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INTRODUÇÃO 

METODOLOGIA 

Iniciado em 2011 na Unicamp com a criação da sua primeira 

turma, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior -  

ProFis, proporciona aos seus alunos a oportunidade de uma 

formação geral. 

Por se tratar de um programa pioneiro faz-se muito importante 

uma avaliação institucional continuada do mesmo, ela por sua vez 

começou junto com a implementação do programa e deseja 

analisá-lo em diversos âmbitos, inclusive na dimensão da inclusão 

social. Sendo assim, esse projeto objetiva contribuir para o 

aperfeiçoamento da metodologia de avaliação de impactos do 

ProFis/Unicamp na dimensão da inclusão social dos seus 

participantes, através de uma observação e adaptação dos 

instrumentos de coleta de dados já existentes e também dos 

indicadores específicos. 

CONCLUSÃO 

Para que o objetivo seja cumprido, os trabalhos começaram com uma 

revisão bibliográfica sobre temas pertinentes ao projeto: 

metodologia cientifica, ensino superior no Brasil, avaliação de 

programas e ação afirmativa. Após a análise da literatura, os 

indicadores de inclusão social presentes nas análises dos textos 

específicos foram sistematizados. 

Posteriormente foram analisados quatro questionários utilizados na 

avaliação do ProFis: Questionário de inscrição para o programa, 

questionário de matricula dos alunos, questionário de 

acompanhamento e questionário dos grupos de comparação, e 

destes foram extraídos, assim como na literatura, as variáveis 

específicas. 

A partir de então, buscou-se comparar a lista de indicadores 

presentes na literatura com os indicadores  presentes nos 

questionários da avaliação para ver a cobertura de indicadores de 

inclusão social  na metodologia de avaliação institucional do ProFis. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho encontra-se em fase de finalização faltando, por um 

lado, analisar a adequação  da possível inclusão dos indicadores 

não presentes nos questionários para a análise da inclusão social 

entre os beneficiários do ProFIS. Por outro lado, voltar-se-á à 

revisão bibliográfica para procurar estudos que analisem os 

indicadores presentes apenas nos questionários, também para 

avaliar sua adequação na análise deste tipo de impacto. 

Depois das leituras e análises, foi possível concluir que a maioria dos 

indicadores presentes na literatura também estão presentes nos 

questionários, o que mostra  maior probabilidade de eficácia quanto a 

sua obtenção de dados relacionados a ação afirmativa e inclusão 

social. Contudo, ainda existem alguns indicadores que não estão 

presentes na literatura, mas estão presentes nos questionários e 

outros que estão presentes na literatura, mas não estão presentes nos 

questionários. 

 

Variável Categorias ou unidade 

Idade Anos 

Sexo Feminino ou masculino 

Curso escolhido ProFis/Graduação 

Escolaridade dos pais 
Ensino fundamental, ensino médio, ensino 

superior 

Preparação para processos seletivos 

(vestibular) 
Frenquência em cursos pré-vestibulares 

Opções pelos cursos de graduação no 

vestibular 

Baixa demanda: pedagogia, letras /Alta 

demanda: Engenharia, direito, medicina 

Renda familiar Salários mínimos 

Exercício de alguma atividade remunerada 

a)não; b)sim, mas se trata de trabalho 

eventual; c)sim, até 20 horas semanais; 

d)sim, de 21 a 32 horas semanais; e)sim, em 

tempo integral 

Procedência da instituição de ensino 

fundamental e médio 

a)Somente privado, b)somente publico, 

c)Misto, mais tempo em estabelecimento 

público, d) Misto, mais tempo em 

estabelecimento privado, e)Misto, em igual 

intervalo de tempo, f)Nenhuma das 

alternativas 

Raça Branca, preta, parda, amarela, indígena 

Categorias de ocupação dos pais Ex.: Agricultores ou não 

Acesso ao mercado de trabalho 1º emprego 

Tabela 1. Variáveis  presentes nos estudos e nos questionários 

Variável 

Desempenho escolar (educação básica) 

Auto estima 

Região de moradia (urbana/rural) 

Evasão na educação básica 

Matriculas na educação básica 

Nativos de estados com baixo índice de 

desenvolvimento 

Professores de rede pública 

Portadores de necessidades especiais 

Quilombolas 

Tabela 2. Variáveis presentes nos estudos, 

mas não presentes nos questionários 

Tabela 3. Variáveis presentes nos questionários, 

mas não presentes nos estudos 

 
Variável 

Possuir graduação 

Participação na vida  

econômica da família 

Estar estudando, ou não, atualmente. 

Beneficiário, ou não, de programa de ação 

afirmativa 

Razões para não dar continuidade aos estudos. 

Motivo pelo qual não ingressou no ProFis 


