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RESUMO

O presente trabalho de pesquisa possui como objeto de estudo a realidade universitária da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) na cidade de Frutal- MG.  A

fundamentação teórica é apoiada na obra de Marialice Mencarini Foracchi, especialmente no estudo sobre a constituição do estudante como categoria social, sua relação com a

família, o trabalho, o futuro profissional, etc. A relevância do trabalho advém da produção do conhecimento sobre a própria Universidade, o que possibilita a análise da possível

caracterização de Frutal- MG como “Cidade dos Estudantes”. A metodologia empregada é de cunho qualitativo. Trabalha-se com a análise e reflexão com base nas imagens,

sons e discursos do cenário urbano/universitário. Os caminhos da pesquisa englobam também a observação produzida pelos estudantes no debate da universidade e a sua

própria experiência como universitário. Até o momento, os resultados obtidos pela pesquisa apontam para a existência de uma experiência universitária dos estudantes da UEMG

marcada por inúmeras lacunas em termos de vida universitária e de atendimento de expectativas, o que contribui para a produção de um distanciamento do projeto de

universidade associado às suas condições sociais.  A busca por uma Universidade que atenda os estudantes é canalizada nos movimentos contestatórios e na própria discussão

permanente sobre a melhoria do que é ofertado e refletirá em termos de qualidade da educação superior. É parte da experiência universitária a noção de pertencimento à

Universidade, pois a condição estudantil também está ligada a projetos de futuro que atendam aspectos de realização profissional, de mobilidade e reconhecimento social. O

debate sobre a própria universidade torna-se uma reflexão coletiva sobre ser universitário, o que envolve a relação com o cenário urbano, o espaço de convivência e os vínculos

constituídos nessa trajetória. 
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