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Introdução: Acredita-se que alguns estudantes universitários apresentam percalços
durante a transição do Ensino Médio para o Ensino Superior, resultando em insucesso
e abandono escolar no primeiro ano de graduação. As integrações acadêmicas e sociais
auxiliam na compreensão dos comportamentos de evasão, sucesso e permanência dos
universitários, especialmente no processo de adaptação. Assim, o presente trabalho
tem a finalidade verificar a adaptação ao ensino superior em estudantes universitários
ingressantes em um centro universitário no interior de Minas Gerais.  Objetivo:
Analisar as vivencias acadêmicas e adaptabilidade ao Ensino Superior em um Centro
Universitário no interior de Minas Gerais, descrever o processo de transição dos alunos
para o Ensino Superior; identificar a percepção que os estudantes apresentam sobre a
vida universitária; verificar o contexto socioeconômico e cultural da vida dos
ingressantes. Metodologia: A partir de uma pesquisa descritiva e exploratória,
destina-se investigar o processo adaptativo de acadêmicos universitários que estão
inseridos em uma instituição do Ensino Superior, no interior do Vale do Aço. Serão
aplicados questionários, em ambos sexos, cursando o primeiro ao quarto período de
todos os cursos, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. A obtenção de
dados será realizada por meio de questionário presencial, durante o período letivo.
Assim, os dados serão analisados qualitativamente por meio da análise de conteúdo
segundo Bardin.  Resultados: Através da revisão de literatura, é possível observar que
o processo adaptativo de jovens universitários estão diretamente ligados a alta
expectativa gerada neste percurso, saída da casa dos pais, escolha do curso,
relacionamentos interpessoais e as possibilidades ofertadas aos discentes no novo
contexto inserido. Observa-se que há fatores que permeiam e dificultam a
adaptabilidade, sendo esses a conciliação de uma nova rotina a partir de novas
atividades a serem desenvolvidas, dificuldades de escrita em leitura desenvolvidas no
Ensino Fundamental, rompimento de vínculos afetivos feitos durante toda trajetória
acadêmica e questões financeiras. Nota-se que Universidades públicas e privadas
ofertam aos graduandos programas de Plantão Psicológico e atividades integrativas
para facilitar e auxiliar a adaptação dos mesmos. A pesquisa encontra-se na fase de
coleta de dados, após ser aprovada pelo Conselho de Ética e Pesquisa (CEP). 
Conclusão: A pesquisa ainda está em andamento, portanto, não possui conclusão.
Observa-se, a partir da literatura que questões como expectativas geradas ao novo
contexto, dúvidas em relação ao curso, relacionamento interpessoais, identificação
com os valores, regras, metodologia de ensino da Instituição são fatores que interferem
no processo de adaptação. 
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