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RESUMO

Vivenciar uma gravidez durante a realização da graduação para mulheres ou homens torna-se um forte marcador de mudanças na vida pessoal e no processo de formação

acadêmica. Para as(os) universitárias(os) interrogações surgem a todo o momento no seu cotidiano, tais como: inseguranças frente as mudanças e as dimensão das mesmas,

parar de estudar para cuidar do bebê; se vão dar conta de conciliar a vida pessoal e acadêmica, oscilam em desistir da graduação ou trancar o curso. O objetivo dessa pesquisa

foi investigar o impacto e seus reflexos a partir de um resultado de um possível diagnóstico de gravidez no período de graduação.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas pesquisas em bases de dados como SCIELO, BVS, EBISCO, LILACS. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em

Pesquisa sob o número: CAAE 50739115.2.0000.5525. Aplicou-se uma única questão: Imagine que está em um consultório médico e acaba de receber o resultado de um exame,

nesse exame consta que é positivo o resultado da gravidez (sua ou da sua companheira). O que mudaria em sua vida?  Os sujeitos da pesquisa foram 39 estudantes da

Universidade do Estado de Minas Gerais, discentes dos cursos de Engenharia Elétrica, Educação Física e Direito. A média de idade foi de 25 anos. Os resultados mostraram que

quase metade dos(as) entrevistados(as) trouxeram na analise de conteúdo palavras, tais como:  responsabilidade, mudanças, estudos interrompidos, assumir o filho, apoio

familiar, conciliar a faculdade, amor, falta de tempo, indisposição, dificuldade, abandonar o trabalho, impacto negativo: dar para adoção e ficar em estado de choque.  
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