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O Desafio de IsaO Desafio de Isa

Afinal, o que determina o desempenho acadêmico? 

Essa é a ideia central dessa história que queremos contar. Poderia ser 
a história de qualquer estudante de ensino superior no Brasil, nesse 
caso trata-se de uma estudante que pretende se dedicar à carreira 
acadêmica para que, como uma professora qualificada, possa 
trabalhar a mudança qualitativa da educação no Brasil. 

Afinal, o que determina o desempenho acadêmico? 

Essa é a ideia central dessa história que queremos contar. Poderia ser 
a história de qualquer estudante de ensino superior no Brasil, nesse 
caso trata-se de uma estudante que pretende se dedicar à carreira 
acadêmica para que, como uma professora qualificada, possa 
trabalhar a mudança qualitativa da educação no Brasil. 



ProtagonistasProtagonistas

Para contar essa história, 
baseada em resultados 
de pesquisas científicas, 

temos Isabela, nossa 
protagonista, uma 
estudante de 
contabilidade. 

Para contar essa história, 
baseada em resultados 
de pesquisas científicas, 

temos Isabela, nossa 
protagonista, uma 
estudante de 
contabilidade. 

Temos Paulo, seu grande 
amigo e colega de turma, um 
estudante-trabalhador, mais 
velho e que, inicialmente, não 
acredita no sonho de Isa. 

Temos Paulo, seu grande 
amigo e colega de turma, um 
estudante-trabalhador, mais 
velho e que, inicialmente, não 
acredita no sonho de Isa. 



PersonagensPersonagens

Temos Gabriela, uma estudante do 
curso de doutorado em Ciências 
Contábeis na Escócia, que é 
interlocutora de Paulo na narrativa da 
história de Isa.

Temos Gabriela, uma estudante do 
curso de doutorado em Ciências 
Contábeis na Escócia, que é 
interlocutora de Paulo na narrativa da 
história de Isa.



PersonagensPersonagens

Temos o professor 

Beto, contador que 
virou professor e 
que é o orientador 
de Isa. 

Temos o professor 

Beto, contador que 
virou professor e 
que é o orientador 
de Isa. 

Temos a professora 

Raquel, coordenadora do 
curso e professora de 
contabilidade tributária, 
que se desdobra em apoiar 
Isa em sua caminhada.

Temos a professora 

Raquel, coordenadora do 
curso e professora de 
contabilidade tributária, 
que se desdobra em apoiar 
Isa em sua caminhada.



PersonagensPersonagens

Temos a 
professora 
Camila 
Lisboa, 
pedagoga de 
formação que 
atua no apoio 
pedagógico 
aos discentes. 

Temos a 
professora 
Camila 
Lisboa, 
pedagoga de 
formação que 
atua no apoio 
pedagógico 
aos discentes. 

E temos a professora 

Helena, esposa de 
Beto, psicóloga de 
formação, que cuida do 
apoio aos discente e 
tem o papel de ajudar 
Isa a compreender a 
importância de 
aspectos relacionados 
à saúde mental dos 
estudantes, como 
ansiedade e estresse. 

E temos a professora 

Helena, esposa de 
Beto, psicóloga de 
formação, que cuida do 
apoio aos discente e 
tem o papel de ajudar 
Isa a compreender a 
importância de 
aspectos relacionados 
à saúde mental dos 
estudantes, como 
ansiedade e estresse. 



O SonhoO Sonho

Estes professores que fazem parte da história de Isa, assim como 
tantos outros professores e professoras, querem apoiar seus 

estudantes a florescerem em seus talentos e vocações. 

Agora, convido a todas e todos a conhecerem um pouco 
mais essa história.

Estes professores que fazem parte da história de Isa, assim como 
tantos outros professores e professoras, querem apoiar seus 

estudantes a florescerem em seus talentos e vocações. 

Agora, convido a todas e todos a conhecerem um pouco 
mais essa história.
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A Instituição e o Desempenho do 
Estudante

A Instituição e o Desempenho do 
Estudante

Isa tinha conhecimento de que competir àquela bolsa de estudos 
internacional era um processo muito concorrido. Seria escolhido o melhor 
estudante do Estado, por isso estava se empenhando em pesquisar todas 
as variáveis que poderiam afetar o desempenho acadêmico de um 
estudante. 

Ela já sabia que ter um grande número de estudantes na turma poderia 
prejudicar seu desempenho. Mas, ela descobriu também que boas 
bibliotecas, estruturas de sala de aula e laboratórios são muito importantes! 

Descobriu que até sua posição em sala de aula era relevante, pois os 
estudantes que se sentam no “fundão” tinham desempenhos inferiores.

Isa tinha conhecimento de que competir àquela bolsa de estudos 
internacional era um processo muito concorrido. Seria escolhido o melhor 
estudante do Estado, por isso estava se empenhando em pesquisar todas 
as variáveis que poderiam afetar o desempenho acadêmico de um 
estudante. 

Ela já sabia que ter um grande número de estudantes na turma poderia 
prejudicar seu desempenho. Mas, ela descobriu também que boas 
bibliotecas, estruturas de sala de aula e laboratórios são muito importantes! 

Descobriu que até sua posição em sala de aula era relevante, pois os 
estudantes que se sentam no “fundão” tinham desempenhos inferiores.



A Instituição e o Desempenho do 
Estudante

A Instituição e o Desempenho do 
Estudante

Professora Raquel já havia explicado para Isa a importância de se 
conhecer o Projeto Político Pedagógico, pois lá está a identidade do 
curso, o perfil que se espera formar. 

Como veem, Isa estava muito empenhada em conseguir uma bolsa para 
estudar no exterior... Mas, assim como todos nós, quando apostamos em 
um sonho e, de repente, ele parece escapar do nosso alcance,  o 
desespero invade nossos corações... e a emoção vem a tona... 

Será que ela desistirá do seu sonho?

Professora Raquel já havia explicado para Isa a importância de se 
conhecer o Projeto Político Pedagógico, pois lá está a identidade do 
curso, o perfil que se espera formar. 

Como veem, Isa estava muito empenhada em conseguir uma bolsa para 
estudar no exterior... Mas, assim como todos nós, quando apostamos em 
um sonho e, de repente, ele parece escapar do nosso alcance,  o 
desespero invade nossos corações... e a emoção vem a tona... 

Será que ela desistirá do seu sonho?



Ao Mestre com CarinhoAo Mestre com Carinho
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Os Docentes e o Desempenho do 
Estudante

Os Docentes e o Desempenho do 
Estudante

Isa não desistiu de seu sonho...

Ela achou interessante descobrir que a variável ‘dedicação do professor’, ou 
seja, o regime de trabalho do docente pode influenciar o desempenho dos 
estudantes.  Percebeu que o preparo das aulas pelo professor é essencial 
para a qualidade do ensino. Afinal, qualquer atividade depende de tempo 
para ser planejada e realizada! O professor precisa se preparar para as 
aulas, desenvolver pesquisas, buscar novas metodologias ....

Também descobriu que características das instituições podem afetar o 
desempenho acadêmico. 

Será que falta algo nessa intrincada equação?

Isa não desistiu de seu sonho...

Ela achou interessante descobrir que a variável ‘dedicação do professor’, ou 
seja, o regime de trabalho do docente pode influenciar o desempenho dos 
estudantes.  Percebeu que o preparo das aulas pelo professor é essencial 
para a qualidade do ensino. Afinal, qualquer atividade depende de tempo 
para ser planejada e realizada! O professor precisa se preparar para as 
aulas, desenvolver pesquisas, buscar novas metodologias ....

Também descobriu que características das instituições podem afetar o 
desempenho acadêmico. 

Será que falta algo nessa intrincada equação?



O Passado Afeta o Futuro? O Passado Afeta o Futuro? 
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Os Discentes e seu DesempenhoOs Discentes e seu Desempenho

Isa  continua firme em busca de seu sonho. Foi até convencida pela 
professora Beth que o conhecimento prévio sobre o conteúdo era 
realmente importante e que o desempenho anterior era uma variável 
relevante na determinação do desempenho acadêmico. 

Paulo também surpreendeu Isa, pois havia feito uma pesquisa em 
diversos artigos científicos sobre as variáveis demográficas e o 
desempenho acadêmico. Pesquisou  sobre gênero, etnia, idade, estado 
civil...e concluiu que os estudos não são conclusivos. Ou seja, estas 
variáveis pouco ou nada afetam o desempenho.

Isa  continua firme em busca de seu sonho. Foi até convencida pela 
professora Beth que o conhecimento prévio sobre o conteúdo era 
realmente importante e que o desempenho anterior era uma variável 
relevante na determinação do desempenho acadêmico. 

Paulo também surpreendeu Isa, pois havia feito uma pesquisa em 
diversos artigos científicos sobre as variáveis demográficas e o 
desempenho acadêmico. Pesquisou  sobre gênero, etnia, idade, estado 
civil...e concluiu que os estudos não são conclusivos. Ou seja, estas 
variáveis pouco ou nada afetam o desempenho.



Os Discentes e seu DesempenhoOs Discentes e seu Desempenho

Mas Paulo mostrou também 
que outras variáveis como 
renda (status socioeconômico) 
e o grau de escolaridade dos 
pais e mães são importantes... 
Pois assim os estudantes têm 
acesso a mais oportunidades. 

Mas Paulo mostrou também 
que outras variáveis como 
renda (status socioeconômico) 
e o grau de escolaridade dos 
pais e mães são importantes... 
Pois assim os estudantes têm 
acesso a mais oportunidades. Desempe-

nho 
acadêmico
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civil
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Os Discentes e seu DesempenhoOs Discentes e seu Desempenho

Isa se mostrou incomodada com aquelas descobertas, pois 
as variáveis demográficas (renda e escolaridade dos pais) 
seriam como profecias autorealizadoras e, ao analisar suas 
próprias características, a maior chance seria de fracasso e 
não de sucesso. 

Diante disso, uma tristeza tomou conta de Isa.

Isa se mostrou incomodada com aquelas descobertas, pois 
as variáveis demográficas (renda e escolaridade dos pais) 
seriam como profecias autorealizadoras e, ao analisar suas 
próprias características, a maior chance seria de fracasso e 
não de sucesso. 

Diante disso, uma tristeza tomou conta de Isa.



Os Discentes e seu DesempenhoOs Discentes e seu Desempenho

Mas, a Profa. Camila também mostrou a Isa 
que horas dedicadas ao estudo fora da sala 
de aula, as horas destinadas ao sono, e até 
o fato de trabalhar na área que estuda 
contribuem para melhor desempenho 
acadêmico!

Nesse momento Isa pensou: “Meu Deus, 
quanta coisa pode influenciar meu 
desempenho acadêmico, será que é 
possível ter controle sobre tudo isso?”... 

Mas, a Profa. Camila também mostrou a Isa 
que horas dedicadas ao estudo fora da sala 
de aula, as horas destinadas ao sono, e até 
o fato de trabalhar na área que estuda 
contribuem para melhor desempenho 
acadêmico!

Nesse momento Isa pensou: “Meu Deus, 
quanta coisa pode influenciar meu 
desempenho acadêmico, será que é 
possível ter controle sobre tudo isso?”... 

O que vocês acham?



Senhora do seu DestinoSenhora do seu Destino

4º Episódio4º Episódio
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Os Discentes e seu DesempenhoOs Discentes e seu Desempenho

Após a conversa com a Profa. Lena, Isa estava convicta de que a 
ansiedade e o estresse poderiam prejudicar o seu desempenho 
acadêmico. Assim, precisava se controlar para que problemas 
pessoais, como o fato de seu pai estar desempregado e ela ainda 
sofrer preconceitos, não tirassem seu equilíbrio emocional.

Também procurou colocar em prática as dicas que a Profa. Lena havia 
dado para se prevenir contra o estresse e a ansiedade. Isa achou 
especialmente agradável constatar que atividades culturais como 
teatro, filmes e música a ajudavam bastante! 

Após a conversa com a Profa. Lena, Isa estava convicta de que a 
ansiedade e o estresse poderiam prejudicar o seu desempenho 
acadêmico. Assim, precisava se controlar para que problemas 
pessoais, como o fato de seu pai estar desempregado e ela ainda 
sofrer preconceitos, não tirassem seu equilíbrio emocional.

Também procurou colocar em prática as dicas que a Profa. Lena havia 
dado para se prevenir contra o estresse e a ansiedade. Isa achou 
especialmente agradável constatar que atividades culturais como 
teatro, filmes e música a ajudavam bastante! 



Os Discentes e seu DesempenhoOs Discentes e seu Desempenho

Ela precisava continuar motivada em busca do seu sonho! 

Com o apoio de seus professores se inscreveu no processo de 
seletivo da Universidade Dundee, na Escócia.  Adivinha o que 
aconteceu? 

Vamos chamar o Paulo para nos contar...

Ela precisava continuar motivada em busca do seu sonho! 

Com o apoio de seus professores se inscreveu no processo de 
seletivo da Universidade Dundee, na Escócia.  Adivinha o que 
aconteceu? 

Vamos chamar o Paulo para nos contar...



Os Segredos do Desempenho AcadêmicoOs Segredos do Desempenho Acadêmico

5º Episódio5º Episódio
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Os Segredos do Desempenho AcadêmicoOs Segredos do Desempenho Acadêmico

Como puderam perceber, Isa conseguiu realizar o seu sonho. Estava indo 
para a Escócia! Depois de muita ansiedade e esforço, ficou sabendo que seu 
projeto de pesquisa havia sido aprovado!

Isa também havia concluído o curso de graduação e, para sua felicidade, foi 
escolhida para ser oradora da turma. 

Ela fez um discurso emocionante, consolidando tudo que havia aprendido 
em relação ao desempenho acadêmico.

Vejam a interpretação desse discurso nas palavras da Profa. Aline Miranda.

Como puderam perceber, Isa conseguiu realizar o seu sonho. Estava indo 
para a Escócia! Depois de muita ansiedade e esforço, ficou sabendo que seu 
projeto de pesquisa havia sido aprovado!

Isa também havia concluído o curso de graduação e, para sua felicidade, foi 
escolhida para ser oradora da turma. 

Ela fez um discurso emocionante, consolidando tudo que havia aprendido 
em relação ao desempenho acadêmico.

Vejam a interpretação desse discurso nas palavras da Profa. Aline Miranda.



Os Segredos do Desempenho AcadêmicoOs Segredos do Desempenho Acadêmico
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Os Segredos do Desempenho AcadêmicoOs Segredos do Desempenho Acadêmico

A história de Isa é uma ficção construída para 
ilustrar os achados científicos de um projeto que 
vêm sendo desenvolvido por Professores da 
Universidade Federal de Uberlândia e 
Universidade de São Paulo, com apoio da 
FAPEMIG e do CNPq.

A história de Isa é uma ficção construída para 
ilustrar os achados científicos de um projeto que 
vêm sendo desenvolvido por Professores da 
Universidade Federal de Uberlândia e 
Universidade de São Paulo, com apoio da 
FAPEMIG e do CNPq.



Os Segredos do Desempenho AcadêmicoOs Segredos do Desempenho Acadêmico

Nós entendemos que é muito relevante para estudantes, professores, 
instituições e órgãos do governo compreender o que pode ser feito 
para melhorar o desempenho discente. Seja para investir 
adequadamente recursos, seja para evitar frustrações, ou melhorar o 
nível educacional em nosso país.

Nós entendemos que é muito relevante para estudantes, professores, 
instituições e órgãos do governo compreender o que pode ser feito 
para melhorar o desempenho discente. Seja para investir 
adequadamente recursos, seja para evitar frustrações, ou melhorar o 
nível educacional em nosso país.



Os Segredos do Desempenho AcadêmicoOs Segredos do Desempenho Acadêmico

Pesquisas nacionais e internacionais demonstram que os estudantes são 
os maiores responsáveis por seu sucesso ou fracasso na vida escolar: 

Eles são os “protagonistas de sua própria história”. 

Se o discente não quiser e não fizer a sua parte, não terá sucesso. 

Reiteramos que estrutura física e quadro docente são variáveis muito 
importantes, inclusive estatisticamente.  Todavia, as características dos 
alunos é que são os fatores preponderantes para um bom desempenho.

Pesquisas nacionais e internacionais demonstram que os estudantes são 
os maiores responsáveis por seu sucesso ou fracasso na vida escolar: 

Eles são os “protagonistas de sua própria história”. 

Se o discente não quiser e não fizer a sua parte, não terá sucesso. 

Reiteramos que estrutura física e quadro docente são variáveis muito 
importantes, inclusive estatisticamente.  Todavia, as características dos 
alunos é que são os fatores preponderantes para um bom desempenho.



O Desafio de IsaO Desafio de Isa

Esperamos que a história de Isa possa 
inspirar os seus sonhos.

Esperamos que a história de Isa possa 
inspirar os seus sonhos.



Muito obrigado!!!Muito obrigado!!!

Edvalda Leal – edvalda@ufu.br 

Gilberto Miranda – gilbertojm@ufu.br 

Edvalda Leal – edvalda@ufu.br 

Gilberto Miranda – gilbertojm@ufu.br 
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Dicas para Estudo do ExteriorDicas para Estudo do Exterior

Trazemos agora Vivian Duarte, doutoranda em Ciências Contábeis 
(PPGCC/UFU) em MinNesota – USA, para dar algumas dicas sobre 

pós-graduação no exterior 

Vídeo

Trazemos agora Vivian Duarte, doutoranda em Ciências Contábeis 
(PPGCC/UFU) em MinNesota – USA, para dar algumas dicas sobre 

pós-graduação no exterior 

Vídeo
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