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Memorando Nº 295/2017                      Caçapava do Sul, 01 de agosto de 2017. 

 

 

Ao Pró-Reitor de Graduação Prof. Ricardo Howes Carpes e à Pró-Reitora Adjunta 

Profa. Maristela Cortez Sawitzki 

 

 

Assunto: Número de ingressantes no Curso de Graduação em Geofísica nos últimos 

anos 

 

 

Prezados Pró-Reitores, 

A Coordenação do Curso de Geofísica, juntamente com o NDE, a Comissão de Curso e 

a equipe diretiva do Campus Caçapava do Sul vem através deste memorando trazer 

dados, possíveis explicações e medidas de enfrentamento para a queda no número de 

ingressantes no Curso de Geofísica nos últimos anos. 

Iniciamos este texto apresentando alguns dados históricos do Curso. Os dados aqui 

apresentados foram obtidos do SIE no dia 05/03/2017. Estes dados não consideram o 

número de ingressantes no ano de 2017, visto que a estatística somente estará completa 

após a realização de todos os processos de ingresso. Os concluintes de 2016 são 

considerados. 

O Curso de Geofísica foi o primeiro curso criado no Campus Caçapava do Sul. O 

primeiro ingresso de estudantes se deu no segundo semestre de 2006 (2006/2), sendo 

ofertadas 50 vagas e tendo como processo seletivo principal, para o preenchimento das 

mesmas, o sistema de vestibular utilizado pela Universidade naquela época. Após, em 

2007/1, foram ofertadas 30 vagas para ingresso em Geofísica. A partir de 2008/1, o 

ingresso de novos estudantes aconteceu no primeiro semestre de cada ano, sendo 

ofertadas sempre 40 vagas. O sistema de vestibular próprio da Unipampa foi utilizado 

entre 2006 e 2009. A partir do ingresso de 2010/1, o processo seletivo principal passou 

a ser o SiSU.  

Ao longo de toda a história destes onze anos de Curso, considerando-se todas as formas 

de ingresso, incluindo as entradas via SiSU e as outras modalidades de transferência e 

reingresso, o Curso de Geofísica teve um preenchimento médio anual de 87% de suas 

vagas ofertadas. Analisando-se a evolução histórica de preenchimento das vagas, 

verifica-se que o percentual de ingressantes apresentou uma tendência de decréscimo 

entre 2006 e 2009. Este decréscimo pode ser explicado pela queda no número de 

interessados pelo curso no município de Caçapava do Sul, origem da maioria dos 

estudantes à época em razão de a Universidade ser nova e do processo seletivo 

utilizado. A partir do início da utilização do SiSU para ingresso, todas as 40 vagas do 

curso foram preenchidas entre 2010 e 2014, sendo que a maior parte dos estudantes 

ingressantes passou a ser de fora da cidade de Caçapava do Sul e, muitos deles de fora 

do estado do Rio Grande do Sul. Em 2015 e em 2016 a totalidade de vagas do curso não 

foi preenchida, tendo sido ocupadas 26 e 29 vagas, respectivamente. Esta situação pode 

ser explicada em parte pela crise na indústria do petróleo, área que emprega a grande 

parte dos geofísicos e em parte pelo reflexo da crise econômica nas empresas de 

geofísica menores, fatos que fizeram com que o interesse pela área diminuísse. 

Também, tem que ser considerado o fato de que a crise econômica dificultou, e continua 
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dificultando, o deslocamento e a manutenção de estudantes de outras cidades e estados 

em Caçapava do Sul, visto que este é o perfil da maioria dos alunos do Curso. 

Outro fato que tem preocupado os docentes do Curso é o número relativamente alto de 

transferências de alunos do Curso de Geofísica para o Curso de Geologia, situação que 

tem sido verificada após a implantação do Curso de Geologia no Campus. 

Possivelmente, estas transferências têm se dado pela relativa similaridade entre as 

grades curriculares, sobretudo na parte inicial, dos dois cursos, e também pelo fato de a 

Geologia já ser uma área tradicional, com a profissão reconhecida e atividades 

profissionais reguladas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O 

número de transferências por este motivo tende a reduzir nos próximos anos, na medida 

em que a área de Geofísica ganha reconhecimento e a profissão seja oficialmente 

regulamentada (Projeto de Lei nº 487 de 2015), o que deverá ocorrer em breve uma vez 

que o processo de regulamentação encontra-se avançando no Senado Federal e foi 

recentemente aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS).  

Também, verifica-se um número razoável de transferências de estudantes do Curso de 

Geofísica da Unipampa para cursos de Geofísica de outras regiões do Brasil. Estas 

transferências ocorrem por dois motivos principais: (1) estão sobrando vagas em outras 

instituições em razão da queda na procura pela área em função dos motivos já 

apresentadas aqui e, (2) estudantes de outros estados estão mudando para ficarem mais 

próximos de suas famílias reduzindo as despesas com hospedagem, alimentação, etc. 

Outro ponto que tem sido verificado, é que cada vez mais estudantes têm ingressado 

sem o nível de conhecimentos básicos necessários para cursar as disciplinas do primeiro 

semestre do Curso, principalmente aquelas que envolvem tópicos de matemática e 

física. Esta situação pode ser explicada principalmente pela queda do interesse pela 

área, que repercute na concorrência pelo curso. A entrada de estudantes com nível de 

conhecimento aquém do desejado acaba elevando os índices de retenção, sobretudo em 

componentes curriculares do primeiro semestre como Cálculo I e Física I. Por 

consequência de reprovações seguidas nestes componentes de início de curso, alguns 

estudantes evadem do curso. 

Apesar do difícil cenário atual, o curso de Geofísica tem cumprido satisfatoriamente o 

seu papel na preparação de profissionais para o mercado de trabalho. Desde sua 

abertura, o Curso de Geofísica já contabilizou um total de 405 estudantes ingressantes e, 

destes, 91 concluíram o Curso, o que representa aproximadamente 22,5% do total de 

ingressantes. Este percentual de formados está na média ou acima da média quando 

comparado aos outros cursos de Geofísica do Brasil, ou ainda a outros cursos das áreas 

de Ciências Exatas e da Terra. Deste total de formados, 32 (mais de 1/3 do total) estão 

ou já estiveram empregados em empresas grandes e pequenas que atuam na área de 

geofísica, 7 (em torno de 8% do total) hoje são funcionários públicos a nível federal, 

estadual e municipal, e, 46 (aproximadamente 50% do total) já realizaram ou estão 

realizando cursos de pós-graduação. Estes dados comprovam a alta qualidade do curso 

de Geofísica da Unipampa e corroboram para o fato de que a queda no número de 

ingressantes nos últimos anos se deve principalmente a fatores externos ao Curso e a 

Universidade em si, principalmente aqueles relacionados a crise econômica que o país 

atravessa. 

No entanto, a Coordenação do Curso em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), Comissão de Curso e equipe diretiva do Campus Caçapava do Sul estão 
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trabalhando em estratégias para melhorar o índice de ingressantes e a manutenção destes 

estudantes no Curso. Entre estas estratégias adotadas destacam-se as iniciativas de 

ampliação da divulgação do curso, principalmente através de constantes atualizações na 

página oficial do Curso e também na página criada para divulgação do Curso no 

Facebook. No primeiro semestre de 2017 foi oferecido, em caráter experimental, um 

curso de matemática básica para os estudantes ingressantes, o qual está apresentando 

resultados promissores. Ainda, o NDE vem discutindo uma readequação curricular 

visando a complementação de conhecimento básicos prévios dos estudantes 

ingressantes, permitindo assim um melhor desempenho nos componentes curriculares 

iniciais do Curso. Também, vale ressaltar que a recente inauguração do Restaurante 

Universitário no Campus contribuirá para manutenção de estudantes no Curso. 

A Coordenação do Curso de Geofísica fica à disposição para discussões e sugestões 

visando o aprimoramento de políticas e ações para o fortalecimento do Curso. 

 

Atenciosamente, 

 

 

    Everton Frigo 

      Coordenador do Curso de Geofísica 

 


