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RESUMO 

 

Introdução: A entrada no primeiro curso de ensino superior representa um marco na vida dos 

estudantes, trazendo novas oportunidades para o aumento de competências, mas também 

novos desafios para o desenvolvimento. A literatura indica que há fatores característicos da 

etapa de ingresso de jovens na universidade (saída do lar, novos grupos sociais, dificuldade 

com a autonomia financeira, isolamento, pressões pelo bom desempenho acadêmico) que 

podem facilitar a ocorrência de dificuldades psicológicas, tais como ansiedade, estresse, e 

depressão. Essas condições acabam por refletir negativamente no desempenho acadêmico, 

podendo levar à evasão e ao baixo rendimento. Aprofundar o conhecimento sobre essa 

problemática é importante para a construção de ações interventivas que visem a melhoria da 

saúde mental de estudantes universitários. Objetivo: Verificar características psicológicas de 

alunos primeiranistas de seu primeiro curso de graduação, com respeito a: 1) 

competências/meios adaptativos; 2) problemas emocionais (internalizantes) e 

comportamentais (externalizantes); e 3) expectativas acadêmicas. Método: Participaram da 

pesquisa 50 alunos de primeiro ano do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

do Mar da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Os instrumentos 

utilizados foram o Adult Self-Report e Youth Self-Report, Escala de Envolvimento Acadêmico 

e Critério de Classificação Econômica Brasil. A aplicação dos instrumentos ocorreu em salas 

de aula, de forma coletiva, nos meses de maio e setembro de 2018. Os dados foram analisados 

estatisticamente e tratados de forma descritiva e inferencial, pela variável sexo. Resultados: 

Foram encontradas correlações fracas entre as variáveis analisadas. Entre as variáveis 

“Envolvimento em atividades obrigatórias” e “Meios adaptativos”, encontrou-se forte 

correlação. Houve correlação negativa entre as variáveis “Envolvimento em atividades 

obrigatórias” e “Problemas externalizantes”. Encontrou-se também semi-igualdade de 

problemas internalizantes entre homens e mulheres. Discussão: Discute-se a mudança da 

dinâmica de problemas entre homens e mulheres, as dificuldades encontradas na entrada no 

ensino superior, e o papel da universidade no acolhimento de estudantes de primeiro ano.  

 

Palavras-chave: estudantes universitários; características psicológicas; envolvimento 

acadêmico; ensino superior. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The entrance into the first college course marks a milestone in students' lives, 

bringing new opportunities for increasing skills, but also new challenges for development. 

The literature indicates that there are factors that are characteristic of young people entering 

the university (leaving home, new social groups, difficulty with financial autonomy, isolation, 

pressures for good academic performance) that may facilitate the occurrence of psychological 

difficulties, such as anxiety, stress, and depression. These conditions end up reflecting 

negatively on academic performance, which can lead to evasion and low income. Deepening 

the knowledge about this problem is important for the construction of intervention actions 

aimed at improving the mental health of university students. Objective: To verify the 

psychological characteristics of freshman students of their first undergraduate course, with 

respect to: 1) adaptive skills / means; 2) emotional (internalizing) and behavioral 

(externalizing) problems; and 3) academic expectations. Method: Participants - 50 freshman 

students of the Interdisciplinary Bachelor in Marine Science and Technology (BICTMar) of 

UNIFESP-BS. Instruments - Adult Self-Report (ASR); Young Self-Report (YSR); 

Academic Engagement Scale (EEA) and Brazil Criteria (CCEB). Procedures - The 

instruments were applied in classrooms, collectively, in the months of May and September of 

2018. Data were treated in a descriptive and inferential manner, by gender variable. Results: 

Weak correlations were found between the analyzed variables. Among the variables 

"Involvement in compulsory activities" and "Adaptive means", there was a strong correlation. 

There was a negative correlation between the variables "Involvement in compulsory 

activities" and "Externalizing problems". There were also semi-equality of internalizing 

problems between men and women Discussion:  

We discuss the change in the dynamics of problems between men and women, the difficulties 

encountered in entering higher education, and the role of the university in the reception of 

freshman students. 

 

Keywords: college students; psychological characteristics; academic involvement; higher 

education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O início da vida adulta traz consigo diversos marcos. Por um lado, o fim da 

adolescência, que carrega muitas das comodidades da infância, por outro, a expectativa pela 

vida adulta, coberta de ambiguidades. A perspectiva por independência financeira e liberdade 

pessoal é fortemente vislumbrada, e a responsabilidade necessária para se atingir esse objetivo 

priva essa mesma independência idealizada (ANDRADE, 2010).  

Na contemporaneidade, um evento que marca o começo na vida adulta é a entrada na 

universidade. A vida universitária faz-se extremamente presente na realidade dos jovens 

brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014, 58,5% 

dos estudantes, entre 18 e 24 anos, eram universitários. Cursar uma universidade representa a 

esperança da obtenção de competências requeridas pelo mercado de trabalho. Do ensino 

formal decorrem meios de se alcançar a realização pessoal e profissional (ANDRADE et al., 

1997). 

Nesse contexto, é de se esperar expectativas e pressões sociais e pessoais pelo sucesso 

acadêmico. As expectativas acadêmicas são determinantes nas relações que o estudante virá a 

desenvolver durante sua trajetória acadêmica, tanto em termos profissionais quanto pessoais 

(SOARES et al, 2018), e na medida em que os indivíduos cumpram ou não tais expectativas, 

consequências relativas a isso são esperadas. Reflexos psicológicos diversos oriundos às 

dinâmicas do ambiente universitário vêm sendo estudados na literatura ao longo dos anos, e 

indicam que os distúrbios psicológicos em estudantes afetam significativamente a 

produtividade esperada dos mesmos, causando mau desempenho acadêmico e evasão 

(NEVES; DALGALARRONDO, 2007).  

Vários estudos têm indicado que o ambiente universitário impacta negativamente em 

diversos aspectos psicológicos (TORQUATO et al., 2010). Nesse sentido, fatores como renda, 

habilidades sociais, vínculos emocionais e adaptação a uma nova moradia são indicados na 

literatura como fonte desse possível desequilíbrio psicológico, e, portanto, determinantes nas 

dificuldades e/ou sucesso acadêmico (NEVES; DALGALARRONDO, 2007). Um estudo 

realizado por Costa e Moreira (2016) revelou que a ansiedade e a depressão são mais 

presentes na população universitária do que na população em geral. Além desses, outros 

distúrbios são comuns entre estudantes de nível superior, e vão desde estresse e distúrbios do 
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sono (MEIA-VIA, 2013) a transtornos psicossomáticos (CERCHIARI, CAETANO, 

FACCENDA, 2005).  

Impulsionados pela exposição a novas experiências e falta de supervisão parental, 

muitos estudantes universitários abusam do álcool e de outras drogas, (MANZATTO et al., 

2011), que são agentes facilitadores de mortes violentas e diminuição do rendimento 

acadêmico. Outros problemas, como alterações nas inter-relações com a família e amigos, 

problemas com a Lei, e danos físicos e mentais também são referidos na literatura como 

sendo de comum ocorrência em universitários (CASTAÑO-PEREZ; CALDERON-

VALLEJO, 2014). 

Fator comum na entrada no ensino superior, a mudança de residência é tida como 

ponto importante para o entendimento da problemática enfrentada pelos jovens estudantes. 

Muitos deles se vêm obrigados a mudar de cidade para cursar a universidade, e essa mudança, 

em geral, não é sentida de forma positiva (BECK, TAYLOR, ROBBINS, 2017). As saudades 

do lar (GONÇALVES, ESPÍRITO-SANTO, 2010), o afastamento da família, e a necessidade 

de gestão de problemas pessoais, acadêmicos e/ou financeiros de maneira autônoma 

(FERREIRA, CASTRO, 1994) têm relação direta com as patologias, e, consequentemente, 

com o baixo rendimento acadêmico.  

Rull et al. (2011) oferecem um perfil esperado para o estudante com dificuldades de 

adaptação à universidade: ser mulher, residir em local distante da família, e na maioria dos 

casos, com algum distúrbio psicológico associado à dinâmica universitária. Por outro lado, o 

estudo de Brandão et al. (2017) indicou que, em geral, são os universitários homens, das áreas 

de exatas e biológicas, os mais propensos a demorarem mais tempo que o previsto para 

concluírem seus cursos de graduação, por dificuldades encontradas em seus primeiros anos de 

curso. Dessa forma, homens e mulheres parecem ser igualmente afetados pela entrada no 

ensino superior. 

Certas habilidades sociais que os alunos detenham podem ser influentes em relação ao 

sucesso no ambiente acadêmico, e consequentemente à sua saúde mental (ROCHA, 

SILVARES, 2010). Segundo Cunha e Carrilho (2005), um bom relacionamento com os 

amigos e família e uma boa gestão de tempo e das finanças, são elementos que impactam 

positivamente a entrada na universidade. Graus de enfretamento e questionamento, 

autocontrole, autoafirmação e envolvimento com a instituição também costumam estar 

associados positivamente ao rendimento. Alunos que vivenciam boas experiências 
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acadêmicas e pessoais em seus primeiros anos de curso universitário tendem a ter melhor 

rendimento acadêmico e menos distúrbios associados. 

O envolvimento acadêmico é um fator de importante impacto na dinâmica acima 

citada. Estudos nos últimos anos têm apontado que alunos envolvidos de maneira positiva nas 

atividades da universidade tendem a apresentar um bom rendimento associado (GOMES, 

SOARES, 2013). Envolver-se de maneira positiva em atividades obrigatórias ou não, é uma 

característica relacionada a um bom rendimento, que, consequentemente, pode afetar 

positivamente a saúde mental.  

Tal constatação reforça a necessidade do estudo, entendimento, e criação de estratégias 

de acolhimento aos recém-chegados à universidade (SANTOS, 2000) tanto para 

desenvolvimento de habilidades sociais, oferta de apoio emocional, ajuda aos alunos no 

processo de adaptação, como na gestão de um novo ambiente e rotina (CUNHA, 2004). Ações 

interventivas no período de transição entre vida escolar e universitária podem ser 

determinantes para o sucesso pessoal e profissional posterior (CUNHA, CARRILHO, 2005). 

Sendo assim, as universidades devem se preocupar em dar suporte aos alunos de maneira que 

os mesmos atinjam suas plenas capacidades acadêmicas e profissionais (SANTOS, 2000). 

Seguindo a discussão desses temas, o seguinte projeto pretende, através de pesquisa 

quantitativa, estudar aspectos psicológicos de estudantes, em seu primeiro ano de seu primeiro 

curso superior. Com o estudo, espera-se contribuir para ampliação do entendimento do tema, 

o que pode oferecer subsídios para intervenções voltadas ao bem estar de universitários. 
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2 CONCEITOS 

 

A seguir, apresentam-se definições dos conceitos utilizados neste estudo. 

 

2.1 Meios adaptativos/competências 

 

Segundo Perrenoud (2004), o termo competências apresenta diversos sentidos e 

definições dentro de determinado contexto e espaço temporal (apud CRUZ, SCHULTZ, 

2009), como: 

 

Competências 

profissionais 

Capacidades de utilização de conhecimentos e habilidades adquiridos 

para fim profissional; 

Competências 

ocupacionais 

Habilidades para desempenhar atividades profissionais dentro de 

padrões de qualidade; 

Competências 

básicas 

Capacidades de abstração, comunicação, raciocínio lógico, previsão e 

resolução de problemas de processo e produtos; 

Competências 

tecnológicas 

Conhecimentos de técnicas e tecnologias de uma profissão ou de 

profissões; 

Competências 

interpessoais 

Capacidades de negociação, decisão em equipe, comunicação; 

Competências 

participativas 

Capacidades de organização de trabalho, de modo cooperativo e 

solidário, além de disposição para assumir responsabilidades. 

  

Bronkart e Dolz (2004) indicam que a posse de conhecimento e habilidades não é o 

mesmo que ser competente, pois é possível ter conhecimento sem saber aplicá-lo (apud 
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CRUZ, SCHULTZ, 2009). Competências são construídas ao longo da vida, com base em 

aprendizagem em ambientes formais e informais. 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), a construção de competências se dá por meio 

de processos de aprendizagem influenciados por três conjuntos de capacidades: 

conhecimentos (saber o quê e saber o porquê), habilidades (capacidade e saber como) e 

atitudes (querer fazer, ter a determinação para fazer) (apud CRUZ, SCHULTZ, 2009). 

Compreender o processo de desenvolvimento de competências é "estar de acordo com as 

situações, experiências vividas e aprendizagens transformadas em conhecimentos e 

habilidades que, por sua vez, são a base para a formação de atitudes, construindo a capacidade 

de atuar". (CRUZ; PEREIRA; SOUZA, 2004, p. 25) (apud CRUZ, SCHULTZ, 2009). 

Nos limites deste trabalho, utilizou-se a avaliação de competências sociais do Sistema 

de Avaliação Empiricamente Baseada de Achenbach (ASEBA) (que é denominada “meios 

adaptativos” para os autores do instrumento), que investiga relacionamentos, educação e 

trabalho (no caso do Adult Self report [ASR]), e prática de esportes, atividades 

extraescolares/escolares, e relacionamentos (no caso do Youth Self Report [YSR]). As 

competências sociais são determinantes para o bom desempenho acadêmico. 

 

2.2 Problemas internalizantes/externalizantes 

 

 Segundo Achenbach et al. (2016), os termos "internalizante" e “externalizante” são 

amplamente utilizados para a descrição do amplo espectro dos problemas psicológicos. Esses 

termos foram introduzidos à literatura em 1966, para fins de descrição de grupos de 

problemas encontrados em crianças e adolescentes. Desde então, esses termos foram 

utilizados em cerca de 75.000 artigos, sendo assim, uma nomenclatura aceita mundialmente 

em termos de classificação de problemas psicológicos na literatura científica.  

Liu (2004) define os problemas internalizantes como problemas emocionais e afetivos, 

e se referem ao mundo interno do indivíduo. Esses problemas se manifestam, por exemplo, na 

forma de depressão, medo, ansiedade, insegurança e timidez.  

Já os problemas externalizantes podem ser definidos como problemas 

comportamentais, e se manifestam no mundo exterior do indivíduo. A saber, problemas como 
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agitação, impulsividade, hiperatividade, agressividade e antisociabilidade são formas de 

manifestação desses problemas. 

 

2.3 Envolvimento acadêmico 

 

O termo "envolvimento acadêmico” tem variada significância, segundo diversos 

autores. Astin (1984, p.82) o descreve como "a quantidade e a qualidade de energia 

despendida na realização das tarefas acadêmicas". Engers e Morosini (2007, p.82) o entendem 

como "envolvimento individual do estudante com atividades relevantes que são instrumentais 

para sua aprendizagem". Já Felicetti e Morosini (2010, p. 25) o definem como "a relevância 

dada ao como aprender, isto é, a variedade e intensidade de meios utilizados para tal, como 

também o tempo disponibilizado para este fim" (apud FIOR, MERCURI, SILVA, 2013). 

Nos limites deste trabalho, envolvimento acadêmico será compreendido como o grau 

de investimento cognitivo e comportamental que os estudantes dedicam à vivência acadêmica 

(SOARES, ALMEIDA, 2008). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar perfis psicológicos de alunos primeiranistas do Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia do Mar/UNIFESP-BS, em termos de: competências/meios 

adaptativos, problemas psicológicos internalizantes (emocionais) e externalizantes 

(comportamentais), e a relação com seu envolvimento acadêmico (realizações) no primeiro 

ano de seu primeiro curso superior. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar competências/meios adaptativos em uma amostra de estudantes de primeiro ano 

de seu primeiro curso superior por sexo; 

2. Avaliar problemas internalizantes (emocionais) em uma amostra de estudantes de 

primeiro ano de seu primeiro curso superior por sexo; 

3. Avaliar problemas externalizantes (comportamentais) em uma amostra de estudantes de 

primeiro ano de seu primeiro curso superior por sexo; 

4. Avaliar envolvimento acadêmico em uma amostra de estudantes de primeiro ano de seu 

primeiro curso superior por sexo; 

5. Verificar a relação entre competências/meios adaptativos e envolvimento acadêmico em 

uma amostra de estudantes de primeiro ano de seu primeiro curso superior por sexo; 

6. Verificar a relação entre problemas psicológicos internalizantes e envolvimento 

acadêmico em uma amostra de estudantes de primeiro ano de seu primeiro curso superior 

por sexo; 

7. Verificar a relação entre problemas psicológicos externalizantes e envolvimento 

acadêmico em uma amostra de estudantes de primeiro ano de seu primeiro curso superior 

por sexo. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Participantes  

 

Os participantes da pesquisa foram 50 alunos, ingressantes de primeiro ano do 

BICTMar/UNIFESP-BS, sendo esse seu primeiro curso superior.  

 

4.2 Instrumentos 

 

4.2.1 Para avaliação de classes econômicas 

 

O Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) (ABEP, 2015) foi utilizado para 

classificação econômica da amostra. Padrão estabelecido pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP) e adotado por empresas e instituições para a classificação de 

classes econômicas. As variáveis do critério referem-se a: posse de bens duráveis 

(automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos etc), condições de moradia (condição de 

distribuição de água, por exemplo), nível de escolaridade do provedor financeiro, e oferta de 

serviços públicos (água, luz, esgoto). A esses quesitos são atribuídos pontos, que atribuem 

uma classe econômica para cada família. Essas classes são distribuídas de A e E, contendo 

subclasses entre elas. A classe A é a de maior poder aquisitivo, e a classe D-E a de menor 

poder aquisitivo. Modelo do CCEB encontra-se no Anexo A. 

 

4.2.2 Para avaliação de competências e problemas psicológicos internalizantes e 

externalizantes em participantes com 17 anos 

 

O Inventário de Auto-Avaliação para Jovens do inglês Youth Self-Report (YSR) 

(Achenbach & Rescorla, 2001) foi utilizado para avaliação de problemas e competências dos 
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participantes que, na época da coleta de dados, possuíam menos de 18 anos. Instrumento de 

auto-relato da bateria ASEBA, foi elaborado para avaliação de adolescentes, com idades entre 

11 e 18 anos, fornecendo uma apreciação global de seus próprios comportamentos. O 

instrumento possui boas propriedades psicométricas, incluindo confiabilidade, consistência 

interna, estabilidade, validade de conteúdo, validade de constructo, validade de critério e 

validade entre culturas.  

O inventário contém duas escalas: Competências e Problemas psicológicos. A 

primeira engloba prática de esportes, atividades extraescolares, relacionamentos com 

amigos/família e desempenho acadêmico e fornece um perfil do adolescente em três es5calas 

de competências – Atividades, Social e Desempenho Acadêmico – cuja soma dá origem à 

Escala Total de Competências. Os autores consideram que, para ter um desenvolvimento 

sadio, os adolescentes devem desenvolver habilidades em diversas áreas e que uma avaliação 

abrangente deve garantir que os pontos fortes, bem como os pontos fracos, sejam 

identificados (Achenbach & Rescorla, 2001). A segunda escala do YSR inclui uma lista com 

105 itens que se referem à avaliação dos Problemas psicológicos, divididos em Escala de 

Internalização (EI), Escala de Externalização (EE) e Escala Total de Problemas (ET). Em 

ambas as escalas do YSR, a pontuação dada pelo adolescente para cada item é somada para 

fornecer um escore da escala. No caso das escalas de competências, um escore elevado (maior 

que 40) indica que a habilidade avaliada está bem desenvolvida. Já para as escalas de 

problemas psicológicos, um escore maior que 63 (faixas limítrofe/clínica) indica que o 

adolescente apresenta problemas naquela área, indicando necessidade de intervenção. O YSR 

foi validado no Brasil por Rocha (2012).  

 

4.2.3 Para avaliação de competências e problemas psicológicos internalizantes e 

externalizantes em participantes com mais de 18 anos 

 

O Inventário de Auto-Avaliação para Adultos, do inglês Adult Self-Report (ASR) 

(Achenbach & Rescorla, 2010) foi utilizado para avaliação de problemas e competências dos 

participantes com idade acima de 18 anos. Este instrumento compõe também o conjunto de 

questionários da ASEBA. O ASR contém 126 itens que avaliam o funcionamento adaptativo, 

em termos de competência total, atividades e competência social (investigando 

relacionamento com amigos e família, funcionamento educacional, situação de trabalho e 
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relacionamento com o esposo/a ou companheiro/a). O ASR permite a identificação de 

problemas psicológicos (internalizantes e externalizantes) e de uso de substâncias, indicando 

ou não a sugestão de preocupações clínicas e prováveis necessidades de intervenção (escores 

maiores que 60 indicam a necessidade de intervenção clínica). O estudo de análise fatorial de 

escalas do ASR foi conduzido no Brasil por Lucena-Santos, Moraes e Oliveira (2014). A 

duração prevista para aplicação do ASR é de 20 a 30 minutos. O ASR tem validação 

multicultural realizada por Ivanova et al. (2014) e Ivanova et al. (2015).  

 

4.2.4 Para avaliação do envolvimento acadêmico (expectativas/realizações) 

 

A Escala Envolvimento Acadêmico (EEA) de autoria de Fior, Mercuri e Silva (2013), 

é uma escala de auto-relato sobre experiências acadêmicas realizadas durante a graduação. O 

instrumento é constituído por 23 itens numa escala de resposta de tipo Likert, que se estende 

de um (1) (nunca ou quase nunca tem essa expectativa) até cinco (5) (sempre ou quase sempre 

tem essa expectativa).  

Os escores da EEA referem-se a três aspectos distintos, compondo três escalas, a 

saber: 

 1. Escala de Envolvimento acadêmico para atividades “obrigatórias”, ou seja, 

atividades que o estudante deve cumprir para sua formação. Contém perguntas como: 

“Faço anotações durante a aula”;  

 2. Escala de Envolvimento acadêmico para atividades “não obrigatórias”, ou seja, 

atividades de valia para a boa formação acadêmica, mas não necessariamente 

obrigatórias para a conclusão do curso. Contém perguntas como: “Realizo leituras 

adicionais para a preparação dos trabalhos e para as avaliações”; 

 3. Escala de Envolvimento acadêmico “geral”, que engloba ambos os fatores 

anteriores através de média aritmética simples. 

Nos limites deste trabalho e segundo normas do instrumento, a EEA foi aplicada nos 

alunos primeiranistas com cinco meses de curso, no mínimo.  

Modelo da EEA encontra-se no Anexo B  
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5 PROCEDIMENTOS 

 

5.1 Procedimentos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UNIFESP (Parecer Nº 

2.608.087). Os alunos foram convidados a participar de forma coletiva, em sala de aula. Para 

os alunos com mais de 18 anos, que aceitaram participar, foi lido para assinatura o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Modelo do TCLE (I) encontra-se no Apêndice A. 

Para os ingressantes no BICTMar com menos de 18 anos, foi feito o convite para 

possível anuência. TCLE específico foi enviado aos pais/responsáveis para consentimento e 

assinatura. Modelo do TCLE (II) encontra-se no Apêndice B. Para esses participantes que 

manifestaram interesse em participar, foi lido e assinado um Termo de Assentimento. Modelo 

do Termo de Assentimento encontra-se apresentado no Apêndice C.  

 

5.2 Procedimentos de coleta dos dados 

 

No projeto inicial deste Trabalho de Conclusão de Curso, a primeira parte da coleta de 

dados estava prevista para o segundo mês do primeiro semestre letivo do BICT-Mar (abril) 

quando aconteceria a aplicação dos TCLEs, dos instrumentos de avaliação de competência e 

problemas psicológicos (ASR e YSR) e do Critério Brasil.  No entanto, em decorrência de 

paralisação estudantil do campus, houve necessidade de adaptação do cronograma, de forma 

que essa primeira etapa da coleta, ocorreu somente no final do mês de maio de 2018.  

O instrumento para avaliação do envolvimento acadêmico (EAA) tinha previsão de 

aplicação numa segunda etapa de coleta programada para ocorrer seis meses após o primeiro 

levantamento. Por conta da necessária adaptação do cronograma, a segunda etapa da coleta 

ocorreu quatro meses após a primeira aplicação, no início de setembro de 2018.  
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5.3 Procedimentos de análise dos dados 

 

Os dados foram tabulados e analisados segundo normas dos instrumentos. Os dados 

do CCEB foram sistematizados e calculadas as classes econômicas, agrupadas nas subfaixas 

A/B e C/D/E.  

Os dados obtidos na EEA foram analisados segundo norma do próprio instrumento. 

Para cada escala, o escore foi obtido por média aritmética. O ASR e o YSR foram analisados 

com uso do software ADM, próprio da avaliação do instrumental. Os resultados foram 

agrupados nas faixas não clínica (não indicativa de preocupações de ordem clínica) e 

limítrofe/clínica (indicativas de necessidades de intervenção).  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra foi composta por 50 alunos, mostrando-se equilibrada quanto ao sexo, ainda 

que com leve prevalência feminina: 29 mulheres e 21 homens. Sobre classes econômicas, 

houve uma concentração da classe B. As mesmas se distribuíram da seguinte forma: A = 12 

indivíduos; B = 28 indivíduos; C = 10 indivíduos; D/E = 0 indivíduos.  Com relação à idade, a 

grande maioria esteve concentrada em maiores de 18 anos (média de 19,9 anos), com idades 

máxima e mínima de 24 e 18 para homens, e 34 e 17 para mulheres, respectivamente.  

A caracterização da amostra (frequência e valores percentuais) é apresentada na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra (frequência e valores percentuais) 

Variável  Frequência % 

Sexo Mulher 29 58 

Homem 21 42 

Total 50 100 

Faixas de idade < 18 anos 2 4 

> 18 anos 48 96 

Total 50 100 

Classes econômicas A 12 24 

B 28 56 

C 10 20 

D-E 0 0 

Total 50 100 

 

A distribuição da amostra segundo sexo (homem, mulher), faixas de idade (< 18 anos, > 

18 anos) e classes econômicas (A, B, C, D-E) está apresentada na figura 1: 
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Figura 1: Distribuição da amostra segundo sexo, faixas de idade e classes econômicas 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Análise descritiva 

 

Sobre os resultados encontrados relativos aos instrumentos da bateria ASEBA, meios 

adaptativos (competências), apresentaram escores com médias de 42,81 e 45,76 para homens 

e mulheres, respectivamente (ambos em faixas não passíveis de intervenção clínica). Os 

escores mínimos para mulheres (28,00) e homens (26,00), no entanto, são indicativos de 

intervenção. Os valores máximos foram 59,00 para homens, e 64,00 para mulheres. De modo 

geral, percebe-se que a concentração dos dados encontra-se em faixas não clínicas. 

Ambos os sexos apresentaram altas médias em se tratando da escala de problemas 

internalizantes, sendo eles 62,67 para homens e 63,31 para mulheres (se encontram na faixa 

limítrofe-clínica). Os valores máximos foram 90,00 (homens) e 86,00 (mulheres), também 

passíveis de intervenção. Os valores mínimos foram 41,00 e 39,00. Mesmo não havendo 

diferença significativa entre os sexos, cerca 50% da amostra feminina encontra-se acima da 

faixa clínica. 

A escala de problemas externalizantes apresentou médias de 55,86 para homens e 

52,03 para mulheres, nenhuma delas passível de intervenção. Ambos os seus valores 

máximos, no entanto, são passíveis de intervenção (73,00 para homens e 70,00 para 

mulheres). Seus valores mínimos foram 41,00 e 30,00. Cerca 75% das mulheres e 70% dos 

homens encontram-se abaixo da faixa clínica.  

A escala de problemas gerais apresentou médias de 58,10 para homens e 58,59 para 

mulheres, estando abaixo da faixa de preocupação clínica. Seus valores máximos foram 82,00 

21 
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para os homens e 81,00 para mulheres. Seus valores mínimos foram 34,00 e 37,00 para 

homens e mulheres, respectivamente.  

Medidas descritivas para as escalas avaliadas pelos instrumentos ASEBA (ASR e 

YSR) de Meios adaptativos, Problemas internalizantes, Problemas externalizantes, Problemas 

gerais, segundo sexo, estão apresentadas na Tabela 2.  

Tabela 2 - Medidas descritivas para as escalas avaliadas pelos instrumentos ASEBA (ASR e 

YSR) de Meios adaptativos, Problemas internalizantes, Problemas externalizantes, Problemas 

gerais, segundo sexo 

 

Variável  Homens Mulheres 

Meios adaptativos 

Média 42,81 45,76 

Desvio padrão 9,23 10,83 

Mínimo 28,00 26,00 

Máximo 59,00 64,00 

Problemas internalizantes 

Média 62,67 63,31 

Desvio padrão 12,45 11,35 

Mínimo 41,00 39,00 

Máximo 90,00 86,00 

Problemas externalizantes 

 

 

 

 

Média 55,86 52,03 

Desvio padrão 9,88 10,89 

Mínimo 41,00 30,00 

Máximo 73,00 70,00 

Problemas gerais 

Média 58,10 58,59 

Desvio padrão 11,51 10,01 

Mínimo 34,00 37,00 

Máximo 82,00 81,00 

 

A distribuição das escalas avaliadas pelos instrumentos ASEBA (ASR e YSR) de 

Meios adaptativos, Problemas internalizantes, Problemas externalizantes, Problemas gerais, 

segundo sexo, estão apresentadas na Figura 2. 
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Figura 2 - Distribuições das escalas para Meios adaptativos, Problemas internalizantes e 

Problemas externalizantes, segundo sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise das respostas obtidas na Escala de Envolvimento Acadêmico nos retornou os 

seguintes dados: Homens e mulheres envolveram-se de modo semelhante em atividades não 

obrigatórias (2,24 e 2,17 respectivamente). Seus escores mínimos foram iguais (1,11), e seus 

escores máximos foram 3,44 para homens, e 3,11 para mulheres. Nesse caso, homens 

estiveram levemente mais envolvidos com as atividades.  

Entretanto, em se tratando de envolvimento em atividades obrigatórias, as mulheres 

apresentaram escores ligeiramente maiores: 3,71 a 3,55. Porém, seu escore mínimo é menor 

(2,21 a 2,50). Na escala total, novamente não é encontrado grande diferença: 3,04 para 

homens e 3,09 para mulheres. 
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As mulheres apresentaram, em geral, menores discrepâncias entre valores mínimos e 

máximos. 

Medidas descritivas para as escalas avaliadas pela EEA de Envolvimento em 

atividades não obrigatórias, Envolvimento em atividades obrigatórias e Escala de 

envolvimento acadêmico total, segundo sexo, estão apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Medidas descritivas para as escalas avaliadas pela EEA de Envolvimento em 

atividades não obrigatórias, Envolvimento em atividades obrigatórias e Escala de 

envolvimento acadêmico total, segundo sexo 

Variável  Homens Mulheres 

Envolvimento em atividades 

não obrigatórias 

Média 2,24 2,17 

Desvio padrão 0,73 0,57 

Mínimo 1,11 1,11 

Máximo 3,44 3,11 

Envolvimento em atividades obrigatórias 

Média 3,55 3,71 

Desvio padrão 0,67 0,58 

Mínimo 2,50 2,21 

Máximo 4,71 4,71 

Escala de envolvimento acadêmico total 

 

 

Média 3,04 3,09 

Desvio padrão 0,64 0,49 

Mínimo 2,04 1,78 

Máximo 4,17 3,91 

 

As distribuições das variáveis “Envolvimento em atividades obrigatórias”, 

“Envolvimento em atividades obrigatórias” e “Escala de envolvimento acadêmico total” em 

relação ao sexo são apresentadas na figura 3: 
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Figura 3: Distribuição das variáveis “Envolvimento em atividades não obrigatórias” e 

“Escala de envolvimento acadêmico total”, segundo o sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Análise descritiva das variáveis “Critério Brasil” e “Sexo” apresenta-se na tabela 4:  

 

Tabela 4 - Distribuição conjunta das variáveis “Critério Brasil” e “Sexo” 

 

 Homens Mulheres 
Total 

 Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

A 5 23,8% 7 24,1% 12 (24,0%) 

B1 7 33,3% 4 13,8% 11 (22,0%) 

B2 7 33,3% 10 34,5% 17 (34,0%) 

C1 2 9,6% 6 20,7% 8 (16,0%) 

C2 0 0,0% 2 6,9% 2 (4,0%) 

Total 21 100,0% 29 100,0% 50 (100,0%) 

 

6.3 Distribuições conjuntas 

Não foi possível inferir relação entre as variáveis a seguir. 

As distribuições conjuntas das variáveis “Envolvimento em atividades não obrigatórias” 

e as variáveis “Meios adaptativos”, “Problemas. Internalizantes”, “Problemas. 

Externalizanes” e “Problemas Gerais” encontram-se na figura 4: 
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Figura 4: Distribuição conjunta da variável “Envolvimento em atividades não obrigatórias” 

e as variáveis “Meios adaptativos”, “Problemas. Internalizantes”, “Problemas. 

Externalizanes” e “Problemas Gerais” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como nas variáveis acima, não foi possível inferir relações entre as variáveis 

“Envolvimento em atividades obrigatórias” e as variáveis “Meios adaptativos”, “Problemas. 

Internalizantes”, “Problemas Externalizantes” e “Problemas Gerais”. 

As distribuições conjuntas das variáveis “Envolvimento em atividades obrigatórias” e 

as variáveis “Meios adaptativos”, “Problemas. Internalizantes”, “Problemas Externalizantes” 

e “Problemas Gerais” encontram-se na figura 5: 

 

Problemas internalizantes Meios adaptativos 

Problemas externalizantes Problemas Gerais 
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Figura 5: Distribuição conjunta da variável “Envolvimento em atividades obrigatórias” e as 

variáveis “Meios adaptativos”, “Problemas. Internalizantes”, “Problemas Externalizantes” e 

“Problemas Gerais” 

 

Na figura 6, é possível inferir relações diretas entre as variáveis a partir da 

observação da concentração de pontos.  

As distribuições conjuntas das variáveis “Escala de Envolvimento Acadêmico Total” 

e as variáveis “Meios adaptativos”, “Problemas Internalizantes”, “Problemas 

Externalizantes” e “Problemas Gerais”  encontram-se na figura 6: 

 

Meios adaptativos Problemas internalizantes 

Problemas externalizantes Problemas Gerais 



32 
 

Figura 6: Distribuição conjunta da variável “Escala de Envolvimento Acadêmico Total” e as 

variáveis “Meios adaptativos”, “Problemas Internalizantes”, “Problemas Externalizantes” e 

“Problemas Gerais”  

 

6.4 Análises de correlação de variáveis 

 

Para comparar os sexos em relação às variáveis numéricas de estudo, empregou-se o teste 

T de Student para amostras não relacionadas. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 5: 

 

 

 

Meios adaptativos Problemas internalizantes 

Problemas externalizantes Problemas Gerais 
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Tabela 5: Análise de correlação entre as variáveis numéricas, por sexo 

 

Variáveis 
Nível 

descritivo 
Diferença 

Intervalo de 

confiança 

Idade 0,993 0,01 -1,76 1,77 

Meios Adaptativos 0,306 -2,95 -8,68 2,78 

Problemas Internalizantes 0,852 -0,64 -7,59 6,30 

Problemas Externalizantes 0,202 3,82 -2,13 9,77 

Problemas Gerais 0,876 -0,49 -6,81 5,82 

Envolvimento em atividades não 

obrigatórias 
0,713 0,07 -0,32 0,46 

Envolvimento em atividades 

obrigatórias 
0,380 -0,16 -0,53 0,21 

Escala de envolvimento acadêmico 

total 
0,752 -0,05 -0,39 0,29 

 

O teste T de student não mostrou diferença significativa entre as variáveis. 

 

Para verificar se existe associação entre a variável “Sexo” e a variável “Critério 

Brasil”, foi feito o teste exato de Fisher.  

Para investigar a associação entre as variáveis numéricas de interesse, empregou-se o 

coeficiente de correlação linear de Pearson. Os resultados estão apresentados na tabela 6: 
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Tabela 6: Análise de correlação entre as variáveis “Envolvimento em atividades não 

obrigatórias”, “Envolvimento em atividades obrigatórias” e “Escala de envolvimento 

acadêmico total” com as variáveis numéricas 

 

Variáveis Coeficiente 
Intervalo de 

confiança 

Envolvimento em atividades 

não obrigatórias 

Meios Adaptativos 0,12 -0,17 0,38 

Problemas 

Internalizantes 
0,00 -0,27 0,28 

Problemas 

Externalizantes 
-0,10 -0,37 0,18 

Problemas Gerais -0,03 -0,30 0,25 

Envolvimento em atividades 

obrigatórias 

Meios Adaptativos 0,40 0,14 0,61 

Problemas 

Internalizantes 
-0,23 -0,48 0,05 

Problemas 

Externalizantes 
-0,37 -0,58 -0,10 

Problemas Gerais -0,23 -0,48 0,05 

Escala de envolvimento 

acadêmico total 

Meios Adaptativos 0,34 0,06 0,56 

Problemas 

Internalizantes 
-0,14 -0,40 0,14 

Problemas 

Externalizantes 
-0,27 -0,51 0,01 

Problemas Gerais -0,15 -0,41 0,14 

 

 O teste de correlação de Pearson indicou que existem correlações fracas entre a 

maioria das variáveis. No entanto, ele indicou uma correlação forte entre as variáveis 

“Envolvimento em atividades obrigatórias” e “Meios adaptativos” e “Problemas 

externalizantes”. Também houve correlação em “Escala de envolvimento acadêmico total” e 

“Meios adaptativos”. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por 50 alunos, com leve prevalência feminina: 29 mulheres e 

21 homens. As classes econômicas se distribuíram na amostra da seguinte forma: A = 12 

indivíduos; B = 28 indivíduos; C = 10 indivíduos; D/E = 0 indivíduos.  Com relação à idade, a 

maioria esteve concentrada em maiores de 18 anos (média de 19,9 anos)  

Meios adaptativos (competências) apresentaram escores com médias de 42,81 e 45,76 

para homens e mulheres, respectivamente. Esse resultado indicou que os participantes 

indicaram possuir bom desenvolvimento de competências. Há otimismo nesse dado, assim 

como indicado por Tomás et al (2015). 

Um dado preocupante encontrado no estudo foi o alto escore de problemas 

internalizantes. Participantes de ambos os sexos apresentaram altas médias nesses problemas: 

62,67 para homens e 63,31 para mulheres, escores na faixa limítrofe-clínica. Esse resultado 

corrobora com o estudo de Andrade et al (2012) que indicou uma tendência contemporânea de 

mudança, na qual os homens passam a apresentar tantos problemas internalizantes quanto as 

mulheres. Outros estudos, no entanto, indicavam que as mulheres tendiam a ter mais 

problemas internalizantes se comparadas aos homens, como visto em Neves e Dalgalarrondo 

(2007). 

A escala de problemas externalizantes apresentou médias de 55,86 para homens e 

52,03 para mulheres, fora das faixas limítrofe-clínica, isto é, não indicativas de necessidade de 

intervenção. A escala de problemas gerais, que é uma somatória das duas escalas anteriores, 

apresentou-se com médias de 58,10 para homens e 58,59 para mulheres, ou seja, também 

abaixo da faixa de preocupação clínica. Os problemas encontrados corroboram com boa parte 

da literatura, em especial, com Torquato et al (2010), Costa e Moreira (2016) e Meia-Via 

(2013) que indicaram ificuldades encontradas na entrada do ensino superior. 

A análise das respostas obtidas na Escala de Envolvimento Acadêmico apontou dados 

interessantes. Homens e mulheres, geralmente indicaram envolver-se de modo semelhante nas 

atividades acadêmicas. Os participantes homens indicaram estar levemente mais envolvidos 

com as atividades não obrigatórias, enquanto as mulheres, levemente mais envolvidas com as 

atividades obrigatórias. Carece-se de literatura nacional que abranja esse quesito. O estudo de 

Porto e Gonçalves (2017), que relacionou motivação e envolvimento, e de Fleming (2017), 

que relacionou o envolvimento acadêmico com a entrada no mercado de trabalho, são dos 

poucos que avaliam tais dinâmicas. 
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 Na análise dos resultados, pode ser ressaltada a correlação positiva entre as variáveis 

“Envolvimento em atividades obrigatórias” e “Meios adaptativos”, e a correlação negativa 

entre as variáveis “Envolvimento em atividades obrigatórias” e “Problemas externalizantes”. 

Esses dados podem indicar que os estudantes com boas competências sociais tenderam a se 

envolver mais com o ambiente universitário, e ter menos problemas psicológicos, assim como 

constatado por Gomes e Soares (2013). Cunha e Carrilho (2005) apontaram que o 

envolvimento acadêmico elevado é um fator de predição do bom desempenho acadêmico, 

logo, a correlação positiva encontrada nesse estudo é apoiada pela literatura. A correlação 

entre a “Escala de envolvimento acadêmico total” e “Meios adaptativos” reforça tal análise. 

Outros fatores discutidos na literatura podem ser indicativos de dificuldades: A 

mudança de residência pode ser um agente facilitador de problemas psicológicos, como 

mostrado por Beck, Taylor e Robbins (2017), tendo em vista que boa parcela dos estudantes 

do BICTMar vêm de outras cidades.  

A exposição ao álcool e drogas também é um indicativo de problemas nesse sentido 

(Manzatto et al, 2011), e seu uso pode ser impulsionado pela falta de supervisão parental. 

 Levando em conta tais dinâmicas, recomenda-se que a universidade tenha papel 

central no acolhimento aos alunos, como discutido por Santos (2000), assim auxiliando em 

seu processo de adaptação. Ações interventivas, por exemplo, já se mostraram eficientes na 

melhora das condições psicológicas (Cunha, Carrilho, 2005), e podem ser fatores decisivos na 

consequente melhora acadêmica e psicológica. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar condições psicológicas de alunos 

ingressantes no curso BICTMar da UNIFESP/BS.  

Um número de 100 participantes estava previsto no projeto inicial, considerando 

indicadores das matrículas no 1º termo do curso. Na primeira etapa da coleta, no mês de 

abril, 103 questionários foram coletados, superando o número inicial planejado para a 

pesquisa. Na segunda etapa da coleta, entretanto, muitos dos alunos que inicialmente haviam 

participado na pesquisa não puderam ser investigados. Alguns não estavam mais 

frequentando o curso (indicando evasão), e outros não aceitaram a retomada da participação, 

de forma que o número de estudantes que participaram das duas etapas da coleta foi reduzido 

para 50. Deve ser lembrado que entre as duas coletas ocorreram paralisações de aulas 

causadas pela greve estudantil do campus e por uma greve nacional (dos caminhoneiros), 

intercorrências que exigiram ajustes no cronograma do projeto, especialmente, não 

permitindo ‘repescagens’ na coleta. 

A perda de uma parcela significativa da amostra causou a redução da solidez na análise 

estatística. Outras análises que também estavam previstas no projeto inicial, como a 

comparação entre classes econômicas não puderam ser realizadas. 

Tais dificuldades na realização de pesquisas com seres humanos oferecem desafios em 

termos pessoais eoperacionais, e servem como subsídio para a melhoria de estudos futuros. 

Espera-se que o estudo possa servir como base para futuras ações interventivas voltadas 

à melhoria da saúde psicológica dos estudantes universitários, e, com isso, sua saúde geral, 

envolvimento e rendimento acadêmico.   
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Título da pesquisa: Condições psicológicas e envolvimento acadêmico em alunos 

primeiranistas de ensino superior 

Você está sendo convidado a participar como voluntário do estudo: “Condições psicológicas 

e envolvimento acadêmico em alunos primeiranistas de ensino superior”. O objetivo desse 

estudo é analisar características psicológicas de alunos de primeiro ano do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. O benefício esperado do 

estudo é que, ao estudar as condições psicológicas dos alunos, possa-se ajudar na formulação 

de ações de intervenção que venham a melhorar as condições psicológicas dos estudantes da 

UNIFESP. Serão aplicados três questionários com perguntas fechadas e abertas aos 

participantes: o Critério Brasil para avaliação da classe econômica; o ASR (Adult Self-Report 

for Ages 18-59) para avaliação de condições psicológicas (No caso do participante ter idade 

inferior a 18 anos, será aplicado o YSR (Young Self-Report), com características 

semelhantes); e o EEA (Escala de Envolvimento Acadêmico) para avaliação de expectativas e 

realizações estudantis. O tempo necessário para a aplicação dos questionários é de 

aproximadamente uma hora e trinta minutos. Todas as informações fornecidas por você serão 

analisadas garantindo seu sigilo e privacidade. Os resultados do estudo serão apresentados em 

congressos científicos e também publicados, mas seu nome não será revelado e nem haverá 

nenhuma identificação da sua pessoa. Você poderá ter acesso a todos os resultados referentes 

à sua participação e sobre os resultados do estudo, e também poderá desistir de participar, a 

qualquer momento, sem nenhum problema, caso se sinta desconfortável diante das perguntas 

dos questionários. Em qualquer etapa da pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável pelo estudo, para esclarecimento de dúvidas, a Profª. Drª. Nancy 

Ramacciotti de Oliveira Monteiro, que pode ser encontrada na Rua Carvalho de Mendonça, 

144, Santos/SP, CEP: 11070-100, telef. (13) 3229-0100, Email: nancy.unifesp@gmail.com. 

Para qualquer dúvida ou consideração sobre ética na pesquisa, você pode entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp, Rua Francisco de Castro, nº 55, Vila 

Clementino, São Paulo, telef. (11) 5571-1062, Fax: (11) 5539-7162, E-mail: 

cep@unifesp.edu.br. Este termo está sendo disponibilizado em duas vias originais (uma para 

ficar com você, participante, e outra para ficar com o pesquisador responsável).  

mailto:nancy.unifesp@gmail.com
mailto:cep@unifesp.edu.br
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Eu, _____________________________________ acredito estar ciente dos propósitos, 

procedimentos e garantias que li ou que foram lidos para mim, descrevendo o estudo 

“Condições psicológicas e envolvimento acadêmico em alunos primeiranistas de ensino 

superior”. Discuti com a pesquisadora e também com o estudante Marcos Roberto Silva de 

Oliveira sobre minha decisão. Eu tive oportunidade de avaliar as condições informadas sobre 

a pesquisa para chegar à minha decisão de participar desse estudo. Ficou claro que a 

participação é isenta de despesas. Sendo assim, concordo em participar do estudo. 

(Assinatura)__________________________________________________ Data:___/___/___ 

Eu, Profa. Dra. Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro (pesquisadora principal), declaro que 

obtive o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante, de forma livre e voluntária, e 

me comprometo a cumprir todos os termos deste TCLE. 

(Assinatura)__________________________________________________ Data:___/___/___ 
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Apêndice B 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os responsáveis pelos 

adolescentes para a participação deles na pesquisa 

Título do Projeto: “Condições psicológicas e envolvimento acadêmico em alunos 

primeiranistas de ensino superior” 

Seu filho está sendo convidado para participar dessa pesquisa, que é um estudo que 

está sendo desenvolvido por discente da Universidade Federal de São Paulo, campus da 

Baixada Santista (UNIFESP-BS), sob a orientação da docente e pesquisadora Profª Drª Nancy 

Ramacciotti de Oliveira-Monteiro e tem por objetivo analisar características psicológicas de 

alunos de primeiro ano do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 

Mar. 

Caso autorize a participação do (a) 

adolescente_____________________________________________________nesse estudo, 

ele (a) responderá aos seguintes instrumentos: 1) “Critério Brasil”, um questionário para 

identificação da classe econômica, de acordo com o poder de compra da família; 2) 

“Inventário de Autoavaliação de Adolescente” (YSR), sobre aspectos psicológicos do 

adolescente; e 3) “Escala de Envolvimento Acadêmico” (EEA) que avalia as expectativas dos 

recém-egressos em relação a seus cursos superiores, além de avaliar o grau de envolvimento 

dos alunos na vida universitária. 

O tempo para participação dele (a) nestas atividades tem duração total prevista de 

aproximadamente uma hora e trinta minutos, que ocorrerá em sala de aula. Toda informação 

coletada nessa pesquisa será confidencial, seus nomes e os nomes dos adolescentes não serão 

informados quando os resultados desse estudo forem publicados. O estudo não envolve riscos, 

mas caso o adolescente se sinta desconfortável durante a participação, poderá desistir a 

qualquer momento. Não há despesas, compensações ou benefícios diretos pela participação 

que deve ser livre e voluntária. Uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ficará com o pesquisador e outra com o responsável pelo(a) participante da pesquisa. O 

benefício previsto para esse estudo é ampliar o conhecimento sobre as condições psicológicas 

entre os alunos, e que com isso, possa-se ajudar na formulação de ações de intervenção que 

venham a melhorar as condições psicológicas estudantis. 

Em qualquer etapa da pesquisa, o sr (srª) poderá ter acesso ao responsável pelo estudo, 

a psicóloga Profª Drª Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro, que pode ser encontrada no 

endereço Rua Carvalho de Mendonça, 144 - Santos/SP - CEP: 11070-100 Telefone: (13) 
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3229-0100, e também através do e-mail nancy.unifesp@gmail.com. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), Rua Francisco de Castro, 55 – Vila Clementino – TEL (11) 5571-1062, 

FAX: 5539-7162 – E-mail: cep@unifesp.edu.br. Este termo está sendo disponibilizado em 

duas vias originais (uma para ficar com você, participante, e outra para ficar com o 

pesquisador responsável). 

Eu, _________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente esclarecido (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “Condições psicológicas e envolvimento acadêmico em alunos 

primeiranistas de ensino superior”. Eu tive oportunidade de avaliar as condições informadas 

sobre a pesquisa para chegar à minha decisão de autorizar voluntariamente a participação 

de_____________________________________________________________neste estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, suas possibilidades de desconforto, as garantias de confidencialidade, de 

esclarecimentos permanentes e que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. Ficou claro também que a 

participação é isenta de despesas. Sendo assim, ACEITO sua participação na pesquisa. 

 

(Assinatura)__________________________________________________ Data:___/___/___ 

Pesquisadora responsável: Eu, Prof.ª Dr.ª Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro, 

declaro que obtive espontaneamente o aceite 

de________________________________________________________para a 

participação do adolescente sob sua responsabilidade, neste estudo. 

(Assinatura)__________________________________________________ Data:___/___/___ 

  

mailto:cep@unifesp.edu.br
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Apêndice C 

 

Termo de Assentimento para os adolescentes participantes da pesquisa 

Título do Projeto: “Condições psicológicas e envolvimento acadêmico em alunos 

primeiranistas de ensino superior” 

Você está sendo convidado para participar desta pesquisa, que é um estudo que está 

sendo desenvolvido por discente da Universidade Federal de São Paulo, campus da Baixada 

Santista (UNIFESP-BS), sob a orientação da docente e pesquisadora Prof.ª Drª Nancy 

Ramacciotti de Oliveira-Monteiro e tem por objetivo analisar características psicológicas de 

alunos de primeiro ano do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 

Mar.ndiBrasil”, um questionário para identificação da classe econômica, de acordo com o 

poder de compra da família; 2) “Inventário de Autoavaliação de Adolescente” (YSR), sobre 

aspectos psicológicos do adolescente; e 3) “Escala de Envolvimento Acadêmico” (EEA) que 

avalia as expectativas dos recém-egressos em relação a seus cursos superiores, além de avaliar 

o grau de envolvimento dos alunos na vida universitária. 

O tempo para sua participação nestas atividades tem duração total prevista de 

aproximadamente uma hora e trinta minutos, que ocorrerá em sala de aula. Toda informação 

coletada nessa pesquisa será confidencial e seu nome não será informado quando os 

resultados desse estudo forem publicados. O estudo não envolve riscos, mas caso você se 

sinta desconfortável durante a participação, poderá desistir a qualquer momento. Não há 

despesas, compensações ou benefícios diretos pela participação que deve ser livre e 

voluntária. Uma via deste Termo de Assentimento ficará com o pesquisador e outra com o 

participante da pesquisa. O benefício previsto para esse estudo é ampliar o conhecimento 

sobre as condições psicológicas entre os alunos. Em qualquer etapa da pesquisa, você poderá 

ter acesso ao responsável pelo estudo, a psicóloga Prof.ª Drª Nancy Ramacciotti de Oliveira-

Monteiro, que pode ser encontrada no endereço Rua Carvalho de Mendonça, 144 - Santos/SP 

- CEP: 11070-100 Telefone: (13) 3229-0100, e também através do e-mail 

nancy.unifesp@gmail.com.. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Francisco de 

Castro, 55 – Vila Clementino – TEL (11) 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cep@unifesp.edu.br. Este termo está sendo disponibilizado em duas vias originais (uma para 

ficar com você, participante, e outra para ficar com o pesquisador responsável). 

mailto:cep@unifesp.edu.br
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Eu, _____________________________________________________________,acredito ter 

sido suficientemente esclarecido (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “Condições psicológicas e envolvimento acadêmico em alunos de 

ensino superior”. Eu tive oportunidade de avaliar as condições informadas sobre a pesquisa 

para chegar à minha decisão de participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, suas possibilidades de 

desconforto, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que a participação é isenta de despesas. Voluntariamente concordo em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu assentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo. Sendo assim, ACEITO a participação na pesquisa. 

(Assinatura)__________________________________________________ Data:___/___/___ 

Pesquisadora responsável: Eu, Prof.ª Dr.ª Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro, 

declaro que obtive espontaneamente o aceite 

de________________________________________________________para a 

participação do adolescente sob sua responsabilidade, neste estudo. 

(Assinatura)__________________________________________________ Data:___/___/___ 
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ANEXOS 

Anexo A 

 

Critério de Classificação Econômica Brasil 

 

Nome: __________________________________________ Data: ______/______/________ 

Seguem agora algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de classificação 

econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos devem estar funcionando, incluindo os que 

estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de 

consertar ou repor nos próximos seis meses. 

No domicílio tem...  Quantidade 

que possui 

Itens de conforto Não 

Possui 

1 2 3 4+ 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 

particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os 

que trabalham pelo menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho      

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e 

desconsiderando DVD de automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira 

duplex 

     

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores 

de mesa, laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando 

tablets, palms ou smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 

exclusivamente para uso profissional 
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Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava 

e seca 

     

  

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 

1 Rede geral de distribuição 

2 Poço ou nascente 

3 Outro meio 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/Pavimentada 

2 Terra/Cascalho 
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Anexo B 

Escala Envolvimento Acadêmico 

Camila Alves Fior, Elizabeth Mercuri e Dirceu da Silva 

Data: ...../...../.....  

CODIGO: .....................................................................................................................................  

Idade: ................................................................................ Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  

Curso: ................................................................................................................................  

Turno: (   ) Integral (   ) Matutino (   ) Vespertino (   ) Noturno  

Momento do curso: .......... (   ) Semestre/período ou (   ) Série/ano  

Instituição: .............................................................................................................................  

Exerce atividade remunerada: (   ) Sim (   ) Não  

Esta atividade: (   ) ocorre em períodos alternados ou sem horário fixo  

(   ) ocupa apenas um período do dia (   ) é em tempo integral  

Número médio de horas semanais de trabalho: ...........................................................................  

 

Instruções para o preenchimento  

 

O objetivo deste instrumento é conhecer as experiências acadêmicas que você 

realiza durante a graduação. Solicitamos que preencha o instrumento, considerando o seu 

momento atual como aluno do ensino superior matriculado nesta instituição. As informações 

obtidas são confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa. 

Agradecemos a honestidade nas respostas.  

Para cada item que se segue, você deverá indicar a freqüência com a qual você realiza 

a atividade. Para tanto, utilize uma escala de 1 a 5 pontos:  

 

                    1                    2                    3                    4                    5  

Pouco/Nunca                                                               Muito/Sempre 

 

Ressaltamos que não existem respostas certas ou erradas. Assinale as questões abaixo 

considerando aquilo que realmente realiza e, por favor, não deixe itens em branco. Não existe 

um tempo-limite para completar o instrumento.  
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ATENÇÃO: Para cada questão escolha entre estas opções:  

                    1                    2                    3                    4                    5  

Pouco/Nunca                                                               Muito/Sempre 

 

1. Faço anotações durante as aulas................................................................................. 1 2 3 4 5  

2. Estudo somente às vésperas das provas..................................................................... 1 2 3 4 5  

3. Participo de congressos e eventos científicos fora da universidade .......................... 1 2 3 4 5  

4. Vou às bibliotecas para consultar materiais relacionados à minha formação............ 1 2 3 4 5  

5. Levo às aulas os materiais necessários para acompanhar as atividades..................... 1 2 3 4 5  

6. Discuto com colegas os conteúdos das disciplinas.................................................... 1 2 3 4 5  

7. Realizo as tarefas e os trabalhos de casa solicitados pelos professores..................... 1 2 3 4 5  

8. Participo das atividades sociais, culturais e artísticas planejadas pela instituição..... 1 2 3 4 5  

9. Finalizo, nos prazos estabelecidos, as atividades solicitadas..................................... 1 2 3 4 5  

10. Leio os programas e planos de curso das disciplinas............................................... 1 2 3 4 5  

11. Presto atenção nas aulas........................................................................................... 1 2 3 4 5  

12. Busco os professores fora do horário das aulas....................................................... 1 2 3 4 5  

13. Tenho conhecimento dos eventos promovidos pelo meu curso............................... 1 2 3 4 5  

14. Copio os trabalhos e os exercícios dos colegas........................................................ 1 2 3 4 5  

15. Estudo para as avaliações......................................................................................... 1 2 3 4 5  

16. Realizo leituras adicionais para a preparação dos trabalhos e para as avaliações .. 1 2 3 4 5  

17. Participo de aulas e cursos não obrigatórios ........................................................... 1 2 3 4 5  

18. Mantenho em dia as leituras do meu curso ............................................................. 1 2 3 4 5  

19. Após as aulas, reviso os conteúdos trabalhados ...................................................... 1 2 3 4 5  

20. Participo da organização de atividades artísticas e culturais no campus................. 1 2 3 4 5  

21. Frequento atividades de monitoria ou tutoria................................... ...................... 1 2 3 4 5  

22. Participo dos projetos oferecidos pela instituição.................................................... 1 2 3 4 5  

23. Faço as leituras dos livros e textos indicados pelos professores.............................. 1 2 3 4 5  

 

Comentários:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


