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Resumo
Esta pesquisa buscou comparar possíveis diferenças na integração à universidade de estudantes de três universidades 
e identifi car o perfi l dos estudantes de cada instituição em termos de variáveis biossociodemográfi cas e nível de 
adaptação à universidade. Responderam o Questionário de Vivências Acadêmicas Reduzido (QVA-r) e o Questionário 
de Dados Biossociodemográfi cos 273 estudantes de três universidades. A Análise de Variância identifi cou diferenças 
signifi cativas em três dimensões do QVA-r (Pessoal, Estudo e Institucional). A Análise Discriminante classifi cou 61,2 
% dos casos em duas funções com variância explicada de 76,3% na primeira função. Os perfi s discriminantes são 
analisados e discutidos. Conclui-se sobre a importância da identifi cação das características , pessoais e institucionais, 
para a melhor integração dos alunos nos seus contextos universitários. 
Palavras-chaves: estudantes universitários, ensino superior, desenvolvimento profi ssional, vivências acadêmicas

Abstract: A comparative study of students’ adaptation to university contexts
This study aimed at comparing possible differences in university students’ adaptation to institutions and identifying 
the profi le of students from each institution in terms of personal variables and level of university’s adaptation. The 
participants were 273 students from three universities who responded to the Academic Experiences Questionnaire 
(AEQ - Reduced Version) and the Questionnaire of Personal Data. Analysis of variance identifi ed signifi cant 
differences in three dimensions of the AEQ - Reduced Version (Personal, Study and Institutional). Discriminant 
analysis classifi ed 61.2% of cases into two functions with explained variance of 76.3% for the fi rst function. The 
discriminant profi les are analyzed and discussed. Results show that specifi c characteristics, personal and institutional, 
are relevant for students’ better adaptation to university contexts. 
Keywords: college students, higher education, professional development, academic experiences

Resumen: Estudio comparativo de la integración al contexto universitario entre estudiantes de diferentes instituciones
Esta investigación buscó comparar posibles diferencias en la integración a la universidad de estudiantes de tres 
universidades e identifi car el perfi l de los estudiantes de cada institución en términos de variables bio-sociodemográfi cas 
y nivel de adaptación a la universidad. Respondieron al Cuestionario de Vivencias Académicas Reducido (CVA-r) y al 
Cuestionario de Datos Bio-sociodemográfi cos 273 estudiantes de tres universidades. El Análisis de Varianza identifi có 
diferencias signifi cativas en tres dimensiones del CVA-r (Personal, Estudio e Institucional). El Análisis Discriminante 
clasifi có 61,2 % de los casos en dos funciones con varianza explicada de 76,3% en la primera función. Los perfi les 
discriminantes se analizaron y discutieron. Se advirtió la importancia de la identifi cación de las características personales 
e institucionales, para la mejor integración de los alumnos en sus  contextos universitarios. 
Palabras clave: estudiantes universitarios, enseñanza superior, desarrollo profesional, vivencias académicas
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A obtenção do diploma de curso superior é uma 
meta para grande parte dos jovens brasileiros. Além 
disso, o aumento do número de Instituições de Ensino 
Superior no Brasil oferece essa oportunidade à popula-
ção. A partir desse quadro encontra-se uma diversidade 
de contextos que, por sua vez, permitem aos estudantes 
diferentes experiências. Ingressar na universidade acar-
reta grandes e novos desafi os afetivos, cognitivos e so-
ciais. Os anos que os estudantes passam na universidade 
são importantes tanto para o desenvolvimento pessoal 
quanto para a formação profi ssional, refl etindo no desen-
volvimento da própria sociedade onde irão atuar quando 
graduados. Dada essa diversidade de instituições, é im-
portante conhecer como se dá o processo de integração 
dos estudantes ao contexto universitário, visto que pode 
ser específi co em cada instituição. Nesse artigo buscou-
se investigar a adaptação à universidade de estudantes 
de diferentes estabelecimentos universitários. A seguir, 
apresentam-se justifi cativas para estudar a integração 
acadêmica e algumas abordagens teóricas desenvolvidas 
para compreender e explicar esse fenômeno.

As exigências de qualifi cação profi ssional e de 
aprendizagem contínua (Jenschke, 2003; D. H. P. Soares, 
2000), somadas à expansão e à democratização do acesso 
ao ensino superior no Brasil (Ministério da Educação, 
2007) têm estimulado o ingresso de um número cada vez 
maior estudantes nas universidades. Como consequên-
cia disso, constata-se a heterogeneidade dos estudantes 
universitários em termos de idade, classe social e pro-
cedência geográfi ca (Macedo, Trevisan, Trevisan, & 
Macedo, 2005; M. S. A. Soares, 2002; Zago, 2006). Ao 
mesmo tempo em que se observa a ampliação do sistema 
de educação superior, verifi ca-se a necessidade de apoio 
e orientação aos universitários no decorrer de seus anos 
de formação a fi m de facilitar sua aprendizagem, suces-
so escolar e desenvolvimento psicossocial (Almeida & 
Soares, 2004). Essa tarefa, em alguma medida, vem sen-
do colocada em prática em instituições de ensino supe-
rior (Bisinoto & Marinho-Araújo, 2011).

O ingresso na universidade por si só pode gerar tanto 
expectativas positivas quanto receios e ansiedade, impon-
do desafi os de ordem pessoal, interpessoal e acadêmica, 
dentre outros (Almeida, Soares, & Ferreira, 2002; Santos 
& Almeida, 2001). Após esse período inicial, o estudan-
te continua buscando atingir seus objetivos educativos e 
pessoais (Almeida et al., 2002), sendo que muitos estudos 
tem demonstrado associações entre a decisão de perma-
necer ou abandonar o curso de graduação e a integração 
do estudante à universidade (Polydoro, Primi, Serpa, 
Zaroni, & Pombal, 2001). Nesse sentido, surge o interesse 
em conhecer em maior profundidade o desenvolvimento 

psicossocial dos alunos durante o período em que per-
manecem na universidade (Ferreira, Almeida, & Soares, 
2001) e, ao mesmo tempo, identifi car os elementos das 
experiências acadêmicas que favorecem sua adaptação a 
esse contexto (Almeida et al., 2002).

O processo de integração envolve diversos aspectos, 
como o desenvolvimento de competências acadêmicas e 
cognitivas. Outros pontos a considerar são estabelecimen-
to de relações interpessoais positivas e gratifi cantes, de-
senvolvimento da identidade, autonomia, equilíbrio emo-
cional, fi losofi a de vida, projeto vocacional e estilo de vida 
que promovem o bem-estar físico e pessoal dos universitá-
rios (Ferreira et al., 2001; Santos & Almeida, 2001).

Com base em um conjunto de pesquisas realizadas 
com estudantes de nível superior, Ferreira et al. (2001) 
defendem que a compreensão das mudanças dessa popu-
lação em termos psicossociais e cognitivos e de ajusta-
mento à universidade deve contemplar tanto a abordagem 
desenvolvimentista quanto a contextualista. A primeira 
preocupa-se em conhecer e compreender as mudanças 
internas que ocorrem no indivíduo, enquanto a segunda 
busca considerar a infl uência de variáveis externas nesse 
processo de mudança. Os autores salientam que ademais 
das características dos estudantes, a própria instituição, 
através dos objetivos educativos, relação pedagógica, 
cultura estudantil, entre outros aspectos, pode cumprir 
um papel facilitador no desenvolvimento dos estudantes, 
promovendo sua integração no ensino superior. 

Pesquisadores brasileiros que investigam a popula-
ção universitária referem um corpo consolidado de pes-
quisas científi cas internacionais que refl ete a preocupação 
com o desenvolvimento global dos estudantes ao longo 
do curso e o impacto da universidade sobre esse pro-
cesso (Guerreiro-Casanova & Polyodoro, 2010; Santos, 
Noronha, Amaro, & Villar, 2005; Schleich, 2006). No 
Brasil, entretanto, apenas a partir dos anos 2000 buscou-
se investigar tais aspectos especifi camente.

Como resultado desse esforço, foram criadas a 
Escala de Integração ao Ensino Superior (EIES; Polydoro 
et al., 2001) e a Escala de Avaliação da Vida Acadêmica 
(EAVA; Vendramini et al., 2004). Conforme Polydoro 
et al. (2001), a construção da EIES fundamenta-se em 
um modelo de integração à universidade composto por 
quatro dimensões (ajustamento acadêmico, relacio-
nal-social, pessoal-emocional e aderência ao curso e à 
Universidade). A análise fatorial confi rmatória do instru-
mento mostrou que as 12 subescalas da EIES se ajus-
tam melhor a um modelo de dois fatores da integração 
à universidade, que separa os aspectos externos – am-
biente acadêmico-social – dos internos – características 
pessoais dos estudantes – do que a um modelo de um 
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único fator, que corresponderia a uma medida ampla de 
integração ao ensino superior.

Entretanto, os índices de ajuste do modelo de dois 
fatores não se mostraram plenamente satisfatórios, o que 
motivou Vendramini et al. (2004) a elaborar a EAVA. 
Os autores fundamentaram sua construção a partir de 
um conjunto de 10 dimensões derivadas da revisão da 
literatura sobre integração do estudante à universidade, 
a saber: (a) formação acadêmica anterior; (b) relaciona-
mento: (c) envolvimento com atividades universitárias; 
(d) escolha do curso; (e) desempenho acadêmico; (f) ha-
bilidades para o estudo; (g) condições de estudo; (h) con-
dições externas; (i) condições de saúde física e psicológi-
ca; e (j) ambiente universitário, o qual envolve aspectos 
pessoais, institucionais e a interação entre eles. Após a 
aplicação da escala em uma amostra de 1.141 estudantes 
universitários ingressantes, a análise dos componentes 
principais apontou a existência de cinco fatores: (a) am-
biente universitário; (b) compromisso com o curso; (c) 
habilidade do estudante; (d) envolvimento em atividades 
não-obrigatórias; e (e) condições para o estudo e desem-
penho acadêmico. 

Apesar da existência desses dois instrumentos na-
cionais, o Questionário de Vivências Acadêmicas (QVA) 
e o Questionário de Vivências Acadêmicas – Versão 
Reduzida (QVA-r) (Almeida et al., 2002), de origem 
portuguesa, são os instrumentos mais utilizados em pes-
quisas brasileiras para avaliar o ajustamento acadêmico 
dos estudantes ao contexto da universidade. Conforme 
descrito por Almeida et al. (2002), esse instrumento (tan-
to na sua versão integral quanto reduzida) foi elaborado 
para avaliar a adaptação à universidade em suas dimen-
sões pessoais, relacionais, acadêmicas e institucionais. 

A partir desse conjunto de informações, compreen-
de-se a integração ao Ensino Superior, também denomi-
nada de adaptação ou ajustamento acadêmico, sob uma 
perspectiva multidimensional, que engloba as vivências 
do estudante ao longo de sua formação e a interação con-
tínua e dinâmica entre suas características e o ambien-
te da universidade (Almeida & Soares, 2004; Carmo & 
Polydoro, 2010; Polydoro & Primi, 2003; Santos et al., 
2005; Schleich, 2006). Essa perspectiva permite conhe-
cer em maior profundidade o desenvolvimento psicosso-
cial dos alunos durante o período em que permanecem 
na universidade, bem como identifi car os elementos das 
vivências acadêmicas que favorecem sua adaptação a 
esse contexto desde o ingresso até a conclusão do curso 
(Almeida et al., 2002; Ferreira et al., 2001).

De acordo com essa perspectiva, estudos na área 
têm procurado identifi car, por exemplo, a percepção dos 
estudantes sobre as suas experiências na universidade e 

as relações desta com o rendimento acadêmico (Cunha & 
Carrilho, 2005), satisfação acadêmica (Schleich, 2006), 
habilidades sociais (Soares, Poubel, & Mello, 2009) ou 
interesses profi ssionais (Noronha, Martins, Gurgel, & 
Ambiel, 2009). Pesquisas também buscam verifi car pos-
síveis correlatos da adaptação à universidade (Teixeira, 
Castro, & Piccolo, 2007) e variações das vivências aca-
dêmicas dos estudantes considerando variáveis como 
gênero, idade, curso, etapa do curso, se é apenas estu-
dante ou estudante-trabalhador, dentre outras (Carmo 
& Polyodoro, 2010; Guerreiro-Casanova & Polydoro, 
2010; Igue, Bariani, & Milanesi, 2008, Noronha et al., 
2009; Schleich, 2006). Uma lacuna observada nessas 
investigações é a variável instituição, uma vez que pou-
cos estudos são realizados com estudantes de diferentes 
universidades (Granado, Santos, Almeida, Soares, & 
Guisande, 2005; Soares et al., 2009).

Diante dessas considerações, o objetivo desse estu-
do é, em primeiro lugar, conhecer e comparar possíveis 
diferenças na integração à universidade de estudantes de 
três instituições, uma vez que se reconhece que o am-
biente universitário pode ter um papel ativo nesse pro-
cesso (Carmo & Polydoro, 2010; Ferreira et al., 2001). 
Em segundo lugar, pretende-se identifi car o perfi l dos 
estudantes de cada instituição em termos de variáveis 
biossociodemográfi cas e nível de adaptação à universi-
dade. Enquanto a maior parte dos estudos que investigam 
as experiências acadêmicas e a adaptação à universida-
de envolve alunos de diferentes cursos de uma mesma 
instituição, a presente pesquisa investigou alunos de um 
mesmo curso em diferentes universidades. Dessa forma, 
mais do que as semelhanças podem-se verifi car as dife-
renças entre tais experiências e entre o perfi l dos alunos 
de cada instituição.

Método

Participantes

Participaram desse estudo 273 estudantes de 
Psicologia de três universidades de Porto Alegre e re-
gião metropolitana. A amostra é constituída por 102 es-
tudantes da universidade A, 95 da universidade B e 76 
da universidade C. As universidades A e B são institui-
ções privadas e a C é pública. Os participantes, em sua 
maioria, são mulheres (84%), com idades entre 17 e 59 
anos (M = 23,89; DP = 8,06). Do total de alunos, 67,4% 
cursou o ensino médio em escolas da rede privada de 
ensino, 58,6% estão na universidade há pelo menos dois 
anos e 98,2% dos participantes informaram que preten-
dem continuar o curso atual. A renda familiar de 45,4% 
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dos participantes é de até dez salários mínimos. Quanto 
ao desempenho de atividades de trabalho, 57,4% infor-
maram que não possuem atividade pela qual recebam 
algum tipo de remuneração e 56,9% dos alunos afi rmam 
que não estão envolvidos em atividades não remuneradas 
(como estágios curriculares ou voluntariado).

Instrumentos

Questionário de Dados Biossociodemográfi cos. Os 
participantes preencheram um questionário que solicitou 
informações pessoais, familiares e socioeconômicas.

Questionário de Vivências Acadêmicas – Versão 
Reduzida (QVA-r). O QVA-r tem por objetivo avaliar a in-
tegração acadêmica de estudantes universitários. O instru-
mento utilizado nesse estudo foi originalmente construído 
e validado para a população de Portugal. Em sua primeira 
versão, o Questionário de Vivências Acadêmicas contava 
com 170 itens distribuídos em 17 subescalas, posterior-
mente reduzido para 60 itens e 5 subescalas (Almeida et 
al., 2002). A versão portuguesa do QVA-r foi validada no 
Brasil por Granado (2004), que demonstrou que o instru-
mento apresenta qualidades psicométricas satisfatórias 
para uso pela população universitária brasileira (Granado, 
2004; Granado et al., 2005). O QVA-r é um instrumento de 
autorrelato estruturado em escala tipo Likert de 5 pontos
(de 1 = nada a ver comigo até 5 = tudo a ver comi-
go). A versão brasileira do QVA-r apresenta 55 itens
(α = .88) divididos nas dimensões (a) Pessoal – avalia a 
percepção de bem-estar físico e psicológico (α = .84); (b) 
Interpessoal – avalia o relacionamento com os colegas
(α = .82); (c) Carreira - avalia a percepção de compe-
tências pessoais, satisfação com a escolha e perspectiva 
de realização profi ssional (α = .86), (d) Estudo – ava-
lia o planejamento e a execução de atividades escolares
(α = .78); e (e) Institucional – avalia a apreciação da ins-
tituição de ensino frequentada bem como serviços ofere-
cidos e infraestrutura (α = .77) (Granado, 2004; Granado 
et al., 2005).

 
Procedimentos 

A realização desse estudo seguiu as normas da 
Resolução 96/1996 sobre ética na pesquisa. O contato 
com os alunos se deu pelo intermédio com as coordena-
ções dos cursos que autorizaram a participação de seus 
alunos. Após o aceite foram marcadas as datas e horários, 
de acordo com a disponibilidade dos professores, para a 
aplicação dos instrumentos. Os pesquisadores apresenta-
ram-se aos alunos nas salas de aula das Universidades e 
os convidaram a participar do estudo, explicando-lhes os 

objetivos e os aspectos éticos da pesquisa. A aplicação 
dos instrumentos foi coletiva e a participação foi volun-
tária. Os alunos que aceitaram participar da pesquisa as-
sinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
enquanto aqueles que não quiseram participar tiveram a 
opção de sair da sala. A aplicação do instrumento levou 
em torno de 40 minutos.

Resultados

De acordo com o propósito desse estudo os dados 
pessoais e do QVA-r foram submetidos à análise esta-
tística descritiva – para conhecer as características dos 
estudantes das três universidades e o nível de adaptação 
à universidade. Realizou-se ainda análise inferencial 
para comparar possíveis diferenças entre os estudantes 
na integração à universidade de acordo com a instituição 
e análise multivariada para identifi car o perfi l dos estu-
dantes de cada universidade.

Inicialmente apresentam-se as características dos 
alunos das três instituições no que diz respeito às variáveis 
biossociodemográfi cas. A Tabela 1 informa sobre a distri-
buição de freqüência dos alunos por sexo, idade, tipo de 
escola onde cursou o ensino médio, desempenho de ativi-
dades de trabalho remuneradas e não remuneradas, renda 
familiar e escolaridade dos pais nas três instituições. Em 
termos de idade, apresenta-se a frequência de estudantes 
conforme faixa etária. Essa divisão seguiu estudos nacio-
nais com universitários (Granado, 2004; Scheleich, 2006), 
os quais se baseiam em critérios da literatura nacional e 
internacional que classifi cam como acadêmicos tradicio-
nais aqueles com idade até 21 anos. Uma segunda faixa 
abrange os estudantes entre 22 e 25 anos de idade e, por 
fi m, estão aqueles acima de 26 anos, considerados como 
estudantes maduros (Granado, 2004).

A Tabela 2 mostra a média geral do QVA-r e as mé-
dias de cada uma das dimensões por universidade. Os ní-
veis de adaptação avaliados pelo instrumento variam de 1 
a 5, considerando o menor valor relacionado ao nível mais 
baixo de integração e o maior valor ao nível mais alto. 
A média geral do QVA-r por universidade situa-se entre 
3,74 e 3,88, ou seja, acima do ponto médio da escala. A 
dimensão Carreira apresentou a média mais alta nas três 
instituições investigadas. Quanto às médias mais baixas, 
a da universidade A foi a dimensão Pessoal, a da universi-
dade B foi a dimensão Institucional e a da universidade C 
foi a dimensão Estudo.

Para investigar possíveis diferenças da média ge-
ral e das cinco dimensões do QVA-r entre as três uni-
versidades foi realizada análise de variância (Dancey 
& Reidy, 2006). Os resultados indicaram diferenças 
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Tabela 1
Frequências e Percentual de Dados Biossociodemográfi cos por Universidades

signifi cativas entre as universidades nas médias Pessoal
(F(2,264) = 3,316; p<0,05), Estudo (F(2,263) = 13,358; 
p<0,001) e Institucional (F(2,264) = 5,717; p<0,01). Para 
comparação múltipla entre as médias foi utilizado o tes-
te post-hoc de Scheffé, que indicou que a universidade B 
apresenta médias signifi cativamente mais altas do que a C 
na dimensão Pessoal e Estudo. Por outro lado, a instituição 
C apresentou média signifi cativamente maior do que a B 
na dimensão Institucional. Outras diferenças entre médias 

foram observadas nas universidades A e B. No caso da di-
mensão Estudo, a universidade B apresentou média signi-
fi cativamente mais alta do que a A. Inversamente, a média 
da universidade A é signifi cativamente mais alta do que 
a universidade B na dimensão Institucional. A análise de 
variância não encontrou diferenças signifi cativas na média 
geral do QVA-r (F(2,246) = 1,822; p = 0,164) e nas dimen-
sões Carreira (F(2,263) = 2,484; p = 0,84) e Interpessoal 
(F(2,267) = 0,159; p = 0,853) entre as universidades.
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A fi m de identifi car os perfi s dos alunos das três uni-
versidades foi realizada análise discriminante. Essa técnica 
é apropriada para prever as relações entre um conjunto de 
variáveis de um determinado objeto e sua pertença a um 
grupo (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005). Ao prever 
a relação de pertencimento de cada estudante a uma das três 
universidades investigadas, foi possível então identifi car 
quais as características dos alunos de cada instituição que 
diferenciam (ou discriminam) as instituições entre si. 

Os centroides da Função 1 foram -,838 para a univer-
sidade C, -,184 para a universidade A, e 1,011 para a uni-
versidade B. Assim, as variáveis discriminantes da Função 
1 diferenciam a universidade A frente à universidade B. Os 
centroides da Função 2 foram -,585 para a universidade A, 
,210 para a universidade B e 0,390 para a universidade C. 
Desta forma, nesta segunda Função estão representadas as 
diferenças entre a universidade A e a universidade C. 

A primeira Função discriminante obtida explica 76,3% 
das diferenças entre as universidades, enquanto a segunda 
Função explica o restante das diferenças obtidas (23,7%). O 
modelo consegue classifi car corretamente 61,2% dos casos 
analisados, concluindo que o mesmo teve sucesso se com-
parado com os 33% esperado numa classifi cação ao aca-
so. As funções obtidas conseguiram predizer corretamente 
69,5% de casos corretamente classifi cados no perfi l original 
da universidade B, 57,8% dos casos agrupados na universi-
dade A e 55,3% dos casos na universidade C. 

A Tabela 3 apresenta os pesos discriminantes das vari-
áveis biossociodemográfi cas e das dimensões do QVA-r nas 
Funções 1 e 2. Os pesos e os sinais das variáveis indicam a 
direção favorável a um grupo ou outro. Ao considerar o con-
junto de variáveis analisadas, observa-se que na Função 1 a 
instituição A diferencia-se da B pela presença de estudantes 
com maior engajamento em atividades não remuneradas, 
com renda mais elevada e cujos pais (pai e mãe) tem níveis 
de escolaridade mais altos. Já a instituição B diferencia-se 

Tabela 3
Pesos Discriminantes das Variáveis Biossociodemográfi cas 
e Dimensões do QVA-r 

da C por abrigar estudantes com níveis mais positivos na 
média geral do QVA-r, nas dimensões Estudo e Pessoal e 
por ter estudantes mais velhos e do sexo feminino.

Tabela 2
Médiasa e Desvios-Padrão das Dimensões e Média Geral do QVA-r por Universidade 

Em relação à Função 2 a instituição A diferencia-se 
da C por ter estudantes com níveis mais positivos de vi-
vências acadêmicas avaliadas pela dimensão Carreira. Por 
sua vez, a universidade C diferencia-se da A pela presença 
de estudantes que cursaram o ensino médio em escolas 
públicas e que possuem atividade remunerada.
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Discussão

Esse estudo teve por objetivo conhecer e comparar 
possíveis diferenças na integração à universidade de es-
tudantes de três instituições, além de identifi car o perfi l 
dos estudantes de cada uma delas em termos de variáveis 
biossociodemográfi cas e nível de adaptação à universida-
de. Considerando a média geral do QVA-r por instituição 
verifi ca-se que os alunos das três universidades apresen-
tam níveis de integração ao contexto universitário acima 
do ponto médio (nível 3, considerando a amplitude de 1 
a 5) da escala utilizada nesse estudo, o que indica que 
se encontram medianamente adaptados a esse contexto. 
Resultados semelhantes vêm sendo encontrados por ou-
tros pesquisadores que utilizaram o QVA-r (Igue et al., 
2008; Schleich, 2006; Teixeira et al., 2007).

Ao analisar os resultados das médias do QVA-r, a 
média mais alta na dimensão Carreira nas três universida-
des sugere que os estudantes percebem-se envolvidos com 
o curso e com a profi ssão escolhida. Conforme Granado 
(2004), a dimensão carreira mede o quanto os estudan-
tes acreditam que no futuro poderão ter a oportunidade de 
concretizar expectativas e valores vocacionais, bem como 
obter realização profi ssional. Investigações com o QVA-r 
em amostras de estudantes universitários brasileiros têm 
verifi cado que a média da dimensão Carreira se destaca 
como a mais alta dentre as dimensões avaliadas (Igue et 
al., 2008; Noronha et al., 2009).

Em relação às diferenças das dimensões que ava-
liam a integração dos estudantes à universidade entre as 
instituições pesquisadas, foram encontradas diferenças 
signifi cativas nas médias das dimensões Pessoal, Estudo 
e Institucional. Já em Carreira e Interpessoal e na média 
geral do QVA-r não foram verifi cadas diferenças estatis-
ticamente signifi cativas. Esses resultados mostram que a 
infl uência da instituição e das características de seus alu-
nos pode contribuir nos níveis de adaptação acadêmica em 
algumas de suas dimensões.

Ao buscar compreender as diferenças das dimen-
sões da adaptação entre as universidades a utilização da 
análise discriminante avançou na análise integrada das 
variáveis em estudo. Através desse tipo de análise foi 
possível maximizar as maiores diferenças das caracterís-
ticas dos alunos das três universidades avaliadas simulta-
neamente, produzindo duas funções explicativas dessas 
diferenças. Observa-se que a diferença de perfi s entre as 
instituições A e C (Função 2) tem poder discriminatório 
inferior (23,7%) quando comparada às diferenças entre 
as instituições A e B (76,3% na Função 1). Portanto, res-
salta-se que a predição dos casos para as universidades A 
e B obteve maior sucesso. 

A universidade B diferenciou-se signifi cativamen-
te da universidade C e da universidade A por apresentar 
média mais alta na dimensão Estudo. O perfi l dos estu-
dantes da universidade B confi rma que nessa instituição 
encontram-se os alunos com percepção de maior capa-
cidade para gerir o tempo de estudos e de organizar-se 
quanto à utilização de recursos para aprendizagem e pre-
paração para as avaliações, características avaliadas por 
essa dimensão. Considerando os resultados de outras in-
vestigações (Granado, 2004; Schleich, 2006), a idade mais 
elevada dos estudantes da universidade B parece ser uma 
variável relevante quando avaliada a capacidade de plane-
jamento e execução de atividades escolares, embora nem 
sempre se encontrem evidências nessa direção (Noronha 
et al., 2009). O perfi l desses estudantes também mostra 
que a renda familiar é menor e que seus pais possuem ní-
veis mais baixos de escolaridade. Diante dessas caracterís-
ticas socioeconômicas menos favoráveis dos familiares, o 
fato de ingressarem no ensino superior, ademais em uma 
instituição privada, pode contribuir para que se compro-
metam com as atividades escolares e valorizem a opor-
tunidade de frequentar um curso superior mais do que os 
alunos das universidades A e C. Esse tipo de atitude em 
relação aos estudos é semelhante ao verifi cado no trabalho 
de Bardagi, Paradiso, Lassance e Souza (2005) com estu-
dantes moradores de residência universitária, cujo perfi l 
de renda e nível de escolaridade dos pais é semelhante ao 
dos alunos da universidade B.

As diferenças entre as universidades B e C e B e A 
na dimensão Estudo também podem ser explicadas pelo 
menor envolvimento dos alunos da universidade B com 
atividades de trabalho remuneradas ou não remuneradas, 
pois quando comparados aos das universidades C e A, os 
alunos da B dispõem de mais tempo para organizarem-
se em relação às demandas relativas ao estudo. Seguindo 
essa lógica, quando comparado o perfi l dos alunos da uni-
versidade C com a universidade A, verifi ca-se que eles 
exercem mais atividades remuneradas. Assim, não se pode 
exigir dos primeiros a mesma dedicação aos estudos em 
termos de tempo do que alunos que desempenham menos 
atividades desse tipo.

Diferenças signifi cativas da dimensão Pessoal en-
tre as universidades B e C (com média mais alta da uni-
versidade B) também podem ser explicadas pela menor 
frequência de realização de atividades de trabalho remu-
neradas e não remuneradas dos alunos da universidade B. 
Esses são menos ocupados e, provavelmente sentem-se 
menos exigidos física e psicologicamente. Ressalta-se que 
menores níveis de bem-estar físico e psicológico parecem 
não interferir em percepções mais positivas sobre as vi-
vências acadêmicas no que se refere às dimensões Carreira 
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e Interpessoal, o que corrobora os achados de outras inves-
tigações (Schleich, 2006; Teixeira et al., 2007).

Quanto à dimensão Institucional, as médias da uni-
versidade A e C são signifi cativamente mais altas do que 
a da B, embora o valor dessa última, de 3,67 encontre-se 
acima do ponto médio da escala (nível 3, considerando a 
amplitude de 1 a 5). Características específi cas dessa ins-
tituição e dos próprios alunos podem contribuir para que a 
avaliação das vivências acadêmicas relativas à dimensão 
Institucional tenha apresentado esse resultado. Esta dimen-
são avalia desde o apreço do estudante pela instituição que 
frequenta, como o gosto que ele tem por ela e o interesse 
que ela desperta, até a simpatia que ele tem pela cidade 
onde a universidade está localizada ou o conhecimento que 
ele tem sobre a estrutura e os serviços oferecidos por ela. 
Diferente das universidades A e C, a universidade B locali-
za-se na região metropolitana e não na capital. Limitações 
econômicas também podem fazer com que o estudante seja 
mais exigente com a estrutura e os serviços da universi-
dade pelos quais ele/família provavelmente estejam se es-
forçando para pagar. Além disso, é possível que a própria 
instituição não proporcione uma maior integração dos seus 
alunos com o ambiente e os recursos que oferece, não des-
pertando no aluno maior interesse por ela. 

Diante dessas considerações, é relevante destacar a 
importância da universidade em apresentar ao corpo dis-
cente todos os recursos físicos e serviços disponíveis, con-
forme apontam Bardagi e Hutz (2009) e Teixeira, Dias, 
Wottrich e Oliveira (2008), a fi m de estimular a interação 
do aluno com o ambiente acadêmico como um todo. Deve-
se ressaltar que a relação professor-aluno não é investigada 
através do QVA-r, uma vez que no processo de redução do 
QVA para o QVA-r esse aspecto foi retirado do instrumento 
(Almeida et al., 2002). Entretanto, sabe-se que esse aspecto 
é importante para as vivências do estudante na universida-
de, como demonstram Teixeira et al. (2007). Ao incluírem 
essa variável em seu estudo, os autores encontraram corre-
lações consistentes entre ela e as dimensões do QVA-r.

De maneira geral, os resultados encontrados apontam 
que cada instituição apresenta um perfi l distinto de estu-
dantes. As especifi cidades das características de cada um 
desses perfi s (como idade, renda familiar, escolaridade dos 
pais, realização de atividades de trabalho remunerada ou 
não), ao interagirem de modo contínuo e dinâmico com as 
características de cada uma das instituições faz com que os 
estudantes tenham percepções diferentes sobre suas experi-
ências acadêmicas em algumas das dimensões da adaptação 
à universidade. Nesse sentido, tais resultados somam-se às 
contribuições de outros pesquisadores, os quais apontam 
a necessidade de intervenções específi cas que promovam 
o desenvolvimento global dos seus estudantes através do 

desenvolvimento de competências acadêmicas, cognitivas 
e pessoais, favorecendo, assim, a qualidade das suas vivên-
cias acadêmicas ao longo de sua permanência na universi-
dade (Almeida & Soares, 2004; Cunha & Carrilho, 2005; 
Guerreiro-Casanova & Polyodoro, 2010; Igue et al., 2008; 
Santos et al., 2005; Schleich, 2006). 

Considerações fi nais

A utilização do QVA-r mostrou-se adequada para 
avaliar as percepções dos estudantes sobre suas experi-
ências acadêmicas e diferenciar a integração dos mesmos 
em diversos contextos educacionais, uma vez que todos os 
participantes frequentavam o mesmo curso de graduação. 
Os resultados dessa comparação evidenciam que a inte-
ração contínua e dinâmica entre variáveis pessoais e con-
textuais tem infl uência sobre o processo de adaptação à 
universidade, mas não em todas as suas dimensões.  Não é 
possível afi rmar se esses mesmos resultados seriam man-
tidos para estudantes de outros cursos, ou para o conjunto 
dos estudantes de cada instituição comparado com as de-
mais, o que se constitui em uma limitação desse estudo.  

A partir dos resultados desse estudo, sugere-se que 
a universidade dê atenção especial aos alunos na questão 
do gerenciamento e organização do tempo, especialmente 
aqueles que exercem outras atividades além das acadêmi-
cas, já que parecem encontrar mais difi culdades para dar 
conta das tarefas e avaliações relativas ao curso. É possí-
vel supor que o aumento da capacidade do estudante em 
conciliar as atividades acadêmicas com as exigências e de-
mandas de atividades extraclasse, como atividades de tra-
balho remuneradas ou não remuneradas, pode contribuir 
tanto para melhorar o nível de aproveitamento dos estudos 
quanto o bem-estar físico e psicológico. 

A maior interação do estudante com o ambiente uni-
versitário também parece importante para sua integração à 
universidade, sendo esse outro aspecto que cada instituição 
deve estar atenta. Atividades de integração e serviços de 
apoio ao estudante (pedagógico, psicossocial) provavelmen-
te podem contribuir para melhorar a apreciação do estudante 
sobre a instituição que frequenta. Embora o instrumento uti-
lizado nesse estudo não avalie a interação aluno-professor, o 
que representa uma limitação, considera-se este um aspecto 
importante para as vivências acadêmicas dos estudantes. 

De modo geral, faz-se necessário que cada instituição 
tenha presente o contexto cultural e social no qual está in-
serida, considerando que as características desse contexto 
atraem um perfi l específi co de alunos. As características 
do perfi l dos alunos, ao interagirem com as características 
de cada instituição, contribuem com a adaptação do estu-
dante à universidade em suas distintas dimensões.
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