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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar se o gênero, a idade, o turno e a forma de 

ingresso na universidade influenciam o desempenho dos alunos do curso de graduação em 

Ciências Contábeis de uma instituição pública federal. Para isso, foram pesquisados tais 

fatores dos discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis de uma universidade 

pública federal do estado de Minas Gerais no período de 2009 a 2012. Os fatores identificados 

por meio de análise documental são confrontados com o Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico (CRA), que representa o desempenho desses alunos, para efeitos deste estudo. A 

fim de identificar possíveis relações estatisticamente significativas utilizou-se o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney para duas amostras independentes ao nível de 5% de 

significância. A pesquisa classifica-se comodocumental, quantoaos procedimentos técnicos, 

descritiva,quanto aos seus objetivos,e quantitativa, quantoà abordagem do problema. Os 

resultados obtidos demonstram que somente o turno teve influência estatisticamente 

significativa sobre o desempenho acadêmico, sendo que os alunos do noturno obtiveram 

melhores resultados em relação aos do turno integral.  
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1   INTRODUÇÃO 

 

Dentre os objetivos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) se destaca como mais 

importante o aprendizado dos alunos. O desempenho acadêmico dos estudantes deve ser 

avaliado para possibilitar a tomada de decisões que contribuam para o melhor aprendizado 

(CRUZ; CORRAR; SLOMSKI, 2008). Neste sentido, faz-se necessário conhecer os fatores 

que podem influenciar o desempenho acadêmico, proporcionando ações que diminuam a 

retenção e a evasão. Novas alternativas devem ser experimentadas e discutidas para o 

aumento da eficácia e da eficiência do processo de ensino-aprendizagem, identificado pelo 

envolvimento do aluno, professor, assunto e instituição (SILVA; OLIVEIRA NETO, 2010). 

Na última década observa-se, no Brasil, um crescimento acentuado no número de IES, 

bem como, no número de matriculados e concluintes. Conforme dados do último censo 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) em 2001 havia 1.391 IES e em 2010 eram 2.378 IES, um aumento de 71%. Já com 

relação ao número de matrículas e concluintes, o crescimento foi de 110% e 145,8%, 

respectivamente, também considerando os últimos dez anos. Esse acentuado crescimento 

implica maior democratização do ensino e maiores investimentos de recursos públicos e 

privados. 

No que tange à educação superior em Ciências Contábeis o cenário também é de 

expansão. Em uma consulta realizada no mês de março de 2013 no portal do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), constatou-se a existência de 1.282 cursos superiores em Ciências 

Contábeis ativos no Brasil, sendo 36 destes à distancia e  1.246 presenciais. Sendo assim, 

intensifica-se a necessidade de identificar fatores que possam impactar o desempenho 

acadêmico dos estudantes das diversas áreas do conhecimento, inclusive na área contábil. 

 Trabalhos que buscam identificar fatores impactantes no desempenho acadêmico de 

alunos do ensino superior de Contabilidade vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos sob 

diferentes enfoques, como por exemplo: na percepção dos próprios estudantes (FREZATTI; 

LEITE FILHO, 2003; CORNACHIONE JÚNIOR et al, 2010; BECK; RAUSCH, 2012); sob 

aspectos da docência e recursos físicos educacionais (CRUZ; CORRAR; SLOMSKI, 2008); 

sob a ótica dos estilos de aprendizagem (SILVA; OLIVEIRA NETO, 2010); na perspectiva de 

fatores demográficos, institucionais, econômicos e acadêmicos (ANDRADE; CORRAR, 

2007; ARAÚJO; CAMARGOS; CAMARGOS, 2011; BALLESTER, 2012). 

Neste contexto, deseja-se responder a seguinte questão: o gênero, a idade, o turno e a 

forma de ingresso na universidade influenciam o desempenho dos alunos do curso de 

graduação em Ciências Contábeis de uma instituição pública federal? 

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar se o gênero, a idade, o 

turno e a forma de ingresso na universidade influenciam o desempenho dos alunos do curso 

de graduação em Ciências Contábeis de uma instituição pública federal. Para isso, foram 

pesquisados tais fatores dos discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis de uma 

universidade pública federal do estado de Minas Gerais no período de 2009 a 2012. Os fatores 

identificados por meio de análise documental são confrontados com o coeficiente de 

rendimento acadêmico (CRA), que representa o desempenho, para efeitos deste estudo.  

A realização deste trabalho se justifica pela necessidade de aprimorar constantemente 

o processo de ensino e aprendizagem por meio da avaliação dos aspectos, tanto internos 

quanto externos, que interferem no desempenho dos discentes. Portanto, devem-se identificar 

as possíveis causas e consequências que trazem um maior envolvimento acadêmico, a fim de 

propor alternativas em que os docentes possam melhor atuar e os discentes obter melhor 

desempenho. Com base nos resultados encontrados podem-se propor cursos de ação ou 

mesmo políticas visando melhorar a qualidade do ensino superior de Contabilidade. 



 

 

O artigo foi estruturado em cinco seções, incluindo-se esta introdução. Na sequência 

tem-se a revisão da literatura, seguida dos aspectos metodológicos e da análise dos resultados, 

encerrando-se com as considerações finais acerca do tema abordado. 

 

2       REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O ensino de Contabilidade 
 

Desde a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808, considerada por 

alguns pesquisadores como o ponto de partida do ensino da Contabilidade no país (PELEIAS 

et al 2007; ESPEJO et al, 2010), até os dias atuais, pode-se constatar uma grande evolução na 

área contábil, que acompanha a própria evolução econômica, política e social brasileira. 

 De acordo com Peleias et al (2007), a evolução do ensino da Contabilidade está 

diretamente associada às exigências econômicas, políticas e sociais de cada época. No 

primeiro estágio, por exemplo, o país apresentava como atividade essencial o comércio de 

exportação de metais e produtos tropicais, justificando o ensino da Contabilidade, neste 

período, reportar-se ao enfoque comercial. Anos mais tarde, com maior ênfase dada aos 

setores de serviços, bancário e industrial, instituíram-se os cursos profissionalizantes ou 

técnicos até que, em 1945, surgiu o curso superior em Ciências Contábeis e Atuariais, por 

meio do Decreto Lei nº 7.988. 

Ainda conforme Peleias et al (2007), no Brasil ocorreu uma significativa contribuição 

para a área contábil quando a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas  (FCEA), 

instituída em 1946 e instalada nas dependências da Universidade de São Paulo (USP), 

posteriormente denominada Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), 

lançou bases para o primeiro núcleo de pesquisa contábil, com forte influência da Escola 

Norte-Americana. Além de contribuir para o ensino e pesquisa, nos anos 70 a FEA foi 

pioneira ao instituir a Pós-Graduação Stricto Sensu em Controladoria e Contabilidade. 

Mais recentemente, Espejoet al (2010) relatam que o cenário contábil brasileiro passou 

por profundas modificações na forma de fazer e visualizar a Contabilidade com as alterações 

introduzidas pela Lei n. 11.638/07, que impactaram na estrutura, abrangência, 

reconhecimentos e divulgação das informações contábeis. Os autores mencionam, também, 

que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) reconhece que esta Lei possibilita a 

convergência às normas internacionais de Contabilidade, permitindo o acesso de empresas 

brasileiras a capitais externos a custo e risco menores. 

Acompanhando a evolução do cenário político, econômico e social, está a 

Contabilidade e deve evoluir, também, o processo educacional para esta área do 

conhecimento. Observa-se que o sistema educacional e, consequentemente, o desempenho 

acadêmico, é dependente do professor, das técnicas e dos recursos instrucionais e das 

motivações, condições e características dos aprendizes. Com isso, torna-se importante 

conhecer e discutir a influência desses fatores no desempenho acadêmico dos estudantes. 

 

2.2 Estudos sobre desempenho acadêmico no ensino superior de Contabilidade 
 

O desempenho acadêmico no ensino superior de Contabilidade tem sido alvo de várias 

pesquisas, como pode ser visto na sequência. 

Frezatti e Leite Filho (2003) verificaram a relação entre os perfis de atitudes e 

aspirações dos alunos com o desempenho destes nas disciplinas no 2º semestre de 2002 do 

curso de Contabilidade em uma Instituição Pública. Por meio de uma pesquisa exploratória, 

com tratamento de dados através de estatística descritiva e multivariada, a pesquisa 

evidenciou que existe alguma relação entre os perfis dos alunos com seus respectivos 



 

 

desempenhos, ainda que não exista pretensão de generalizar as conclusões, haja vista a 

amostra tratar-se de uma versão não-probabilística e direcionada. 

Andrade e Corrar (2007) avaliaram os efeitos de variáveis de natureza acadêmica, 

demográfica e econômica e sua relação com o desempenho dos estudantes dos cursos de 

Contabilidade do Brasil. O estudo analisou uma população de 22.662 estudantes de graduação 

em Contabilidade que prestaram o Exame Nacional de Cursos (ENC) aplicado pelo MEC em 

2002 em todo o território nacional. Provas escritas e questionários socioeconômicos foram 

avaliados por meio do procedimento metodológico de deskresearch. Este estudo demonstrou 

as influências e implicações da relação de todas as variáveis com o desempenho dos alunos 

analisados, com exceção da condição racial e da frequência de utilização da biblioteca, 

mesmo que essas relações demonstraram-se fracas. 

Cruz, Corrar e Slomski (2008) verificaram o possível impacto de determinados 

aspectos da docência e de recursos físicos educacionais sobre o desempenho dos discentes, 

analisando a performance de 22.694 alunos de graduação em Ciências Contábeis no Exame 

Nacional de Cursos – Provão do ano de 2002. Os autores constataram três aspectos de maior 

influência no desempenho dos alunos considerando-se a docência: domínio do conteúdo 

atualizado das disciplinas ministradas, técnicas de ensino empregadas e recursos didáticos 

utilizados. No que se refere aos recursos físicos, o acesso a microcomputadores também 

impactou e as condições físicas da biblioteca para o estudo não exerceram influência sobre o 

desempenho. 

Cornachione Júnior et al (2010) investigaram a existência de associação entre 

elementos atributivos comuns na literatura e o desempenho acadêmico de alunos de 

graduação em Ciências Contábeis de quatro universidades em quatro diferentes estados 

brasileiros (Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul). Participaram da pesquisa 

826 alunos por meio de respostas a um questionário. Quanto aos resultados, 68% dos alunos 

que consideram seu desempenho superior o atribuem ao seu próprio esforço, enquanto 10% o 

atribuem a causas externas; já os que consideram seu desempenho inferior, 24% o relacionam 

a causas externas. Os resultados apontaram direções opostas quando os alunos foram 

questionados sobre o desempenho de estudantes de outras instituições. Os autores concluíram 

que o desempenho superior é mais atribuído a causas internas que o desempenho inferior, 

conclusões estas alinhadas com a principal literatura sobre o tema e com a teoria da atribuição 

proposta por Weiner em 1976. Esses resultados gerais estão no sentido de uma maior 

orientação para o pensamento crítico. 

A pesquisa de Araújo, Camargos e Camargos (2011) teve como objetivo identificar se 

o desempenho acadêmico dos discentes do curso de Ciências Contábeis de uma IES privada 

de Belo Horizonte, mensurado pela nota final nas disciplinas, é explicado pelas variáveis: 

frequência às aulas, idade, sexo, natureza da disciplina (qualitativa ou quantitativa), tipo de 

disciplina (formação básica ou específica), situação ao final da disciplina, período letivo e 

campus da IES. A pesquisa descritiva, conduzida por meio de um enfoque quantitativo com o 

uso da regressão múltipla cross-section, baseou-se na análise de dados secundários obtidos 

junto à IES. Os resultados apontaram que os discentes com melhor desempenho na instituição 

pesquisada são do sexo feminino e de idades mais elevadas. Os que cursam períodos letivos 

mais avançados e os que estudaram no campus I (matriz) obtiveram melhor desempenho nas 

disciplinas qualitativas. 

Beck e Rausch (2012) objetivaram verificar a percepção de discentes do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau em relação aos fatores que 

influenciam o processo ensino-aprendizagem. Realizaram uma pesquisa descritiva por meio 

de levantamento, com abordagem quantitativa. Para a análise dos dados coletados por meio da 

aplicação de um questionário utilizaram a estatística descritiva e a escala aproximativa Best-

Worst. Os resultados revelaram que a melhoria do processo de ensino-aprendizagem em 



 

 

Contabilidade pode ser alcançada por meio da identificação e aperfeiçoamento das variáveis 

caracterizadas pelos alunos como de maior importância, quais sejam: a motivação e a atitude 

com a disciplina, por parte dos alunos; os tipos de aprendizagem requeridos e a estrutura de 

componentes e relações, no que se refere ao assunto; a atitude com a matéria ensinada e a 

situação estimuladora ambiental, por parte dos professores. 

Ballester (2012) investigou 698 alunos matriculados na disciplina de Contabilidade 

Financeira na Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) durante o ano letivo de 

2009/2010, por meio de modelos de escolha binária. Os resultados revelaram que a nota de 

acesso à universidade, o curso, o gênero, as disciplinas anteriormente cursadas, a permanência 

do professor na universidade e a faixa horária em que o estudante vai para a aula influenciam 

seu desempenho. 

Em linha com os estudos apresentados, a presente pesquisa deseja identificar se fatores 

como gênero, idade, turno e forma de ingresso na universidade influenciam o desempenho 

acadêmico dos alunos de graduação em Ciências Contábeis de uma instituição pública federal. 

Os fatores determinantes do desempenho, neste trabalho, são representados por variáveis 

demográficas e acadêmicas. Desse modo, a seguinte hipótese geral orienta esta pesquisa: 

H1: existem fatores de natureza demográfica e acadêmica que estão significativamente 

relacionados com o desempenho dos alunos do curso de graduação em Ciências Contábeis. 

Sendo assim, a hipótese nula (H0) é de que a relação entre os fatores de natureza demográfica 

e acadêmica selecionados e o desempenho dos alunos não é estatisticamente diferente de zero. 

A seção seguinte discute os procedimentos metodológicos que permitem a coleta e 

análise dos dados e, consequentemente, testar a hipótese levantada. 

 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1Coleta dos dados 

 

A amostra da pesquisa é composta por dois grupos de alunos: (i) alunos que 

ingressaram no curso no primeiro semestre de 2009 e cursaram disciplinas obrigatórias até o 

5º período do curso no primeiro semestre de 2011; (ii) alunos que ingressaram no curso no 

primeiro semestre de 2010 e cursaram disciplinas obrigatórias até o 5º período do curso no 

primeiro semestre de 2012.Tal seleção foi necessária pelos seguintes motivos: 

i)Possibilitar a comparação das variáveis estudadas, pois a medida de desempenho 

usada nesta pesquisa é cumulativa, como será descrito na sequência; 

ii)Permitir a comparação do desempenho dos alunos dos dois turnos, visto que o curso 

integral iniciou no primeiro semestre de 2009 na IES pesquisada; 

iii)Viabilizar a comparabilidade do desempenho englobando somente as disciplinas 

obrigatórias, tendo em vista que, de acordo com o projeto pedagógico do curso, a partir do 6º 

período os alunos podem cursar disciplinas optativas, com variações de ofertas das mesmas 

pela IES. 

Foram selecionados somente os discentes que ingressaram nos primeiros semestres 

dos anos mencionados, pois é neste momento que eles têm acesso ao curso por meio de outras 

formas, que não somente o vestibular, como ocorre no meio do ano. Além do vestibular, os 

alunos podem ingressar por meio do Programa de Ação Afirmativa de Ingresso no 

EnsinoSuperior(PAAES), Programa Alternativo de Ingresso ao Ensino Superior(PAIES), 

como portador de diploma e por transferência. 

Os dados foram coletados no mês de novembro de 2012, junto ao setor de tecnologia 

de informação da IES, após o coordenador do curso de Ciências Contábeis autorizar a 



 

 

realização da pesquisa. No momento da coleta dos dados, havia disponibilidade dos mesmos 

até o primeiro semestre de 2012. 

Conforme dito anteriormente, neste trabalho, a variável utilizada como medida de 

desempenho é o Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) que, de acordo com as normas 

do Conselho de Graduação da IES, é calculado por meio da seguinte expressão: 
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Onde: 

CHc: carga horária cursada (componentes curriculares cursados com aprovação e 

componentes curriculares cursados com reprovação); 

CHm: carga horária matriculada (componentes curriculares cursados com aprovação, 

componentes curriculares cursados com reprovação e componentes curriculares com 

trancamento parcial); 

CHrf: carga horária em componentes curriculares com reprovação por frequência. 

 

3.2Procedimentos de análise dos dados 

 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, que 

apontou que os mesmos não seguem uma distribuição normal.Diante disto utilizou-se o teste 

não paramétrico de diferença de médias para duas amostras independentes (teste de Mann-

Whitney) ao nível de significância de 0,05.De acordo com Fávero et al (2009, p. 163), 
 

O teste de Mann-Whitney é aplicado para testar se duas amostras independentes 

foram extraídas de populações com médias iguais. Este é um dos testes não-

paramétricos mais poderosos, sendo uma alternativa ao teste paramétrico t para duas 

amostras independentes quando a amostra for pequena e/ou quando a hipótese de 

normalidade for violada. 
 

As variáveis foram nomeadas e transformadas em dummy, conforme descrição abaixo: 

CRAF = Coeficiente de Rendimento Acadêmico das alunas do gênero feminino = 0; 

CRAM = Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos alunos do gênero masculino = 1; 

CRAMJ = Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos alunos mais jovens (idade até 

21 anos) = 0; 

CRAMM = Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos alunos mais maduros (idade 

acima de 21 anos) = 1; 

CRAI = Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos alunos do turno integral = 0; 

CRAN = Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos alunos do turno noturno = 1; 

CRAV = Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos alunos que ingressaram por meio 

de vestibular = 0; 

CRAO = Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos alunos que ingressaram por 

outras formas = 1. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A amostra da pesquisa é caracterizada conforme a Tabela 1. 

  

Tabela 1 -Caracterização da amostra (N=159) 

Característica Categoria N Percentual 



 

 

Gênero 
Feminino 92 57,9 

Masculino 67 42,1 

Idade 
Tradicional (até 21) 100 62,9 

Não-tradicional (21+) 59 37,1 

Turno 
Integral 

Noturno 

75 

84 

47,2 

52,8 

Forma de Ingresso 
Vestibular 

Outras formas 

73 

86 

45,9 

54,1 

N = número de observações 

 

A amostra representa 19,3% dos alunos matriculados no curso no segundo semestre de 

2012, quando 514 alunos estavam matriculados no curso noturno e 308 alunos estavam 

matriculados no curso integral, de acordo com informações fornecidas pela coordenação. 

Observa-se a predominância do gênero feminino, da idade tradicional, do turno noturno e de 

outras formas de ingresso. 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas obtidas na amostra pesquisada. 

 

Tabela 2 -Estatísticas descritivas 

Desempenho N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

CRAF 92 14,63 95,33 69,91 17,02 

CRAM 67 30,05 89,82 66,48 16,59 

CRAMJ 100 14,63 95,33 67,59 18,10 

CRAMM 59 22,40 92,99 69,95 14,58 

CRAI 75 14,63 94,91 62,16 18,81 

CRAN 84 31,78 95,33 74,09 12,58 

CRAV 73 22,40 92,99 68,38 15,33 

CRAO 86 14,63 95,33 68,53 18,17 

N = número de observações. 
 

Observando-se as médias do CRA apresentadas na Tabela 2, caracterizam-se como 

perfil de melhor desempenho, alunos: do gênero feminino, mais maduros, do turno noturno e 

que ingressaram no curso por meio de outras formas ingresso que não o vestibular. 

O fator que mais chama a atenção é que as médias das notas dos alunosdo turno 

noturno são superiores em relação às dos alunos do turno integral em quase 20%, 

contrariandoas expectativas de resultadosque poderiam indicar melhor desempenho daqueles 

alunos que se dedicam integralmente aos estudos. 

Nota-seque as maiores médias (gênero feminino, turnonoturno e outras formas de 

ingresso) observadas na Tabela 2 referem-se àqueles indivíduos predominantes na amostra 

(Tabela 1), com exceção da idade, na qual os alunos mais maduros apresentam-se em menor 

número, entretanto com maiores notas. 

Estes resultados corroboram os encontrados na pesquisa de Camargos e Camargos 

(2011), onde tais autores identificaram que as notas dos alunos mais maduros são superiores 

às dosalunos mais jovens, como também em relação às notas superiores do sexo feminino. 

Entretanto, comparações devem ser feitas com cautela, já que a pesquisa destes autores foi 

realizada em uma IES privada, em outro período etc. Tambémcorroboram os resultados 

encontrados por Ballester (2012), que mostrou em sua pesquisa que o desempenho acadêmico 

sofre influência do gênero e do turno em uma IES pública. 



 

 

Por meio do teste de Mann-Whitney, avaliaram-se, estatisticamente, as diferenças 

entre as médias do CRA dos alunos, considerando as variáveis categóricas de influência como 

o gênero, a idade, o turno e a forma de ingresso, conforme demonstra a Tabela 3: 

 

Tabela 3 -Teste de Mann-Whitney para duas amostras independentes 

CRA Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Gênero 2666,000 4944,000 -1,451 0,147 

Idade 2853,500 7903,500 -0,344 0,731 

Turno 1934,500 4784,500 -4,194 0,000 

Ingresso 2957,000 5658,000 -0,629 0,529 

 

Como dito anteriormente, utilizou-se o teste não paramétrico de diferença de médias 

ao nível de significância de 0,05. Observa-se na Tabela 3 que as médias do CRA dos alunos 

são estatisticamente diferentes se considerado o turno, poispor mais que existam diferenças 

práticasem relação às outras variáveis, elas não foram estatisticamente significativas. 

A partir desta verificação, optou-se por investigar o desempenho entre os alunos do 

próprio turno, por meio do teste Mann-Whitney. A Tabela 4 apresenta os resultados do teste 

de Mann-Whitney para os alunos do turno integral: 

 

Tabela 4 -Teste de Mann-Whitney para duas amostras independentes turno integral 

CRA Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Gênero 501,000 852,000 -1,514 0,130 

Idade 540,000 750,000 -0,120 0,905 

Ingresso 683,000 1386,000 -0,212 0,832 

 

 Observa-se que não há diferenças estatisticamente significativas entre as médias do 

CRA dos alunos do turno integral, se consideradas, apenas, as variáveis gênero, idade e forma 

de ingresso. 

 A Tabela 5 apresenta os resultados do teste de Mann-Whitney para os alunos do turno 

noturno: 
 

Tabela 5 -Teste de Mann-Whitney para duas amostras independentes turno noturno 

CRA Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Gênero 728,000 1589,000 -1,374 0,170 

Idade 776,000 1556,000 -0,910 0,363 

Ingresso 836,000 1502,000 -0,253 0,800 

 

De forma semelhante, também não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas no desempenho dos alunos do turno integral. Assim,considera-se que existem 

outras variáveis que influenciam o desempenho destes alunos que não foram abordadas neste 

estudo. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade deste artigo foi avaliar a influência das variáveis: gênero, idade, turno e 

forma de ingresso no desempenho acadêmico dos alunos de uma instituição pública de ensino 

superior. 



 

 

Somente a variável turno em que os alunos estudam mostrou influência 

estatisticamente significante sobre o desempenho acadêmico, medido, neste estudo, pelo 

Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA). Notou-se que os alunos do turno noturno 

obtiveram melhores resultados, contrariando as expectativasde melhores resultados por parte 

daqueles alunos que se dedicam integralmente aos estudos. 

De forma geral, esta pesquisa apresenta as seguintes limitações: 

i) A pesquisa é restrita a um curso específico e realizada em apenas uma universidade; 

ii) Os dados são restritos a um determinado período e amostra; 

iii) A técnica estatística de avaliação da influência dos fatores relacionados com o 

desempenho acadêmico dos alunos é restrita às variáveis aqui selecionadas. 

Portanto, restritos à proposta objeto deste estudo, os resultados podem não ser 

passíveis de generalização para outras universidades, mas como potencial de investigação 

para outros trabalhos. Como sugestões para futuras pesquisas, têm-se: 

i) a ampliação da análise para uma quantidade maior de fatores que influenciam o 

desempenho acadêmico dos alunos, como a diferenciação do desempenho com o estado 

presente dos períodos em que os alunos estão cursando (inicial, mediano e final) e com os 

instrumentos físicos e metodológicos mais utilizados pelos docentes e discentes durante o 

processo de ensino-aprendizagem, como os aspectos metodológicos (aulas expositivas, aulas 

práticas, trabalhos em grupo, pesquisas,livros, manuais, apostilas e artigos), estruturais 

(equipamentos utilizados pelos professores e alunos) e socioeconômicos (renda familiar, 

trabalha ou não, tempo dedicado ao trabalho e área em que atua); 

ii) outros meios de obter e analisar os dados, como instrumentos de coleta 

(questionários) e de análise metodológicas (coeficiente de correlação ou regressão múltipla); 

iii) ampliação de IES públicas, privadas e públicas e privadas; 

iv) ampliação, no âmbito de outras as áreas de ensino (cursos). 
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