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1. Resumo 

Em uma sociedade que busca novos conhecimentos a cada dia, por sentir a 

necessidade de ampliar novos caminhos ao logo da sua vida profissional, é de 

extrema importância analisar um número significativo de informações contidas em 

banco de dados, visando transforma-las em ciências utilizáveis, seja para fins 

lucrativos ou científicos. Engenharia é uma área diversificada onde é possível várias 

aplicações estatísticas, e todo engenheiro tem que ter conhecimentos estatísticos 

por ser fundamental no seu trabalho. Essa pesquisa possibilita ter uma ideia da 

motivação acadêmica na área de engenharia em uma faculdade de Guarulhos, 

podemos ver como os alunos se comportam em relação a motivação neste aspecto. 

2. Introdução 

O curso de engenharia da faculdade de Guarulhos, é caracterizado por trazer 

uma grande variação de áreas. Estatística, se destaca entre as matérias, segundo 

alguns especialistas pode existir muitas definições de estatísticas, sempre relevando 

alguns fatores como a natureza do trabalho, ênfase em dados, como, previsão, 

inferência, satisfação entre outros.  

Em uma sociedade que vem indicando alto nível de importância para tipos de 

dados e pesquisas, o que torna uma pesquisa, tese ou até mesmo qualquer trabalho 

mais confiante é a análise de dados, informações e gráficos. 

Cabe a escola desenvolver no aluno a percepção da importância da 

estatística em suas diversas aplicações, de forma que este estudo atenda as suas 

necessidades no mercado e que atenda a uma demanda escassa de profissionais 

capacitados. 

O desenvolvimento de estatística do aluno de graduação em engenharia 

torna-se de crucial importância, para que este profissional atende respectivamente 

às demandas do mercado. 

Considerando a dificuldade no aprendizado de estatística, para os alunos do 

curso de graduação em engenharia, a existência de alternativas para avaliação da 

maneira como se trata a estatística, como o incentivo universitário, apresenta-se 

como um meio de estimular e verificar o comportamento das turmas perante a 



estatística. Um meio de incentivo e investigação do comportamento dos alunos do 

curso de graduação em engenharias nas disciplinas de estatística.  

3. Objetivo  

O objetivo deste trabalho é verificar as várias variáveis do aluno em relação a 

estatística, a sua motivação, a motivação acadêmica, a auto percepção de 

desempenho em estatística no curso de graduação de engenharia. 

- analisar as formas de motivação acadêmica que auxiliam no desempenho 

dos alunos de estatística. 

4. Metodologia  

Para fins do nosso conhecimento foi realizado uma pesquisa com alunos 

onde teriam que apresentar suas opiniões em relação a estatística, motivação de ir 

para universidade, em relação a sua dedicação aos estudos de estatísticas, suas 

dificuldades entre outros.  Esta pesquisa foi realizada em salas do curso de 

graduação em engenharia de uma faculdade de Guarulhos, contendo 28 questões 

relacionadas a motivação universitária. A realização desse estudo teve como base – 

Escala de Motivação Acadêmica – Echelle de Motivation en Éducation (EMA), de 

Vallerarand.  

5. Justificativa  

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade do aprimoramento do estudo de 

estatística na graduação de engenharia. Sendo de extrema importância este 

conhecimento e até mesmo de rotina para este profissional. Este estudo vai de 

encontro com docentes da área de estatística aplicada à engenharia, quanto aos 

docentes de outras matérias do curso, uma vez que é diretamente compreendido 

seus fatores que impactam no desempenho dos alunos. 

Os presentes resultados apresentam a nós como a motivação acadêmica 

pode interferir no desempenho dos alunos nas disciplinas de estatística aplicada a 

engenharia. Nesta pesquisa temos a capacidade de analisar o índice de melhoria 

dos docentes de ambas partes, por meio de motivação e devido relacionamento 

para um melhor desempenho da matéria unificada.  



Distinguimos, portanto a grande dificuldade de alunos, a tal pesquisa contribui 

para a melhoria contínua da qualidade de ensino de estatística voltada para a 

engenharia. 

6. Resultados parciais  

Com base na pesquisa os dados mostram em relação as perguntas 

elaboradas, que muitos alunos tem uma ótima estrutura acadêmica visando um 

futuro melhor, para outros a pesquisa não foi levada a sério e não quiseram opinar. 

7. Desenvolvimento  

A presente pesquisa está sendo realizada em uma sala de aula da faculdade 

citada na região de Guarulhos, ao final do estudo teremos uma base estatística da 

motivação dos alunos do curso de engenharia em relação as questões abordadas... 
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