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RESUMO 
 
 

ATENÇÃO AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: 
COMPETÊNCIA DE INFORMAÇÃO Rafaela Santos Borges da Fonseca – Departamento de 
Psicologia, Universidade de Taubaté Elvira Aparecida Simões de Araujo – Departamento de 
Psicologia, Universidade de Taubaté Com a ampliação do acesso ao ensino superior alguns 
desafios emergem para garantir que acesso à universidade também signifique manutenção do 
estudante na universidade, qualidade de enfrentamento e adaptação às novas exigências e 
capacidade de conclusão da formação. Esforços são despendidos para definir, conhecer e 
avaliar quais são as competências informativas que os estudantes universitários necessitam 
para progredir na sua aprendizagem e qualificar sua inserção no mercado de trabalho. Mesmo 
com os avanços tecnológicos que facilitaram o acesso à informação, muitos estudantes 
universitários ainda não possuem competências suficientes para lidar com a informação e fazer 
uso acadêmico e profissional dela. Ao se defrontarem com quantidades enormes de informação 
através da Internet, não sabem o que fazer com ela, como avaliá-la, como aproveitá-la de 
forma estratégica e ética. O fracasso na gestão da informação pode levar ao fracasso na 
consecução dos estudos universitários e redução das oportunidades de sucesso profissional. O 
objetivo desta pesquisa foi o de proporcionar um diagnóstico da competência informacional no 
âmbito do ensino superior, a partir da opinião de estudantes, sobre as suas competências e 
habilidades na gestão e no uso da informação. Fez-se uma pesquisa de campo, com a 
aplicação do Questionário IL-HUMASS desenvolvido por Lopes e Pinto (2010), uma escala que 
avalia, na percepção dos estudantes, (1) Importância das competências informacionais no 
desenvolvimento acadêmico, (2) Autoeficácia, auto avaliação do nível de destreza nas 
competências (as duas variáveis com escala Likert de 1 a 9 pontos) e (3) Fonte de 
Aprendizagem favorita das competências (seleção entre as opções aula, biblioteca, cursos, 
autoaprendizagem, outros). A amostra foi de 294 universitários, matriculados no curso de 
Psicologia, no ano de 2013 e 2014, nos períodos Integral e Noturno, da 1ª a 4ª série, com faixa 
etária entre 18 a 55 anos e 80% do sexo feminino. Os resultados apontam que a competência 
considerada menos importante foi “Utilização de gestores de bases de dados (Access, Oracle, 
MySQL) (M= 5,48) e a considerada mais importante foi “Utilização de fontes eletrônicas de 
informação informal” (M=8,01). Quanto à Autoeficácia, consideram-se mais competentes em 
“Saber pesquisar e recuperar informação na internet” (M=8,40), e menos competentes em 
“Utilização de programas estatísticos e folhas de cálculo” (M=4,80). Quanto as Fontes de 
Aprendizagem favoritas os resultados foram Sala de aula (47%), Autoaprendizagem (20%), 
Outros (18%), Cursos (10%) e por último a Biblioteca (5%). O diagnóstico estabelecido oferece 
indicativos para o desenvolvimento de intervenções que atendam a qualificação das 
competências para acessar e usar informação na gestão de base de dados e de referências 
bibliográficas, e em especial as fontes eletrônicas, que somam um imenso acervo de 
informação científica. Tal qualificação pode alterar positivamente os processos de adaptação 
dos estudantes às exigências próprias da formação profissional impetradas na universidade. 
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