
 

 
DEFESA DE TESE – turma 2016                 SECRETARIA  DE  ENSINO  DA  PÓS-GRADUAÇÃO 

Doutorando(a):                                                                     Data da defesa:             Horário:                 Local: 

Greyssy Kelly Araújo Souza                   5ª feira    09/04/2020   14:00h      videoconferência 

Título da Tese: 

CAMINHOS PARA A UNIVERSIDADE: Expectativas de estudantes concluintes do 
Ensino Médio em escolas públicas da Bahia e Rio de Janeiro 

Banca Examinadora:                                                                                                             Instituição de origem: 

Rosana Rodrigues Heringer (Orientadora)                                              UFRJ 

José Jairo Vieira (presidente)                                                                    UFRJ 

Rodrigo Pereira da Rocha Rosistolato                                                      UFRJ 

Hustana Maria Vargas                                                                                 UFF 

André Luiz de Figueiredo Lázaro                                                    UERJ e FLACSO 

Amilcar Araujo Pereira (suplente)                                                            UFRJ 

Eliane Ribeiro Andrade (suplente)                                                         UNIRIO 

Resumo da Tese: 

O presente estudo tem por objetivo analisar as expectativas de estudantes concluintes do 
ensino médio de escolas públicas sobre o acesso à Universidade. Observamos que, apesar 
dos avanços na educação brasileira, principalmente em relação a programas como Reuni, 

ProUni, Fies, UAB e a adoção das políticas de ações afirmativas, com o intuito de alargar o 
acesso  de  estudantes  de  origem  popular  na  educação  superior,  a entrada  destes  
jovens vem ocorrendo aquém das metas estabelecidas pena PNE. Buscando compreender 

acerca deste  fenômeno,  estudos  revelam  que  para  esses  jovens  os  desafios  
cotidianos  são diversos, pois para muitos deles, o desejo é limitado por aquilo que podem 
efetivamente fazer, levando em consideração as possibilidades e demandas do lugar social 

que ocupam. A pesquisa realizada se debruçou sobre estudantes concluintes do ensino 
médio em duas escolas   públicas   nos   estados   da   Bahia   e   Rio   de   janeiro   e   
objetivou   conhecer   as expectativas que  eles constroem para seus futuros,  relacionadas 

com a possibilidade  de ingresso  na  universidade  após  a  conclusão  do  ensino  médio.  
Os  dados  produzidos  na pesquisa  de  campo,  através  da  aplicação  de  questionários  

do  tipo  survey  nas  escolas selecionadas no decorrer do ano de 2017/2018, nos 

apresentam que um dos desafios que se impõe a democratização do acesso à universidade 
pública é ainda o desconhecimento dos  estudantes  concluintes  sobre  as  políticas  e  

programas  de  acesso,  mesmo  quando relatam  ter  como  expectativa  o  prolongamento  
dos  seus  estudos  e  acesso  a  cursos  de graduação e até mesmo de pós-graduação. 
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