ANÁLISE DO PERFIL DO INGRESSO 2014
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO RIBEIRA – FVR
Comissão Própria de Avaliação – CPA

01 – Apresentação

Os gráficos abaixo apresentados evidenciam os resultados da Análise do Perfil do
Ingresso das FVR em 2014 e tem como objetivo principal tornar-se subsídio para os
gestores institucionais visando à realização de ações e à qualidade de ensino.
Para a análise, foi utilizado um questionário elaborado pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) das FVR contendo 14 perguntas com respostas abertas e fechadas
(múltipla escolha). As informações referentes ao perfil dos ingressantes foram coletadas
em sala de aula por meio do questionário impresso entre os dias 24 e 26 de fevereiro de
2014. Neste período 877 ingressantes responderam o questionário.
02 – Resultados

Gráfico1: Proporção dos Ingressantes 2014 por gênero

O gráfico acima evidencia que 58% dos ingressantes em 2014 são mulheres.
Analisando a proporção entre gêneros por curso (turma), o menor percentual de
ingressantes mulheres encontra-se no curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas onde, entre 54 ingressantes, apenas 9% são mulheres. Já o curso de
Pedagogia (Licenciatura Plena), possui apenas 11% de ingressantes homens.

Quando questionados sobre sua cor a maioria dos ingressantes classificaram-se
como brancos e pardos, respectivamente (gráfico 2). O gráfico apresenta um percentual
de ingressantes indígenas de 0% (ou abaixo de 1%), porém, vale ressaltar que 2 (dois)
acadêmicos que se classificaram como indígena ingressaram no ensino superior das FVR
neste ano, ambos no curso de Pedagogia (Licenciatura Plena), residentes nas cidades
de Registro – SP e Jacupiranga – SP.

Gráfico 2: A cor dos Ingressantes 2014

Analisando os gráficos 3 e 4, podemos evidenciar que a maioria dos ingressantes
são jovens (80%) e solteiros (55%). Os ingressantes casados (17%) e com faixa etária de
20 a 29 anos (31%) também estão representados de forma significativa. O gráfico 4
apresenta um percentual de 0% (ou abaixo de 1%) para os ingressantes na faixa etária de
50 ou mais anos, porém, vale ressaltar que 3 (três) acadêmicos acima de 50 anos
ingressaram no ensino superior das FVR, nos cursos de Tecnologia em Logística,
Pedagogia (Licenciatura Plena) e Serviço Social.

Gráfico 3: Estado civil dos ingressantes em 2014.

Gráfico 4: Faixa etária dos ingressantes em 2014.

Quando questionados sobre a religião, 68% dos ingressantes relataram que
pertencem a algum tipo de religião ou culto religioso (gráfico 5). Dentre estas religiões
estão: Budista, Espírita, Católica, Evangélica e Adventista.

Gráfico 5: Religião dos ingressantes em 2014.

Podemos observar que 1% dos ingressantes nas FVR deste ano é portador de
necessidades especiais (gráfico 6). Este percentual refere-se a 6 (seis) acadêmicos que
apresentam algum tipo de deficiência. Destes, 2 (dois) ingressaram no curso de
Bacharelado em Administração, 2 (dois) em Pedagogia (Licenciatura Plena), e os
demais em Ciências Contábeis e Recursos Humanos. Dentre as deficiências
apresentadas estão: Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Deficiência Física
(Hidrocefalia) e Deficiência Física (motora).

Gráfico 6: Percentual dos portadores de necessidades especiais.

Analisando os gráficos 7 e 8, podemos afirmar que a maioria dos ingressantes em
2014 concluiu o Ensino Médio (2ª grau) em escola pública (87%) e ingressaram nas FVR
no ano seguinte após a conclusão (46%). O curso de Ciências Contábeis apresentou o
maior percentual de ingressantes oriundos das escolas públicas (98%), já no curso de
Bacharelado em Administração, 17% dos ingressantes concluíram o Ensino Médio
apenas em escolas particulares. Quanto ao tempo que os acadêmicos levaram para
ingressar nas FVR, o curso de Licenciatura em História apresentou o maior percentual
de acadêmicos que ingressaram no ano seguinte (57%) e o curso de Tecnologia em
Logística apresentou o maior percentual de acadêmicos que ingressaram nas FVR após
3 anos de conclusão do ensino Médio (60%).

Gráfico 7: Local de conclusão (Ensino Médio) dos ingressantes 2014

Gráfico 8: Tempo que os ingressantes levaram para ingressar nas FVR

Podemos observar que 75% dos ingressantes recebem bolsa ou financiamento
para o custeio das despesas do curso (gráfico 9). Dentre as categorias de bolsas ou
financiamentos mais citadas pelos beneficiados estão o PROERS, FIES, PROUNI e a
ESCOLA DA FAMÍLIA.

Gráfico 09: Ingressantes beneficiados com bolsas de estudos ou financiamentos em 2014.

Quando questionados sobre as atividades desenvolvidas no período diurno, 58%
dos ingressantes relataram que estudam e trabalham ao longo do dia (gráfico 10).
Destes, o maior percentual está nos curso de Tecnologia em Logística (85%) e o menor
percentual está em Bacharelado em Nutrição (35%).

Gráfico 10: Atividades desenvolvidas no período diurno pelos ingressantes 2014.

No ano de 2014, a maioria dos ingressantes nas FVR utiliza ônibus como meio de
transporte para chegar até a instituição (gráfico 11). Carro (mesmo carona) ou ambos
também são utilizados pelos ingressantes.

Gráfico 11: Meio de transporte utilizado pelos ingressantes 2014.

Gráfico 12: Ingressantes que já concluíram algum tipo de curso nas FVR.

Gráfico 13: Ingressantes que já concluíram algum tipo de curso técnico, superior ou pós-graduação

Analisando os gráficos 12 e 13 podemos afirmar que em 2014, 9% dos
ingressantes já concluíram curso superior ou pós-graduação nas FVR. Este percentual
refere-se a 80 egressos. O curso de Direito (turma B) e Licenciatura em Matemática
possuem em cada turma 11% destes egressos. Os cursos concluídos mais citados foram:
Processos Gerenciais, Ciências Contábeis, Matemática e Pedagogia.
Ainda sim, 12% dos ingressantes já concluíram curso técnico, superior ou pósgraduação em demais instituições. Este percentual refere-se a 104 acadêmicos. Os
cursos concluídos mais citados foram: Técnico em Informática, Técnico em Logística e
Técnico em Administração. A instituição descrita pela maioria foi o ETEC – Centro
Paula Souza.

Gráfico 14: O uso de redes sociais pelos ingressantes 2014.

Quando questionados sobre a utilização de redes sociais, 55% dos ingressantes
relataram que utilizam o Facebook (gráfico 15). Twiter, Blogues e demais aplicativos
também foram relatados pelos ingressantes.
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