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 Desde as eras mais remotas, o homem anseia em conhecer/mapear o território em que vive a fim de ocupá-lo e 

explorá-lo. Atualmente, com um mundo completamente reestruturado e tecnológico, o mapa exerce uma função 

primordial para a compreensão geoespacial do nosso planeta, sendo um instrumento essencial no desenvolvimento 

econômico e social. No Brasil, os profissionais responsáveis pelo mapeamento receberam diferentes denominações, 

como: Engenheiro Geógrafo, Agrimensor, Cartógrafo, Engenheiro de Geodésia e Topografia e, hoje, Engenheiro 

Agrimensor e Cartógrafo (ou Cartográfico e Agrimensor).  O curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura é, 

atualmente, oferecido em 21 instituições brasileiras dos setores público e privado. A Universidade Federal de 

Uberlândia - Campus Monte Carmelo, desde o ano de 2011, disponibiliza a opção de graduação nesse curso, onde é 

oferecido na modalidade bacharelado, com duração de 5 anos em prazo regular, divididos em 10 semestres de carga 

horária integral. Tendo em vista a criação de novos cursos pelo país, esse trabalho tem como objetivo caracterizar a 

formação e perfil deste profissional a partir de uma análise estatística do aluno ingressante, gerando um material que 

pode ser útil nas avaliações de métodos de ensino e ajuste da realidade acadêmica ao perfil do ingressante. As mudanças 

nos métodos de avaliação para inserção nas universidades federais fizeram com que o ensino superior esteja, hoje, 

fortemente arraigado a uma conjuntura que alia a construção do conhecimento em nível superior com toda a bagagem 

crítica e histórica do aluno, levando em consideração todos os elementos relacionados ao contexto em que este 

indivíduo esteve inserido.  A fim de se fazer uma análise do perfil do aluno do curso de Engenharia de Agrimensura e 

Cartográfica, da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Monte Carmelo, realizou-se uma pesquisa com parte 

dos discentes, baseando-se nos conceitos da estatística. A parte da estatística que trabalha com o resumo e apresentação 

de dados é denominada de Estatística Descritiva, sendo esta um conjunto de métodos para organização, apresentação e 

descrição de dados com o objetivo de apresentar e compreender as informações acerca do tema a ser analisado. A partir 

de dados coletados por meio de um questionário socioeconômico gerou-se tabelas a fim de construir gráficos para 

facilitar a realização de um estudo detalhado do perfil do aluno do curso, utilizando o Ambiente Computacional R 3.0.1, 

recomendado para este tipo de trabalho. Tal questionário é constituído por perguntas compostas de 33 variáveis, tais 

como: grau de instrução dos pais, formação em outro curso superior, aluno de cursinho pré-vestibular, forma de 

ingresso na universidade e conhecimento de profissionais da área. Para obter algumas conclusões acerca do aspecto 

social, econômico e educacional do discente, será utilizado o Teste do Qui-quadrado (²), que se trata de um teste de 

hipótese não paramétrico, usado para analisar a existência de relação entre variáveis de uma tabela construída a partir de 

dados amostrais. Ao final, por meio do estudo que irá delinear o perfil do discente, serão gerados e disponibilizados 

gráficos de fácil entendimento, juntamente com um artigo descrevendo todas as informações a respeito das condições 

sociais, financeiras e, principalmente, educacionais do estudante. Essa análise demonstra a relevância deste trabalho, já 

que ao traçar o perfil do aluno, será possível reavaliar os métodos de ensino e reajustar a realidade acadêmica às 

dificuldades e condições do discente do referido curso. 

 


