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RESUMO

A pesquisa buscou compreender as expectativas do estudante universitário da UEMG – Frutal em relação à constituição da cidade de Frutal como “cidade dos estudantes”.  O

referêncial teórico encontra na obra da socióloga Marialice Foracchi a sua principal fonte. A vida universitária é marcada por um intervalo que deixa seus reflexos aos que nela

vivenciam. Quando se adentra em uma universidade, tem-se uma expectativa sobre a universidade e o que ela engloba. No entanto, a conjuntura global é capaz de interferir nas

trajetórias individuais e nas estruturas organizacionais. Esses fatores fazem com que indivíduos sociais se tornem precursores da soma de um todo do qual eles fazem parte. A

pesquisa de base qualitativa utilizou de fontes orais e documentais para a análise empreendida, adotando a metodologia de história oral como um recurso significativo.  Os

resultados da pesquisa apontam que um novo modelo de universidade está em construção na UEMG Frutal. O ano de 2015 foi marcado pela primeira tentativa de pertencimento

à UEMG: os discentes se organizaram e fizeram movimentos internos para conseguirem eleições para o cargo de diretor. É a necessidade de expor pensamentos, preocupações,

melhorias e do sentimento de “fazer parte”. Não há a coexistência entre frutalenses e universitários, fator que dificulta o diálogo social e torna o espaço hierarquizado. As

expectativas do estudante universitário da UEMG – Frutal não são atendidas em sua totalidade. As condições estudantis continuam precárias e pouco se sabe quando tudo sairá

do papel e irá se concretizar as mudanças necessárias para o ordenamento da cidade universitária; mas o envolvimento com os acontecimentos e a necessidade de melhorias 

faz com  que a cada dia é  se perceba mais tentativas dos estudantes para deixar marcas, fazer histórias, ser reconhecido e reconhecer o próximo como alguém que também faz

parte da história.
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