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PERFIL DISCENTE 2016 

• Este relatório retrata os dados descritivos da 
pesquisa “Perfil Discente 2016” realizada pela 
PROEAC, no período de junho a agosto de 
2016, via questionário eletrônico. 

• A metodologia utilizada foi baseada no 
questionário aplicado pelo Fórum Nacional de 
Pró Reitores de Assistência Estudantil, nas 
pesquisas nacionais. 



PERFIL DISCENTE 2016 

• 1647 alunos de graduação, dos campi Marco 
Zero e Santana da Unifap preencheram o 
questionário, como requisito obrigatório para 
renovar ou solicitar os auxílios da assistência 
estudantil em 2016. 

• Os dados descritos aqui visam disponibilizar a 
comunidade acadêmica e a sociedade 
informações para produção de projetos e 
pesquisas científicas. 



Os auxílios disponíveis 



Nome Social 



Estado Civil 



Auto declaração de etnia 



Identidade de Gênero 



Religião 



Necessidades Educacionais Especiais 



Ensino Médio 



Cursinho para Ingresso na Unifap 



Cursou outra Universidade 



Ingresso na Unifap 



Sua Graduação  



Já trancou matrícula 



O que pretende fazer ao formar 



Tempo de estudo fora de sala de aula 



Tempo de estudo na Biblioteca da 
Unifap  



Envolvimento em atividades 
acadêmicas 



Envolvimento Cultural e Político 

Artístico-Cultural 

Ecológico 

Estudantil 

Religioso 



Principal fonte de informação 



Domínio sobre Informática 



Domínio sobre idiomas 



Domínio sobre idiomas 



Domínio sobre idiomas 



Município que reside 



Onde morava antes de ingressar na 
Unifap 



Situação de moradia 



Localização da Residência 

Indígena 
Quilombola 



Principal meio de transporte 



Percurso e tempo com o meio de 
transporte 



Atividade Laboral 



Atividade Laboral 



Escolaridade do Responsável 



Renda mensal bruta do grupo familiar 



Quantas pessoas no grupo familiar 



Mantenedor da família 



Uso da Internet 



Itens domiciliar 



Itens domiciliar 



Itens domiciliar 



Itens domiciliar 



Itens domiciliar 



Itens domiciliar 



Itens domiciliar 



Itens automotivos 



Filhos 



Filhos 



Refeições diárias 



Dieta diária 



Vegetariano 



Onde realiza as refeições 



Atividades Físicas 



Como percebe seu corpo 



Possui transtornos alimentares 



Atendimento médico 



Atendimento psicológico 



Medicamento contínuo 



Consumo de bebidas alcoólicas e tabaco 



Drogas ilícitas 



Doenças 



Dificuldades pessoais 

familiar 
novas situações 

social/interpessoal 

violência física 
violência sexual 

violência psicológica 

aprendizagem 

acesso as mídias digitais 



Dificuldades Emocionais 

desamparo 
desatenção 

suicída 



Considerações 

• As  informações contidas neste relatório são de 
domínio da Universidade Federal do Amapá, 
sob a guarda dos Assistentes Sociais do 
Departamento de Assistência Estudantil da 
PROEAC. 

• Os interessados em pesquisar ou obter 
informações mais detalhadas, podem procurar 
a PROEAC na Unifap campus Marco Zero, entrar 
em contato pelo email proeac@unifap.br, ou 
pelo site www2.unifap.br/proeac 

mailto:proeac@unifap.br

