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RESUMO 

O estilo de vida dos estudantes universitário segundo Martins et al. (2008) inclui 

comportamentos maléficos que podem afetar a saúde e a qualidade de vida destes. 

De acordo com Minayo et al. (2000), qualidade de vida é uma noção eminentemente 

humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado nas relações 

sociais. Assim, tem-se por objetivo analisar o estilo de vida de estudantes 

universitários ingressantes e concluintes de cursos do Centro Universitário do Planalto 

de Araxá. A pesquisa iniciou em fevereiro de 2018 com término previsto em fevereiro 

de 2019. São avaliados alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, 

Engenharia Produção e Engenharia Civil, Fisioterapia, Educação Física, Pedagogia e 

Direito. Já foram analisados 28 questionários do curso de Fisioterapia, sendo 14 dos 

alunos do 2° período e 14 dos alunos do 10° período. Os alunos ingressantes de 

fisioterapia apresentaram melhores resultados em relação aos concluintes, sendo 

57,14% dos ingressantes muito bom e 50% dos concluintes bom. O trabalho ainda 

está em fase de coleta de dados, mas já podemos observar que os alunos de 

fisioterapia ingressantes apresentam um resultado melhor quando comparado aos 

alunos que estão formandos.  
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INTRODUÇÃO: 

Passar a ser um estudante universitário representa uma nova fase na vida de muitos 

estudantes, o que implica em mudanças e uma adaptação a essa nova realidade 

(SCHLEICH, 2006, FERRAZ & PEREIRA, 2002). Atualmente observamos uma 

alteração de paradigmas onde a reponsabilidade pelo aprendizado passa a ser não 

somente do professor, mas também do jovem (SOARES, ALMEIDA, DINIZ & 

GUISANDE, 2006). Passou a ser essencial conhecer melhor a realidade vivenciada 

pelos estudantes universitários como uma forma de identificar, não apenas fatores 

que podem gerar evasão escolar ou dificuldades durante o curso, mas também 

aspectos relacionados ao desenvolvimento psicossocial do estudante (TEIXEIRA et 

al., 2007). As instituições de ensino devem estar preparadas para promover o 

desenvolvimento pessoal, afetivo e social dos estudantes (SCHLEICH, 2006). O estilo 

de vida dos estudantes universitário segundo Martins et al. (2008) inclui 

comportamentos maléficos que podem afetar a saúde e a qualidade de vida. De 

acordo com Minayo et al. (2000), qualidade de vida é uma noção eminentemente 

humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado nas relações 



sociais vividas. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 

elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar.  

OBJETIVOS:  

Comparar estilo de vida entre alunos ingressantes e concluintes dentro de um mesmo 

curso; comparar estilo de vida entre alunos ingressantes e concluintes entre os cursos 

avaliados; identificar os cursos considerados com melhores práticas de estilo de vida. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa está sendo realizada entre alunos ingressantes e concluintes do Centro 

Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. Foi levantado junto às coordenações 

dos cursos escolhidos para a coleta de dados, o número de alunos matriculados no 

primeiro e no último ano de curso, e após essa avaliação inicial foi calculada a amostra 

representativa de cada curso e período. Para os cursos que não tiverem turma no 

primeiro e/ou o último ano é considerado o período mais próximo. Foram avaliados 

alunos dos seguintes cursos: Ciências Contábeis, Administração, Engenharia 

Produção e Engenharia Civil, Fisioterapia, Educação Física, Pedagogia e Direito. Os 

dados são coletados através de Questionário de Estilo de vida FANTASTICO, 

traduzido por Añez, et al (2008). As questões estão dispostas na forma de escala de 

Likert, 23 possuem cinco alternativas de resposta e duas são dicotômicas. A soma de 

todos os pontos permite chegar a um escore total que classifica os indivíduos em cinco 

categorias que são: “Excelente” (85 a 100 pontos), “Muito bom” (70 a 84 pontos), 

“Bom” (55 a 69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita melhorar” (0 a 34 

pontos). É desejável que os indivíduos atinjam a classificação “Bom”. Quanto menor 

for o escore, maior será a necessidade de mudança. De maneira geral, os resultados 

podem ser interpretados da seguinte maneira: “Excelente” indica que o estilo de vida 

proporciona ótima influência para a saúde; “Muito bom” indica que o estilo de vida 

proporciona adequada influência para a saúde; “Bom” aponta que o estilo de vida 

proporciona muitos benefícios para a saúde; “Regular” significa que o estilo de vida 

proporciona algum benefício para a saúde, porém apresenta também riscos; 

“Necessita melhorar” indica que estilo de vida apresenta muitos fatores de risco. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No curso de Fisioterapia 28 alunos responderam ao questionário, sendo 14 alunos do 

2° período e 14 alunos do 10° período. Os alunos ingressantes apresentaram 

melhores resultados em relação aos concluintes, sendo 57,14% dos ingressantes 

muito bom e 50% dos concluintes bom. Os dados completos estão na Tabela 1. 



Tabela1. Resultado dos alunos ingressantes e concluintes do curso de fisioterapia. 

Classificação 
Alunos Ingressantes Alunos Concluintes 

n % n % 

Excelente 1 7,14 0 0,00 

Muito Bom 8 57,14 2 14,28 

Bom 4 28,57 7 50,00 

Regular 1 7,14 4 28,57 

Necessita melhorar 0 0,00 1 7,14 

Total 14 100 14 100 

As comparações entre estudos ainda são difíceis devido à carência de trabalhos 

equivalentes comparando acadêmicos ingressantes e concluintes. Os resultados 

obtidos nesse trabalho até o momento foram semelhantes ao estudo feito por 

Rodrigues-Añez et al. que, avaliando 62 adultos jovens estudantes de graduação e 

pós-graduação pelo Questionário Fantástico, constataram que 21% resultaram em 

“Bom” e 61,3% em “Muito Bom”. Krauskopf (2005) destaca que, na fase juvenil existe 

o interesse por novas atividades, aparece a preocupação com a vida social e é 

fundamental a exploração de capacidades pessoais em busca da autonomia, do amor 

e da amizade. E geralmente possui mais otimismo que adultos. 
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