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Introdução
Desde os primórdios, sabe-se que para se 

entender como algo funciona nada melhor do que 
observar. Nos tempos atuais esta observação pode ser 
feita de diversas formas, uma delas é fazendo um 
delineamento do que você pretende estudar e entender. 
Na Ecologia procuramos explicar como determinados 
animais ou plantas reagem na presença de 
adversidades. Na população humana este delineamento 
pode ser feito questionando-os: como se sentem e o que 
almejam, fato que nos diferencia dos outros seres ditos 
‘inferiores’.

A Unidade Acadêmica de Serra Talhada está 
localizada no município de Serra Talhada, Sertão do 
Pajeú – Pernambuco. Foi implantada nas instalações 
física do Centro de Irrigação em agosto de 2006 e 
ofertava ingresso através de vestibular para seis cursos 
de graduação: Bacharelado em Ciências Biológicas, 
Engenharia de Pesca, Agronomia, Bacharelado em 
Sistemas de Informação, Ciências Econômicas 
Licenciatura Plena em Química. Atualmente conta com 
mais três cursos: Administração, Zootecnia e 
Licenciatura em Letras.

O presente trabalho objetivou descrever o 
perfil dos estudantes do Curso de Bacharelado em 
Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada (UAST), com intuito de entender os anseios e 
as necessidades destes graduandos.

Material e Métodos
O presente estudo foi realizado no período de 

agosto a setembro de 2009 com os estudantes do Curso 
de Bacharelado em Ciências Biológicas (1º ao 7º 
períodos).

A metodologia utilizada baseou-se na 
aplicação de 49 questionários, elaborados com 14 
questões que abordavam os seguintes aspectos: sexo, 
idade que ingressou na Unidade, o motivo da escolha 
do curso, se sempre teve a intenção de fazer biologia, 
em que pretende trabalhar, as disciplinas que mais 
gostou, o que farão depois da formatura, se gostam do 
ensino da Unidade, no que a Unidade precisa melhorar 
se estão envolvidos em pesquisa, se já freqüentaram 
alguma reunião científica e se já fizeram alguma 
publicação. Foram selecionados de forma aleatória 
sete estudantes de cada período. 

Resultados e Discussão
O perfil dos estudantes do Curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas da UAST-UFRPE 
está representado por 76% de mulheres e 24% de 
homens. Este perfil parece ser comum neste curso.

Os estudantes foram questionados quanto a 
sua naturalidade: 41% afirmaram ser naturais de Serra 
Talhada e 59% dos graduandos são de outras 
localidades. O fato da maioria dos estudantes serem de 
outras cidades é um indício do quanto a Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada esta trazendo o 
desenvolvimento para a cidade. Muitos destes alunos 
residem em Serra Talhada, como meio de reduzir os 
custos com transporte, outros viajam todos os dias para 
sua cidade de origem.

Em seguida, foram indagados sobre a escolha 
do curso em sua vida: 76% responderam que não 
pretendiam fazer o curso de Ciências Biológicas e 24% 
responderam que sempre pretenderam. Os graduandos 
que não queriam fazer o curso de Ciências Biológicas
estão representados por 76%. Destes, 72% afirmaram 
que escolheram o curso por falta de opção.  

O alto percentual de estudantes que não 
optaram por Ciências Biológicas como sua primeira 
opção no vestibular não interferiu na sua 
aprendizagem, conforme relato e não impediu que se 
identificassem com o curso posteriormente. 

Apesar do fato da grande maioria não ter 
optado pelo curso de Ciências Biológicas, 80% dos 
entrevistados afirmaram que gostam do curso e do 
ensino da Unidade. Entretanto 12% destes dizem estar 
insatisfeitos com o ensino e 8% acham o ensino 
razoável.

Os estudantes foram argüidos sobre o que 
pretendiam fazer após a conclusão do curso: 59% 
responderam que pretendem continuar estudado após o 
término do curso, 33% disseram que vão ingressar logo 
no mercado de trabalho e 8% afirmaram que irão tentar 
conciliar Pós-Graduação e emprego.

Posteriormente, os graduandos foram 
indagados sobre a certeza da área que pretendem se 
especializar: 69% dos estudantes já definiram suas 
áreas de atuação e 31% afirmaram que estão 
conhecendo os vários campos da Biologia.

Os graduandos foram questionados sobre em 
que a UAST-UFRPE precisa melhorar: 96% 
responderam que a Unidade precisa urgentemente 
melhorar a sua estrutura física no que diz respeito aos 
laboratórios, a biblioteca, o transporte e o esporte



(educação física). Além disso, foi sugerido pelos 
graduandos a construção de um restaurante 
universitário.

Os alunos sentem uma grande carência na 
parte prática do curso e buscam urgentemente a 
instalação de um restaurante universitário no local. 
Além disso, almejam uma maior quantidade de livros 
por titulo, em virtude do aumento crescente de 
estudantes. A questão do transporte também foi 
abordada, porque acreditam que a UAST poderia 
interferir nesse aspecto. Os estudantes mencionaram 
em seus relatos da necessidade urgente da construção 
de um local para prática de esportes, possibilitando a 
Unidade sediar um próximo Fast Triathlon da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Foi realizada uma sondagem do quantitativo 
de estudantes que estão envolvidos com atividades 
cientificas (congressos, reuniões científicas, iniciação 
científica): 59% dos entrevistados já publicaram ou 
participaram de eventos científicos.

A partir dessa sondagem foi possível 
diagnosticar o perfil do corpo discente da UAST-
UFRPE e conhecer seus anseios. No que se refere a 
estrutura física da Unidade é de se esperar tal 
posicionamento e descontentamento de 12% dos 
estudantes. Contudo, sabe-se que a UAST está se 
consolidando no Sertão e tem apenas três anos de 
funcionamento. No que se refere ao processo ensino-
aprendizagem apresenta um quadro de docentes 
qualificados e comprometidos, laboratórios pequenos, 
porém equipados, salas de aula climatizadas e 
auxiliadas por recursos audiovisuais e ainda, aulas 
práticas de laboratório e campo periódicas e regulares.

Além disso, apesar da Unidade ainda não 
contar com um prédio especifico para pesquisa, os 
estudantes de Ciências Biológicas (59%) tem 
desenvolvido e participado de atividades cientificas e 
de extensão. O que torna a UAST-UFRPE uma 
instituição séria e comprometida com ensino, pesquisa 
e extensão.

Estudos como este constituem uma forma de 
avaliação educacional, aproximando assim graduandos 
de graduados [1]. E servem como instrumento de 
medida para avaliar o grau de satisfação do corpo 
discente.
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