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A Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul,  penúltima instituição  de  ensino  superior 
criada  em  nosso  país  através  do  REUNI  (reestruturação  e  expansão  das  universidades 
federais), instala-se nos três estados da região sul do Brasil com intuito de abranger áreas que 
historicamente careciam da presença de instituições federais de ensino superior. No campus 
de Erechim/RS constituiu-se o Grupo Práxis – PET Conexões de Saberes, o qual desenvolve 
atividades  nas  áreas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  articulando  temas  como:  educação 
popular,  políticas  públicas,  universidade,  acesso  e  permanência  das  classes  populares  no 
ensino superior, pesquisa ação/participante, dentre outras.

Uma  de  nossas  atividades  é  a  realização  anual  da  pesquisa  “Perfil  dos  Calouros 
UFFS/Erechim”. Levando em consideração que nossa instituição nasce com propósitos de se 
tornar uma universidade pública e popular realizamos essa pesquisa que já se encontra em seu 
segundo ano, para identificarmos qual é o perfil do aluno que está chegando na UFFS, e se a 
universidade está minimamente cumprindo com o quesito “popular” que consta em seu PPI.

A pesquisa se deu no ano de 2012 e recentemente estamos aplicando e analisando os 
dados da pesquisa 2013, importante ressaltar  que até 2012 a UFFS mantinha como única 
política “afirmativa” o fator escola pública e a partir do processo seletivo de 2013 já se fez 
valer a nova política de cotas nacional. A presente pesquisa foi realizada com os calouros dos 
oito cursos existentes na instituição, ela se deu através de um questionário auto-aplicável com 
questões que envolvem: idade, origem, renda, trajetória escolar, trabalho, família, etc. Um de 
nossos objetivos é cruzar os dados 2012/2013 e tentar identificar possíveis mudanças no perfil 
dos estudantes após a nova lei de cotas, assim como analisar os demais dados e relacioná-los 
com os temas de estudo do nosso grupo.

Dados  preliminares  já  nos  apontam algumas  afirmações,  baseando-se  na  pesquisa 
2012 já sabemos que cerca de 95% de nossos alunos são provenientes de escolas públicas, 
cerca de 50% dos mesmos trabalham e estudam ao mesmo tempo, em média 33% tem origem 
do campo, onde a educação superior sempre esteve ainda mais ausente, e também, em relação 
a suas famílias os dados nos mostram que a grande maioria não chegou a concluir o ensino 
médio.

A partir desses dados é possível fazermos uma serie de questionamentos e afirmações 
a respeito do papel que a universidade vem desenvolvendo nos últimos anos, tanto para o bem 
como para  o  mal.  A pesquisa  nos  da  subsídios  para  tratar  da  realidade  e  posteriormente 
entender como alguns fatos sociais acontecem e tem a possibilidade de interferir na realidade 
social. 

 


