
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
A participação do Curso de 

Graduação em Ciências 

Ambientais no Seminário 

UFGInclui tem o objetivo de 

apresentar dados relativos ao 

desempenho dos estudantes 

desde 2009, quando o programa 

foi criado e que coincide com a 

primeira seleção para o curso. 

A partir dos dados de todos os 

discentes matriculados no curso 

desde 2009, analisou-se 

informações gerais como 

médias, quantidade de 

estudantes e forma de ingresso, 

e realizou-se ainda análise de 

duas disciplinas básicas 

consideradas importantes para o 

curso, além do Cálculo 1C. 
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Dos 172 estudantes que cursaram a 

disciplina, 74 reprovaram em Cálculo 

1C (43%); destes, 24 são oriundos 

do UFGInclui (32%); 9 possuem duas 

reprovações e destes, 2 são oriundos 

do UFGInclui (22%) e estes 

reprovaram três vezes. 

A média geral das notas é 6,8. Entre 

os oriundos do UFGInclui é 6,3; e 

entre os oriundos do Vestibular a 

média é 7. 

A média geral das notas entre 

os aprovados é 6,9. Entre os 

oriundos do UFGInclui é 7,3; e 

entre  os oriundos do Vestibular  

a média é  6,7.  

 

Houveram 16  reprovações  e   

destas, 1 é  

de  oriundos  

do UFGInclui. 

A média geral das notas entre os aprovados é 6,8. Entre os oriundos 

do UFGInclui é 6,7; e entre os oriundos do Vestibular   a média é 6,9. 

Houveram  29  reprovações e  destas, 4 é de oriundos do UFGInclui. 

Como se trata de um curso novo, a concorrência ainda é baixa e isto reflete em diversos âmbitos 

do curso, como tipos de ingresso e mesmo na desistência. Porém, conclui-se que apesar de 

ainda haver poucos ingressantes nesta modalidade (a grande exceção foi o ano de 2010), o fato 

de o ingresso dar-se via UFGInclui não apresenta interferência nos dados no que se refere à 

qualidade da aprendizagem pois as reprovações são interiores à média geral quando analisados 

todos os estudantes e as notas dos estudantes cujo ingresso ocorre por ação afirmativa é 

consideravelmente igual ou superior  à daqueles cujo ingresso deu-se via vestibular. 


