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Resumo
Ilha, V. D. (2020). Adaptação acadêmica no ensino superior: Estudo com concluintes. Tese
de Doutorado, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, Universidade São
Francisco, Campinas.

Estudar a adaptação acadêmica no ensino superior, tornou-se frequente entre os
pesquisadores, isso se deve a importância de saber o que dificulta a adaptação dos
universitários ao contexto do ensino superior. Focando neste construto a presente tese está
composta por dois estudos que serão apresentados em forma de artigo. O primeiro teve
como objetivo de obter evidências de validade adicionais para o Questionário de Adaptação
ao Ensino Superior (QAES), para tanto verificou-se as evidências baseadas na estrutura
interna, precisão e evidências de validade baseadas nas relações com outras variáveis
(adaptabilidade de carreira e autoeficácia). Participaram da pesquisa 406 universitários
concluintes de curso, idade média de 29,9 anos, que responderam ao QAES, à Escala de
Autoeficácia na Formação Superior e à Escala de Adaptabilidade de Carreira. O resultado
demonstrou que o QAES se relacionou com as medidas de adaptabilidade de carreira e
autoeficácia, indicando que o instrumento apresenta evidências de validade interna e
relacionado à outras variáveis. O segundo estudo foi realizado com a mesma amostra,
sendo 256 mulheres e teve como propósito investigar as evidências de validade de critério
pela comparação dos escores do QAES de universitários com uso problemático ou não de
álcool, detectados pelo Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). O grupo dos
alunos que fazem o uso problemático de álcool foi composto por 72 sujeitos e 331
compuseram o grupo que não faz o uso problemáticos de álcool. Ao comparar os grupos
percebeu-se que a adaptação geral daqueles que fazem o uso problemático do álcool foi
menor em comparação aos que não fazem uso problemático. Ainda, de acordo com os
dados coletados, concluiu-se que os universitários que faziam uso nocivo do álcool, tem
maior dificuldade em adaptar-se ao fator estudo especificamente. Os resultados corroboram
com estudos anteriores que versam sobre a relação nociva entre o uso do álcool e a
adaptação acadêmica. Pode-se afirmar que, ao encontrar essa diferença, na adaptação
acadêmica de usuários com uso nocivo ou não de álcool, por meio do QAES, que o
instrumento apresenta validade de critério.

Palavras-chave: Adaptação Acadêmica, Engajamento, Autoeficácia, Concluintes,
Competência.
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Abstract
Ilha, V. D. (2020). Academic adaptation in higher education: Study with graduates. PhD
Thesis, Stricto Sensu Postgraduate Program in Phychology, San Francisco, University,
Campinas, São Paulo.
Studying academic adaptation in higher education has become frequent among researchers,
this is due to the importance of knowing what makes it difficult for university students to
adapt to the context of higher education, Focusing on this construct, the presented in the
form of an article. The first had the objective of obtaining additional validity evidence for
the Higher Education Adaptation Questionnaire (QAES). For this purpose, evidence based
on internal structure, precision and validity evidence based on relationships with other
variables (career adaptability and self-efficacy). 406 university graduates participated in the
research, average age of 29,9 years, who answered the QAES, the self-efficacy Scale in
Higher education and the Career Adaptability Scale. The result demonstrated that the
QAES was related to the measures of career adaptability and self-efficacy, indicating that
the instrument presents evidence of internal validity and related to other variables. The
second study was carried out with same sample, being 256 women and aimed to investigate
the evidence of criterion validity by comparing the QAES scores of university students with
problematic or not alcohol use detected by the Alcohol Use Disorder Identification Test
(AUDIT). The group of students who make problematic use of alcohol was composed of 72
subjects and 331 made up the group that did not make use of alcohol problematic. When
comparing the groups, it was noticed that the general adaptation of those who make
problematic use of alcohol. Still, according to the data collected, it was concluded that
university students who used harmful alcohol use, have greater difficulty in adapting to the
study factor specifically. The results corroborate with previous studies that deal with the
harmful relationship between alcohol use and academic adaptation. It can be stated that,
upon finding this difference, in the academic adaptation of users with harmful or not
alcohol use, through the QAES, that the instrument has criterion validity.
Keywords: academic adaptation, engagement, self-efficacy, graduates, competence.
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Resumen
Ilha, V. D. (2020). Adaptación Académica em Educación Superior: estúdio com egresados.
Tesis Doctoral, Programa de Estudios de Posgrado en Psicología, Universidad San
Francisco, Campinas, São Paulo.

Estudiar la adaptación académica en la educación superior se ha vuelto frecuente entre los
investigadores, esto se debe a la importancia de saber qué dificulta que los estudiantes
universitarios se adapten al context de la educación superior. Centrándose en esta
construcción, la presente tesis contsa de dos estudios que se presentaríam en forma de
artículo. El primero tenia el objetivo de obtener evidencia adicional de validez para el
Cuestionario de Adaptación de Educación Superior (QAES). Para este propósito, se
verific[o evidencia de validez basada en las relaciones con otras variables (adaptabilidad
professional y autoeficacia). 406 graduados universitarios participaron en la investigación,
con una edad promedio de 29,9 años, que respondieron al QAES, la Escala de Autoeficacia
en la Educación Superior y la Escala de Adaptabilidad Profesional. El resultado demonstró
que el QAES estaba relacionado con las medidas de adaptabilidad professional y
autoeficácia lo que indica que el instrument presenta evidencia de validez interna y está
relacionado con otras variables. El Segundo studio se realize con la misma muestra, siendo
256 mujeres y tuvo como objetivo investigar la evidencia de validez de criterio mediante la
comparación de los puntajes QAES de estudiantes universitarios con o consumo
problemático o no de alcohol, detectados por la preuba de identificación del transtorno por
cosumo de alcohol (AUDIT). El grupo de estudiantes que hacen o uso problemático del
alcohol estaba compusto por 72 sujetos y 331 formaban el grupo que no hacía uso
problemático del alcohol. Al comparer los grupos, se notó que la adaptación general de
aquellos que hacen o uso problemático del alcohol fue menor en comparación con aquellos
que no usam alcohol. Aún así, de acuerdo con los datos recopilados, se concluyó que los
estudiantes universitarios que usaron alcohol problemático tienen mayor dificultad para
adaptarse específicamente al factor de studio. Los resultados corroborant con estudios
previos que abordan la relación prejudicial entre el consume de alcohol y la adaptación
académica. Se puede afirmar que, al encontrar esta diferencia, en la adaptación académica,
através del QAES el instrumento tiene validez de criterio.

Palabras clave: adaptación académica, compromisso, autoeficácia, graduados, competencia.

