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Universitário "padrão" é mulher e estuda à noite, mostra Censo; UOL acompanha dia de aluna 70
Rafael Targino
Do UOL, em São Paulo
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Ana Carolina Cabrelli, 21, acorda todos os dias às 6h da manhã para ir ao trabalho. Depois de uma hora dentro do transporte público de São Paulo, ela chega à fábrica onde faz estágio.  O dia dela, no entanto, só
termina por volta das 23h30, depois que ela volta da faculdade particular onde cursa nutrição.

Além de ter a rotina de boa parte dos estudantes brasileiros, Carolina é praticamente um “modelo” de aluna do ensino superior presencial do país, segundo estudo do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais): mulher, frequenta uma instituição privada, faz bacharelado noturno e tem 21 anos.
Os dados do Inep estão no Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2010. No ensino a distância, o perfil é semelhante: a aluna é mulher, tem 29 anos e faz uma
licenciatura numa instituição privada.
Neste ano, o governo traçou um perfil do estudante brasileiro por curso. As mulheres “dominam” os cursos das áreas de educação, humanidades e artes,  ciências sociais,
negócios e direito,  saúde e bem estar social e serviços. Já os alunos dos cursos de ciências, matemática e computação, engenharia, produção e construção e agricultura e
veterinária são majoritariamente homens.
Turma de Carolina só tem mulheres
Carolina diz que se decidiu por nutrição ao manter contato com pessoas da área de saúde. Segundo ela, em sua turma, na Uninove (Universidade Nove de Julho),  o perfil
padrão se repete: só há meninas. “A maioria também acorda supercedo, vai trabalhar e dorme supertarde”, conta.
Ela diz se arrepender de não ter prestado vestibular para a USP (Universidade de São Paulo). “Não estudei pra isso e acho que deveria ter me dedicado mais pra tentar
uma faculdade pública”, diz.
Mesmo feliz com a opção escolhida, a estudante diz ter dúvidas se escolheu o curso certo.  “[Na época do vestibular] Não pensei em fazer outro curso. Agora, penso em fazer outra coisa. Gosto muito do que eu faço,
mas não sei se foi a escolha certa.  Às vezes, cogito fazer outro curso. Alguma coisa relacionada a marketing”,  afirma.
Perfil do universitário por área - cursos presenciais
 Educação Humanidades e artes Ciências sociais, negócios e direito Ciências, matemática e computação
Sexo Feminino Feminino Feminino Masculino
Categoria Privada Privada Privada Privada
Modalidade Presencial Presencial Presencial Presencial
Grau Licenciatura Bacharelado Bacharelado Bacharelado
Turno Noturno Noturno Noturno Noturno
Idade 21 21 21 21
Idade (ingresso) 19 19 19 19
Idade (concluinte) 23 22 23 22
 Engenharia, produção e construção Agricultura e veterinária Saúde e bem estar social Serviços
Sexo Masculino Masculino Feminino Feminino
Categoria Privada Pública Privada Privada
Modalidade Presencial Presencial Presencial Presencial
Grau Bacharelado Bacharelado Bacharelado Tecnológico
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Ver em tamanho maiorComo é a vida de um universitário "padrão" do Brasil?

 

Foto 1 de 24 - Carolina Cabrelli, 21, é estudante de nutrição na Uninove, em São Paulo. Ela é o "modelo" do aluno brasileiro de ensino superior: mulher, estuda em
instituição privada e está fazendo bacharelado no turno noturno. Em um dia normal, Carolina acorda às 6h e sai de casa por volta das 7h Leonardo Soares/UOL
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Turno Noturno Integral Integral Noturno
Idade 20 21 21 20
Idade (ingresso) 19 18 19 19
Idade (concluinte) 23 23 23 22
Fonte:MEC/Inep
Para construção do perfi l do aluno, foi considerada a moda: medida de posição que identifi ca o atributo com maior frequência na distribuição dos aspectos selecionados
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Veja Também
Anterior Próximo
24/05 | 17h42 Alunos de Universidade Federal do Amazonas fazem protesto seminus em apoio a greve dos professores
23/05 | 20h15 Federal de Santa Maria entra em greve e eleva número de universidades paradas para 42 Os professores da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), do Rio Grande do Sul,
decidiram na noite desta quarta-feira (23) entrar em greve nos três campi da...

 23/05 | 16h51 Greve de professores universitários é desnecessária neste momento, diz Mercadante
23/05 | 06h00 Greve tem adesão de pelo menos 7 em cada 10 professores em universidades da região Norte Na região Norte, a adesão à greve das universidades federais chega a, pelo menos,
70% do contingente, segundo os sindicatos das categorias. No Pará e Amapá, por...

doutor quirera 1 hora atrás

Parabéns vç é uma guereira sinto muito orgulho de vç.

Aline Alves 3 horas atrás

É a mulherada ta correndo atrás né!!!

Rodrigo Fernandes 3 horas atrás

Pois é, ainda bem q já se foi a época em q quem fazia faculdade só éra filho de rico,, eu mesmo quando eu fiz faculdade as pessoas da minha sala tudo
éram pessoas q trabalhavam de dia (como garçon, vendedor de sapatos e etc) e á noite iam para faculdade, é claro q sempre teram aqueles q vivem no
passado ainda, q acham q só porque estam dentro da faculdae tem q se comportar como uns playbóys ou como um bando de frescos idióta, mais se for
ver tudo trabalham pra ganharaem menos de mil reais por mês, mais fóra isso tá beleza.

Alexandre Abud 3 horas atrás

OLHA CONCORDO COM O VICTOR OLIVEIRA, MORO EM NITERÓI, TRABALHO NA BARRA DA TIJUCA/RJ, ACORDO ÁS 6 HORAS SAIO DE CASA
6:30, DEMORO DUAS HORAS E QUARENTA PARA CHEGAR NO TRABALHO, TENHO UMA ROTINA DE 9:10 ÁS 18:00 HORAS, SAIO DO
TRABALHO ESTUDO ENGENHARIA MECÂNICA, ATÉ 22:40, CHEGO EM CASA POR VOLTADA 24:00. E AINDA TENHO QUE ESTUDAR NESSE
TEMPO. ACHO QUE ISSO E MAIS NORMAL DO QUE VOCES POSSAM IMAGINAR....

duarte-macedo 3 horas atrás

Que o resultado seja uma Dilma mais preparada.

ricoloko 3 horas atrás

nossa mudou o rumo da humanidade essa informação.

COMENTÁRIOS 70 Comentar com:

Responder 0 Denunciar

Responder 1 Denunciar

Responder 0 Denunciar

Responder 0 Denunciar

Responder 0 Denunciar

http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_2&u=http://acritica.uol.com.br/manaus/Amazonas-Amazonia-Alunos-Ufam-Zona-Centro-Sul-Manaus_0_706129421.html
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_2&u=http://acritica.uol.com.br/manaus/Amazonas-Amazonia-Alunos-Ufam-Zona-Centro-Sul-Manaus_0_706129421.html
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_3&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/federal-de-santa-maria-entra-em-greve-e-eleva-numero-de-universidades-paradas-para-42.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_3&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/federal-de-santa-maria-entra-em-greve-e-eleva-numero-de-universidades-paradas-para-42.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_3&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/federal-de-santa-maria-entra-em-greve-e-eleva-numero-de-universidades-paradas-para-42.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_3&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/federal-de-santa-maria-entra-em-greve-e-eleva-numero-de-universidades-paradas-para-42.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_4&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-de-professores-universitarios-e-desnecessaria-neste-momento-diz-mercadante.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_4&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-de-professores-universitarios-e-desnecessaria-neste-momento-diz-mercadante.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_4&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-de-professores-universitarios-e-desnecessaria-neste-momento-diz-mercadante.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_4&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-de-professores-universitarios-e-desnecessaria-neste-momento-diz-mercadante.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_5&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-tem-adesao-de-pelo-menos-7-em-cada-10-professores-em-universidades-da-regiao-norte.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_5&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-tem-adesao-de-pelo-menos-7-em-cada-10-professores-em-universidades-da-regiao-norte.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_5&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-tem-adesao-de-pelo-menos-7-em-cada-10-professores-em-universidades-da-regiao-norte.htm
http://click.uol.com.br/?rf=educacao_noticias-_5&u=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/23/greve-tem-adesao-de-pelo-menos-7-em-cada-10-professores-em-universidades-da-regiao-norte.htm
http://n.comentarios.uol.com.br/denounce?subject_id=2845553&comment_id=3941089&author_cod_profile_hash=989040828744637097&url=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/27/universitario-padrao-e-mulher-e-estuda-a-noite-mostra-censo-uol-acompanha-dia-de-aluna.htm
http://n.comentarios.uol.com.br/denounce?subject_id=2845553&comment_id=3939599&author_cod_profile_hash=null&url=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/27/universitario-padrao-e-mulher-e-estuda-a-noite-mostra-censo-uol-acompanha-dia-de-aluna.htm
http://n.comentarios.uol.com.br/denounce?subject_id=2845553&comment_id=3939384&author_cod_profile_hash=null&url=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/27/universitario-padrao-e-mulher-e-estuda-a-noite-mostra-censo-uol-acompanha-dia-de-aluna.htm
http://n.comentarios.uol.com.br/denounce?subject_id=2845553&comment_id=3939291&author_cod_profile_hash=2118400847269749051&url=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/27/universitario-padrao-e-mulher-e-estuda-a-noite-mostra-censo-uol-acompanha-dia-de-aluna.htm
http://n.comentarios.uol.com.br/denounce?subject_id=2845553&comment_id=3939269&author_cod_profile_hash=2001675718630869200&url=http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/05/27/universitario-padrao-e-mulher-e-estuda-a-noite-mostra-censo-uol-acompanha-dia-de-aluna.htm

	educacao.uol.com.br
	Universitário "padrão" é mulher e estuda à noite, mostra Censo; UOL acompanha dia de aluna - Notícias - UOL Educação


	BhbmhhLWRpYS1kZS1hbHVuYS5odG0A: 
	form3: 
	input1: 
	q: 


	BhbmhhLWRpYS1kZS1hbHVuYS5odG0A: 
	form1: 
	textarea0: Escreva seu comentário...




