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RESUMO 

Este trabalho foi construído a partir de uma inquietação sobre a adaptação de alunos 

que ingressam em uma Instituição de Ensino Superior (IES) por meio de transferência 

de outra IES. Estabeleceu-se como objetivo geral analisar a percepção destes alunos 

sobre o processo de adaptação a nova cultura e ao novo grupo. Foram traçados como 

objetivos específicos: identificar as dificuldades existentes no processo, analisar os 

procedimentos da nova IES na chegada de novos alunos e apresentar ferramentas de 

gestão administrativa para melhorar este processo. Como resultados identificou-se 

que participar de muitas turmas é considerado pela maioria dos respondentes como 

um ponto que dificulta o estabelecimento de vínculo efetivo com a turma/sala. 

 

Palavras chave: Transferência; Instituições do Ensino Superior; IES; Adaptação.  

 

INTRODUÇÃO 

O ingresso no ensino superior é para muitas pessoas a realização de um 

projeto ou até mesmo de um sonho. A escolha do curso, a escolha da instituição, a 

matrícula e a frequência no curso são etapas deste processo. Por motivos diversos, 

algumas vezes, este sonho precisa sofrer alterações em seu percurso para que o 

graduando consiga concluir o curso. A transferência de instituição de ensino é uma 

destas alterações. Assim, o estudante que por algum motivo resolve se transferir para 

outra instituição, terá que passar por um novo processo de adaptação.  

Diferente de seu primeiro contato com o ensino superior, o aluno que ingressa 

por transferência já carrega uma experiência educacional, que pode ou não contribuir 

com o ajuste à nova Instituição de Ensino Superior (IES). 

 Ao ingressar em uma nova instituição, o aluno enfrentará novos desafios, como 

o plano de estudos, em que aproveita-se as disciplinas já estudadas em outra IES e 

realiza-se uma adaptação ao quadro de aulas, que por sua vez, faz com que o aluno 

transite entre diferentes períodos (salas/turmas) durante o semestre letivo que está 

cursando.   

Pretende-se com este artigo entender se a adaptação do estudante 

transferido é afetada, por conta do transito em diferentes períodos/salas dentro de um 

mesmo semestre, e se os alunos veteranos e professores exercem alguma influência, 



seja positiva ou negativa na adaptação do aluno. Espera-se ainda identificar se a nova 

instituição escolhida pelo graduando apresenta opções para que esse processo se dê 

de uma melhor maneira. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral: 

Analisar a percepção dos alunos ingressantes por transferência sobre o 

processo de adaptação a nova instituição do curso e ao grupo. 

Objetivos Específicos: 

Identificar dificuldades no processo de adaptação em alunos graduando do 

curso de Administração de Empresas de uma Faculdade de pequeno porte da cidade 

de Jacareí, SP; Analisar procedimento institucionais para interação do aluno 

ingressante por transferência de faculdade; Apresentar ferramentas de gestão que 

possam contribuir com o processo de adequação do novo aluno. 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa se deu por meio de consultas bibliográficas, através de livros e 

artigos científicos referentes ao tema e Estudo de Caso. Para o estudo de caso, 

adotou-se uma Faculdade de pequeno porte, da cidade de Jacareí, SP, no curso de 

Administração de Empresas. Os dados sobre número de alunos foram obtidos com 

apoio da Secretaria Geral da IES, que forneceu os contatos de alunos transferidos no 

ano de 2017. Identificou-se que 50 alunos são provindos de transferência, o que 

representa 17% do alunado. 

 Para a produção de dados, realizou-se uma pesquisa composta por 15 

questões. O formulário iniciou-se com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), seguido de 15 questões, sendo 06 questões fechadas e 09 abertas. A 

aplicação se deu por meio de Formulário Eletrônico gerado no Google Docs, 

distribuindo-se o link para o e-mail dos alunos que ingressaram na IES, no ano de 

2017, por meio de transferência. O formulário ficou disponível para resposta por 5 

dias.  

DESENVOLVIMENTO  

O processo de transferência entre Instituições do Ensino Superior (IES) é algo 

pouco estudado, porém é importante entender como ele ocorre, a integração do aluno 



com um novo grupo, com os professores, com as metodologias de ensino que se 

diferenciam de uma instituição para outra e também com a grade da nova IES. 

O aluno que pretende mudar para uma nova IES, primeiramente terá de 

encontrar uma IES que atenda suas expectativas. Concluindo essa busca, o aluno 

entra em contato com a nova IES e se informa como se dá o processo de transferência 

na secretária, que envolve a análise do histórico do aluno, para que o coordenador do 

curso analise as grades dos cursos e ementários das disciplinas e desenvolva o plano 

de estudos que atenda a necessidade do aluno. Após esta etapa, o aluno ciente e de 

acordo com o plano de estudo proposto, inicia sua trajetória na nova instituição. 

A Portaria MEC no 230, de 9 de março de 2007, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) em 12 de março de 2007, dispõe que: 

A transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para 
outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou documento 
equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, 
bem como o desempenho do estudante (MEC, 2007, p.1). 

É importante também, que a IES entenda quais foram os motivos que levaram 

o aluno a optar pela mudança, que na maioria dos casos estudados nesta pesquisa, 

está ligado a situação financeira dos estudantes e a qualidade de ensino ofertada pela 

IES de origem. Esses dados podem ser utilizados pelas IES como indicadores da 

percepção do aluno sobre a faculdade e esses dados podem ser utilizados para 

aprimorar o plano estratégico da instituição de ensino. 

 

ADAPTAÇÃO AO NOVO ESPAÇO EDUCACIONAL 

Uma análise inicial da palavra adaptação pode ser realizada através de uma 

consulta em um dicionário. Essa pesquisa traz como resultados que adaptação é a 

“ação de adaptar, integração de uma pessoa ao ambiente onde se encontra” (DICIO, 

2017, 5, online). 

Segundo Felder e Adan, 

A instituição também desempenha um papel essencial para a integração do 
estudante à vida universitária, facilitando ou não esse processo. A condução 
adequada desses sequentes momentos de adaptação pode desencadear no 
indivíduo o desenvolvimento de repertório para lidar mais adequadamente 
com novos desafios (FELNER & ADAN, 1990 apud POLYDORO et al, 2001, 
p. 12). 

Ao ingressar à nova instituição, o aluno passará por um processo de adaptação, 

tanto a IES quanto aos alunos veteranos. Uma formação de grupo em cada sala de 



aula, que como dito anteriormente, podem ser mais de uma no mesmo semestre, aos 

professores que são diferentes da antiga universidade, ou seja, são vários os 

processos de adaptação para esse aluno. 

“A condução adequada desses sequentes momentos de adaptação, pode 

desencadear no individuo o desenvolvimento de repertório para lidar mais 

adequadamente com novos desafios” (FELNER e ADAW, 1990 apud POLYDORO et 

al, 2001, p. 12). 

Também sobre a adaptação, o aluno ingressante, ao se alocar em algum grupo 

em sala, deve entender as normas de socialização, que não são regras e nem estão 

escritas, porém, para fazer parte de um grupo eles terão de seguir. 

Todos os grupos estabelecem normas, ou seja, padrões aceitáveis de 
comportamento que são compartilhados por todos os membros do grupo. As 
normas dizem aos membros do grupo o que eles devem ou não fazer em 
determinadas circunstancias (ROBBINS, 2005, p.132). 

Robbins (2005, p.132) destaca ainda que cada grupo segue suas próprias 

normas, o que facilita a adaptação do novo aluno de acordo com suas convicções. 

Como membro você deseja a aceitação do grupo. Por causa desse desejo de 
aceitação, você se submete às normas impostas pelo grupo. Existem 
evidencias consideráveis de que os grupos exercem forte pressão sobre os 
indivíduos para mudar suas atitudes e comportamentos, a fim de que eles se 
adaptem aos padrões estabelecidos (KIESLER e B. KIESLER, 1969 apud 
ROBBINS, 2005, p.133). 

O aluno transferido, após os tramites realizados, é direcionado para sua nova 

grade letiva. É importante ressaltar que por motivos particulares de cada instituição, 

pode acontecer das matérias do curso serem divididas em diferentes períodos de uma 

para outra, e as matérias que foram aproveitados se espalham na nova grade, fazendo 

com que o estudante transite por mais de uma turma em um mesmo semestre, o que 

pode ou não dificultar a integração com os grupos já formados em sala de aula. 

Segundo Robbins (2005, p.119) “um grupo é definido como dois ou mais 

indivíduos, interdependente e interativos, que se juntam visando a obtenção de um 

determinado objetivo”. Ainda sobre Robbins (2005) grupos podem ser divididos em 

dois tipos: os formais e os informais. Ou seja, o que é determinado pela 

organização/pelo professor em sala; e os grupos que se formam de maneira natural, 

sem a intervenção da instituição. 

A formação dos grupos, quando o estudante ingressante já está habituado as 

normas da IES de socialização, em cada sala, ele começa a formar alianças para o 



decorrer de cada semestre. 

Assim todo grupo é influenciado, pelas condições externas impostas de fora 
para dentro. Essas condições externas incluem a estratégia geral da 
organização, sua estrutura de autoridade, as regulamentações formais, os 
recursos, o processo de seleção dos funcionários e o sistema de avaliação 
de desempenho e recompensas, além de cultura organizacional e das 
condições físicas de trabalho (ROBBINS, 2005, p.126). 

Robbins (2005, p.126) também diz que existe a cultura das organizações, onde 

metas são estabelecidas pelo dirigente, o que na sala de aula seriam os professores, 

esses também contribuem para a formação de grupos, incluindo os alunos 

transferidos, “criam regras, procedimentos, politicas, descrição de tarefas e outros 

tipos de regulamentações formais para padronizar o comportamento”. Também para 

a formação de grupos, os alunos transferidos precisam entender que:  

Assim podemos dizer que, no atual contexto organizacional as pessoas 

exercem fundamental papel na conquista de resultados. Seguindo as ideias de 

Robbins (2005, p.165) quando os alunos ingressantes, são inseridos em grupos, sem 

uma prévia deles sobre novos colegas de trabalho, pode haver conflitos de 

personalidades, conhecimentos, podendo prejudicar o desempenho de todos. 

Isso acontece talvez, porque, nessas equipes, os membros mais conscientes, 
não apenas executam suas tarefas, como também precisam executar ou 
refazer as tarefas daqueles menos conscientes. Também pode ser que tal 
diversidade conduza uma sensação de injustiça nas contribuições. “ 
(BARRICK et al, 1998, p.388 apud ROBBINS, 2005, p. 165). 

Percebemos aqui que a adaptação do indivíduo, tanto nas organizações como 

nas instituições educacionais, se dão de formas bem similares e envolvem um 

processo de adaptação do novo elemento do grupo e também do próprio grupo para 

com o novo participante. 

UMA PESQUISA COM ALUNOS INGRESSANTES POR TRANSFERÊNCIA: 

DADOS DA PESQUISA. 

 O levantamento dos dados aqui apresentados, foram produzidos a partir de 

formulário enviado a 50 alunos da IES estudada e recebeu-se a resposta de 09 alunos, 

o que representa18% da amostra. Dos respondentes 33% são homens e 67% 

mulheres, entre 18 e 45 anos de idade. Dos participantes da pesquisa, 67% informam 

que tiveram algum tipo de dificuldade de adaptação a nova IES. Os alunos 

relacionaram estas dificuldades com a questão de assistir aulas em turmas/salas 



diferentes durante a semana, sendo apontado como dificuldade de criar vínculo com 

uma turma. Há ainda a percepção de que algumas turmas/salas são mais “fechadas” 

que outras” dificultando o relacionamento. 

 Questionados sobre o papel da IES na adaptação dos novos alunos, as 

respostas foram bem diversas. Alguns alunos apontam que não buscaram ajuda da 

IES e preferiram buscar estabelecer essa relação sozinhos. Outros alunos informaram 

que os professores e secretariam apoiaram essa chegada a nova IES. Houve ainda 

um aluno que apontou que a IES deveria ter um profissional da era de Educação ou 

Psicopedagogia que pudesse apoiar o aluno neste momento de ingresso. 

 Sobre o papel dos outros alunos no processo de adaptação, 78% dos 

respondentes informaram que os alunos veteranos influenciam no processo e a maior 

parte apontou que o acolhimento dos colegas tornou a adaptação mais fácil. Um dos 

alunos respondentes apontou a dificuldade de integração com a turma. Segundo o 

depoimento do aluno 1: “Me senti fora do ambiente da sala e teve caso de desistência 

de matéria pela resistência da turma em momentos como trabalho em grupo e 

apresentações” (sic, Aluno 1). 

 O papel dos professores também recebeu destaque e alunos apontaram que a 

realização de atividades em grupo foi uma forma de realizar a integração do aluno de 

plano de ensino com a nova turma. Quando questionados sobre o número de 

turmas/salas que frequentam, 45% dos respondentes dizem assistir aula em 3 turmas 

diferentes. 

Figura 1: Em quantas turmas assiste aula 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 A opinião dos alunos sobre esse mudança de sala, isto é, assistir aula em mais 

de uma turma, indica que 66% dos respondentes consideram essa transição entre 



turmas algo ruim e 34% apontaram que essa mudança de salas/turmas proporciona a 

possibilidade de conhecer e se relacionar com mais pessoas. 

 Os respondentes também foram questionados sobre o que os levou a buscar 

pela transferência. Identificou-se como motivos: Em primeiro lugar o valor das 

mensalidades da outra IES que eram mais altos do que a da atual; o 2º motivo foi a 

qualidade do curso da outra IES; o 3º., motivo apontado foi que a IES anterior possuía 

muito conteúdo em Educação a Distância (EaD) e o aluno buscou IES com curso 

totalmente presencial. Os alunos também foram questionados se houve algum tipo de 

arrependimento em ter se transferido e a resposta de 100% dos respondentes foi de 

que não houve arrependimento. 

 Percebe-se assim que todas as pessoas envolvidas na IES, corpo 

administrativo, professores, alunos, exercem papel importante no processo de 

adaptação de estudantes que ao se transferirem ingressam em um novo grupo de 

pessoas, em um novo modelo educacional e ainda em uma nova cultura. 

AS FERRAMENTAS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM COLABORAR COM O 

PROCESSO DA INTEGRAÇÃO. 

Uma das principais ferramentas da administração utilizada para a adaptação é 

a Gestão de Pessoas. Com ela podemos observar e aplicar métodos para que a 

produtividade seja mais eficaz. “Falar de gestão de pessoas, é falar de gente, de 

mentalidade, de vitalidade, ação e pró ação” (CHIAVENATO, 2004, s/p). 

Segundo as ideias de Chiavenato (2004, p.164) a orientação dos alunos recém-

chegados a nova IES, é uma ação essencial para o processo de adaptação à 

organização, facilitando para que a pessoa consiga se adequar dentro as diversas 

atividades de um ambiente. 

Orientador significa determinar a posição de alguém perante os pontos 
cardeais; encaminhar, guiar, indicar o rumo a alguém; poder reconhecer a 
situação do lugar em que se acha para se guiar no caminho (CHIAVENATO, 
2004, p.164). 

 

As questão acima apontadas são consideradas válidas tanto para os novos 

alunos, quanto para os veteranos e, é importante que todos estejam alinhados com 

as orientações da faculdade, para que a adaptação com um novo cenário, seja eficaz 

para todas as partes envolvidas no processo educacional. 

É também importante que o novo aluno se ajuste a nova cultura organizacional 

no que diz a ferramenta de gestão de pessoas. Assim, segundo Chiavenato (2004, 



p.165) “a cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e 

funcionários da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. 

Por essa razão, ela condiciona a administração das pessoas”. É a referência 

necessária para que o estudante transferido precisa para se inserir no contexto da 

instituição e assim seja influenciado em relação ao seu desempenho na nova IES. 

Outra vertente sobre o estudo de gestão de pessoas, é a socialização 

organizacional no contexto de transferência entre IES, antes que os alunos iniciem 

suas atividades, as novas instituições procuram informar as suas políticas e filosofias, 

da mesma forma que evidenciam que os hábitos adquiridos em sua antiga instituição 

sejam deixados para trás, para que o ajustamento seja positivo.  

Dá se o nome de socialização organizacional à maneira como a organização 
recebe os novos funcionários e os integra a sua cultura, ao seu contexto e ao 
seu sistema, para que eles possam comportar-se de maneira adequada às 
expectativas da organização (CHIAVENATO, 2004, p. 172-173). 

 

Esta análise do posicionamento de Chiavenato faz uma relação de funcionários 

de uma organização com os estudantes de uma IES, tendo como novos funcionários 

os alunos que estão no processo de adaptação para a transferência entre IES. 

Outra ferramenta bastante conhecida e utilizada na gestão de pessoas é a 

análise SWOT, que se baseia na percepção das pessoas. Dentro do estudo é possível 

entender o que ocorre com o aluno transferido, entendendo os fatores positivos e 

negativos, internos e externos de uma transferência, analisando: as forças que para 

os novos alunos pode ser um ensino de melhor qualidade; as oportunidades que é a 

possibilidade de network quando se aloca em um novo ambiente. Por outro lado, as 

fraquezas quando trazem da outra instituição, hábitos e vícios, podendo levar ao 

insucesso e as ameaças que pode ser a falta de adaptação, tanto a instituição quanto 

aos professores ou aos alunos veteranos. 

Por tanto, a análise de Stencths Weakenesses, Oportunnities Threats (SWOT) 

é uma ferramenta fácil, eficaz e rápida, que pode ser aplicado nos alunos transferidos 

para que a instituição entenda o que se passa com esse estudante, e possa o 

direcionar de uma melhor maneira para uma adaptação mais saudável possível. 

Considera-se também que além da análise SWOT, um outro conceito da 

Administração que pode ser aplicada a esse estudo de caso, é o de Comportamento 

Organizacional. 

Segundo Robbins (2005, p.6) Comportamento Organizacional é “um campo de 

estudos, que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o 



comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse 

conhecimento a melhoria da eficácia organizacional”. 

Cabe ainda atenção ao posicionamento de Robbins sobre eficácia. “Eficácia, a 

proporção entre o resultado do efetivo alcançado e os recursos necessários para 

alcança-lo” (ROBBINS, 2005, p.20). Ainda sobre Robbins (2005) é preciso verificar o 

comportamento do aluno transferido, sobre o absenteísmo, ou seja, a falta de 

frequência deste aluno às aulas que pode estar ligado a falta de adaptação ao grupo 

inserido. “Por tanto, embora a satisfação com o trabalho seja mais uma atitude que 

um comportamento, os pesquisadores do comportamento organizacional o 

consideraram uma importante variável dependente” (ROBBINS, 2005, p.22). 

O absenteísmo pode estar ligado a rotatividade de termos que o aluno 

transferido tem por causa do plano de ensino, sendo uma atitude prejudicial a ele em 

relação ao conteúdo perdido, o que pode também estar ligado as ausências em aulas, 

é a falta de integração dos alunos veteranos que estão a mais tempo juntos e exercem 

resistência aos novos componentes, dificultando a socialização. 

Vale lembrar também que o estudo sobre comportamento organizacional que 

os papeis podem ser inversos, quando o aluno transferido é quem não se integra ao 

grupo por motivos pessoais, o que pode ser prejudicial. “Quando pessoas que 

preferem trabalhar sozinhos são requisitados para o trabalho em equipe, há uma 

ameaça direta ao moral do grupo” (HYATT e RUDDY, ano, p.?) 

Uma pessoa que tem essas preferencias, quando em sala de aula, ou toma 

para si todos afazeres do grupo para si ou acaba deixando de fazer sua parte por não 

compartilhar dos ideais do grupo, prejudicando o estudo de ambas as partes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo de caso mostra como é importante analisar a adaptação de alunos 

transferidos entre Instituições de Ensino Superior (IES), entendendo os sequentes 

processos realizados para a efetivação da transferência, até o convivo em sala de 

aula com alunos veteranos e professores. O estudo demonstrou como se dá a 

burocracia para a transferência do aluno, a formação de alianças com os alunos 

veteranos, entendendo na teoria como funciona um grupo, como ele se forma, sua 

estrutura, as normas de socialização, as regras, os tipos de grupos que podem se 

formar e o papel do aluno transferido nesse processo. 



O formulário aplicado, trouxe a percepção desses alunos, que em relação a 

formação de grupos, em diversas salas, é um obstáculo a ser superado, pois na 

maioria das vezes são grupos já formados há um tempo, e exercem resistência a 

novos componentes, por outro lado a pesquisa demonstra que em relação a 

adaptação com a nova IES não houveram problemas, nem ao que diz as regras dela 

quanto sua metodologia. Porém fica evidente a necessidade de se montar um plano 

para que a integração desses estudantes sejam o mais saudável possível. 

A Administração de empresas, é um curso que possibilita a utilização de 

diversas ferramentas para entender e ajudar o processo de adaptação. A gestão de 

pessoas é uma delas, ajudando a orientação da IES aos alunos à sua cultura 

organizacional, que deve ser aplicada aos alunos transferidos que trazem consigo a 

cultura de outra instituição, temos também a aplicação da analise SWOT, que 

possibilita ter apercepção do que está acontecendo com esse aluno, e o estudo do 

comportamento organizacional nos mostra a importância de entender o que se passa 

com cada aluno nesse processo de transferência, se é ele que prefere trabalhar 

sozinho, e se existe algum problema que possa ocasionar o absenteísmo, que é 

altamente prejudicial a ele.  
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