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RESUMO 
 

A entrada na universidade é uma transição significativa para o indivíduo, 
principalmente pelo fato de ser um momento de mudanças e adaptações peculiares 
da adolescência e vida adulta. Ao ingressar na universidade a maior parte dos 
estudantes não possui um conhecimento concreto sobre a carreira escolhida, o curso 
em que ingressou e o significado de estar na universidade. Com o propósito de 
melhorar a qualidade do ensino dos alunos e na tentativa de diminuir as dificuldades 
enfrentadas pelos calouros, o Departamento de Engenharia de Minas (DEMIN) da 
Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) desenvolve desde 
2013 um projeto de ensino denominado Orientação Acadêmica da Engenharia de 
Minas (OAEM). Para verificação dos efeitos desse projeto, o presente trabalho buscou 
analisar o desempenho dos alunos ingressantes na UFOP no segundo semestre de 
2016. A equipe da OAEM foi composta por um professor orientador e 5 graduandos 
do curso de Engenharia de Minas de diversos períodos, visando a interação 
calouro/veterano. Durante o semestre foram realizadas reuniões semanais, com aulas 
expositivas sobre a universidade, aulas práticas em laboratório bem como dinâmicas 
de caráter motivacionais, palestras ministradas por professores e monitorias. Nesses 
encontros, os alunos foram instruídos sobre as melhores formas de usufruir da 
universidade como um todo, estreitando laços com a faculdade e os professores do 
departamento. Ao final do projeto nesse semestre, 70% do total de calouros efetivos 
da turma (que nunca tinham cursado faculdade antes) obtiveram frequência maior ou 
igual que 75% nas reuniões. As atividades extracurriculares tiveram um impacto 
positivo, como por exemplo, satisfação com a escolha do curso, melhoria no trabalho 
em equipe e união da turma, integração ao contexto universitário, planejamento de 
carreira e desenvolvimento pessoal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de Minas, Avaliação, Orientação acadêmica. 
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ABSTRACT 
 

The entry in the university is a significant transition for the individual, mainly because 
is a moment of changes and special adaptations of the adolescence and adult life. 
When most of the students join the university, they do not have an exact awareness of 
the chosen career, the course which they joined and the meaning of being in the 
university. With the purpose of improving the education quality of the students and in 
the attempt of reducing the difficulties faced by the freshmen, the Departament of 
Mining Engineering of the School of Mines of the Federal University of Ouro Preto 
develops since 2013 an educacional project denominated Mining Engineering 
Academic Guidance. For checking the effects of this project, the present work analysed 
the performance of the freshmen on the second semester of 2016 at UFOP. The tutors 
group was formed by a adviser profesor and 5 graduating students of the course of 
Mining Engineering from several periods, to promote the freshman / veteran 
interaction. During the semester, weekly meetings took place, with expositive classes, 
practical classes in laboratory as well as motivational dynamics, tutors and 
conversations administered by professors. In these meetings, the students were 
instructed in the best form of using the university, to become closer to the faculty and 
the professors of the department. In the end of the project, this semester, 70 % of the 
total of effective freshmen (that had never attended faculty before) obtained a 
frequency of 75 % of higher in the meetings. The extracurricular activities had a 
positive impact, for example, satisfaction with the choice of the course, improvement 
in the work in team skills and union of the group, integration to the university context, 
the projection of career and the personal development of the students. 
. 
KEYWORDS: Mine Engineering, Evaluation, Academic Guidance. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Devido às novas mudanças e desafios enfrentados pelos alunos ingressantes das 
universidades e ao aumento das exigências, a entrada do Ensino Superior fica 
comprometida, uma vez que requer um equilíbrio entre o cenário pessoal, emocional, 
social e o desenvolvimento acadêmico. No cenário pessoal, é preciso realizar as 
atividades propostas no tempo determinado e com êxito para que a satisfação se torne 
motivadora. No cenário social, os relacionamentos devem ser mais maduros e a 
personalidade bem estruturada. No cenário acadêmico, deve-se aumentar o nível do 
compromisso com os estudos visando cumprir as exigências (Soares, 2013). 

 

Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), metade dos universitários brasileiros vivenciou algum tipo de crise 
emocional no ano de 2011, sendo a depressão a mais representativa: atingiu cerca 
de 15% dos estudantes, enquanto a média geral entre jovens de até 25 anos fica em 
torno de 4%. 

 

Bardagi e Hutz (2012) relatam que atividades extracurriculares tendem a resultados 
positivos, como por exemplo, melhor planejamento, motivação ao longo do curso, 
maior interatividade com o ambiente acadêmico e desenvolvimento dos alunos. 
Acredita-se que ao se inserir em atividades acadêmicas de cunho científico e cultural 
não obrigatórias, os alunos podem cultivar um maior envolvimento com os demais 
colegas de curso e da universidade, facilitando assim sua adaptação. 
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A Orientação Acadêmica da Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), composta por uma equipe de alunos em períodos superiores do curso 
de Engenharia de Minas da Escola de Minas e um professor orientador, foi criada em 
2013. A fim de diminuir as dificuldades enfrentadas ao ingressar na universidade, este projeto 
visa auxiliar o aluno recém ingresso a habituar-se a uma rotina acadêmica, além de aproximá- 
lo da atividade mineradora e promover o desenvolvimento pessoal, social e profissional. 
Durante o semestre os orientadores recebem, acompanham e aconselham os 
calouros para uma maior integração social e identificação grupal. 

 
Para verificar a eficácia do projeto, no segundo semestre de 2016, foi realizada uma 
pesquisa com os alunos calouros participantes, no qual se analisou a perspectiva 
destes em relação ao projeto. Também foi analisado o desenvolvimento acadêmico 
da turma para comparar saber se o projeto trouxe benefícios aos ingressantes. 

 
2. METODOLOGIA 

 

A equipe da OAEM foi composta por 5 alunos com bom rendimento escolar de 
diversos períodos e coordenada por um professor da Engenharia de Minas.  O 
projeto é continuo, e a cada semestre é iniciado uma nova turma de calouros da 
Engenharia de Minas. Esse artigo refere-se as atividades realizadas com a turma do 
segundo semestre de 2016. Dessa maneira, foram realizados dois encontros 
semanais, sendo um, para uma reunião interna entre os tutores e outra com os 
calouros. No total, foram realizados 17 encontros. 

 

Os alunos frequentes receberam um certificado de trinta horas, que podem ser 
aproveitadas como Atividades Acadêmicas Cientificas e Culturais (AACC’s). Foi 
cobrado o mínimo de 75% de presença nas reuniões. Os alunos frequentes 
receberam um certificado de trinta horas, que ajudam a completar as 200 horas de 
Atividades Acadêmicas Cientificas e Culturais (AACC’s) obrigatória para se formar. 

 

No primeiro dia de aula, foi realizado um encontro entre os tutores do projeto, 
Orientação Acadêmica da Escola de Minas, e os calouros da Engenharia de Minas 
em sala. Dessa forma, foram recolhidos alguns dados, tais como nome e número do 
telefone para criação de um grupo de mensagens. No segundo encontro foi 
apresentado o projeto junto com o orientador Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira, além, 
de uma dinâmica para maior integração da turma e um “Coffee Break” para gerar um 
momento de socialização e iteração. 

 

Foram apresentados os Setores Administrativos, Sessão de Ensino, Pró-reitora de 
Graduação além, da Fundação Gorceix que auxilia a Escola de Minas. Sempre foi 
frisado a importância de um coeficiente maior ou igual a média da UFOP conciliado 
com a frequência em sala de aula. Desta maneira, as oportunidades na vida 
acadêmica poderiam surgir e gerar para o aluno experiências novas, como por 
exemplo: bolsas, projetos, pesquisas, intercâmbios, cursos, iniciação cientifica. Para 
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auxiliar nas dificuldades com as disciplinas, a Orientação ajudou os alunos com aulas 
de dúvidas, dinâmicas e palestras focadas na motivação e união da turma. 

 

Também foram adicionados ao cronograma, aulas práticas e expositivas, bate-papo 
com os professores do departamento, palestras e uma visita a Fundação Gorceix, 
para maior interação com o curso escolhido. Foram realizadas atividades em 
equipamentos que seriam apresentados somente em períodos mais avançados do 
curso, além, de proporcionar a primeira visita técnica da turma. 

Para verificar se o projeto OAEM impacta positivamente no rendimento acadêmico 
dos participantes, foi analisado através do histórico escolar, o coeficiente geral de 
cada aluno da turma. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Desde sua criação, o projeto OAEM busca otimizar seus métodos de 
abordagem. Em decorrência da não obrigatoriedade das atividades realizadas, torna- 
se um grande desafio atrair os alunos para o projeto. Outro desafio é que sempre há 
na turma ingressantes que já cursaram parte de outra graduação, ou seja, já passaram 
pelo processo de transição e adaptação do ensino médio com a universidade. 
A Figura 1, que pode ser vista abaixo, compara a quantidade de calouros efetivos e  
a participação na OAEM das turmas do primeiro e segundo semestre do ano letivo 
de 2016. Observou-se que a turma que ingressou no semestre anterior (2016.1), 
apesar de apresentar uma maior porcentagem de calouros efetivos na turma, obteve 
menor frequência na participação das atividades. No segundo semestre do ano de 
2016 houve um aumento de 16% referente ao semestre anterior em relação ao 
número de calouros efetivos que mantiveram, ao longo de todo o semestre, 
participação no projeto. Acredita-se que isso ocorreu pela consolidação do projeto e 
melhoria no cronograma, gerando uma maior motivação aos ingressantes em relação 
ao projeto. 

 

Figura 1– Comparação da quantidade de calouros efetivos e a participação na OAEM das 

turmas do primeiro e segundo semestre do ano letivo de 2016 da Engenharia de Minas 
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A Figura 2 analisa o estado de observar origem dos ingressantes da Engenharia 
de Minas no segundo semestre de 2016. Pode-se que 20% dos alunos vieram de 
diversos estados do Brasil, dentre eles Pará, Bahia, São Paulo e Santo. Observa-se 
também que 80% da turma é de Minas Gerais, ressaltando Espírito que 75% destes é 
de origem externa à região de Ouro Preto e Belo Horizonte. Devido ao fato da maioria 
dos calouros se encontrarem distantes de suas cidades e vivenciando um novo 
contexto, a Orientação Acadêmica tornou-se uma ferramenta para auxiliar a estes no 
processo de adaptação, e com isto impactar positivamente no rendimento acadêmico 
do aluno (já que estes lidariam mais facilmente com todo processo). 

 

Figura 2 - Estado de Origem dos ingressantes da Engenharia de Minas 16.2 

 
A figura 3 analisa o desempenho acadêmico geral dos alunos da Engenharia 

de Minas ingressantes no segundo semestre de 2016. Pode-se observar que 38,2% 
da turma não atingiu um coeficiente acima do exigido pela Universidade, ressaltando 
ainda que nesse percentual, 23,5% obtiveram um rendimento muito baixo (0,0 e 
menor que 3,0). 
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Figura 3 – Gráfico do desempenho acadêmico dos alunos de Engenharia de Minas do 
segundo semestre de 2016. 

 
A Figura 4 apresenta o desempenho acadêmico dos participantes da 

Orientação Acadêmica. Observa-se que 78,6% dos alunos obtiveram coeficiente geral 
acima da média exigida pela universidade (6,0). Observou-se também que 21,4% dos 
participantes ficaram com coeficiente abaixo da média. Analisando o histórico desses 
alunos observou-se que cada um perdeu apenas uma disciplina e apenas por nota, 
podendo concluir que se esforçaram mas tinham dificuldades naquela determinada 
matéria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Gráfico do desempenho acadêmico dos alunos frequentes na OAEM 

 
Para mensurar a satisfação dos alunos com o projeto, os alunos participantes 

responderam um questionário final. Ficou explícito que o projeto foi de grande ajuda 
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no quesito aluno e Universidade para todos os participantes. Os depoimentos dos 
alunos A1 e A2 ressaltam essa observação. 

 
“Participar da OAEM contribuiu muito para o meu crescimento não só acadêmico- 
profissional, mas também pessoal, haja vista que além de todo o conhecimento sobre 
a Mineração que nos foi repassado, os tutores buscavam também desenvolver em 
nós os valores éticos que são esperados de um profissional” (Aluno A1). 

 

“Um programa que auxilia bastante os estudantes ingressados na UFOP da EM, pois 
muitas vezes os calouros no início ficam meio desinformados sobre a universidade e 
a orientação auxilia esse estudante a como se dedicar à UFOP e seus benefícios. Foi 
mais do que esperava, sendo que tanto as dinâmicas quanto às palestras serviram 
para a descontração no primeiro período e para saber se era o curso que você 
pretende seguir” (Aluno A2). 

 
Como sugestões por parte dos orientados, a maioria dos depoimentos (como 

por exemplo o do aluno A3) destacam que para uma maior abrangência do projeto 
poderiam ser executadas mais atividades como palestras e debates sobre o mercado 
de trabalho. 

 
“Poderia ter ofertado mais palestras e visitas técnicas, assim também como debates 
sobre o mercado de trabalho” (Aluno A3). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A proposta da OAEM era que o aluno obtivesse um entendimento mais  
completo sobre a Universidade, uma boa adaptação à cidade e que conseguisse um 
bom aproveitamento nas disciplinas. Com base nos resultados e depoimentos, 
percebeu-se que a OAEM contribui positivamente entre dos calouros do curso de 
Engenharia de Minas. Foi possível atingir o objetivo de integrar os calouros ao novo 
meio no qual foram inseridos, auxiliar os participantes assíduos no projeto para que 
estes conseguissem um bom aproveitamento acadêmico e informa-los em aspectos 
gerais sobre a Universidade. 
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