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de los alumnos; evitó la deserción del sistema universitario; que herramientas 
adquirieron para afrontar los cambios que realizaron y las fortalezas subjetivas 
que fueron consolidando a partir de su participación en la misma. Además se eva-
luará la misma estrategia, sus dispositivos de trabajo, sus diseños, su puesta en 
práctica y el logro de sus objetivos, así como su sustentabilidad. Los resultados 
serán transferidos a la UNLP y sus diferentes Unidades Académicas sugiriéndose 
eventualmente su importancia como estrategia de retención y permanencia prio-
ritaria frente a alumnos que presentan dificultades en sus trayectorias formativas. 
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Evaluation of a retention and permanence strategy in the 
university system: “look again” program of career re-
guidance

This investigation will evaluate the impact of one of the strategies used by 
the UNLP for the retention and permanence of students within the university 
system, which is carried out by the Faculty of Psychology through the Vocational 
Occupational Guidance Center. It is an investigation line that emerges from our 
previous investigations “University Abandonment - Inclusion Strategies” and 
“Inclusion Strategies Evaluation to decrease University Dropout and Re-guidance 
in other Educational areas”. These investigations were focused on the analysis 
of permanence and retention strategies that are implemented in the UNLP, 
through different Academic Units, in centralized programs of the Principalship 
and of the Vocational Occupational Guidance Center. It is about the “Look Again” 
program of Vocational Re-guidance assigned to those UNLP students that need 
to check their career choices. It is a transfer action of our investigation “University 
Abandonment - Inclusion Strategies”. The objective will be to systematically 
evaluate the effect, efficacy and results that the students participation has had 
in this strategic program, related to the degree of satisfaction and loyalty to the 
career, through monitoring actions linked to the current situation.This investigation 
offers an opportunity to move forward on issues of direct impact on students’ paths 
which were redirected through Re-guidance works. Thereby it could be explored 
if Re-guidance strategy improved the students’ situation, if it avoided university 
dropout, what tools they acquired to face changes and the subjective strengths 
that they got from their participation. The research will also enable the strategy 
review, its designs and implementation, the achievement of its objectives, as well 
as its sustainability. Their results will be transferred to the UNLP and its Academic 
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Units, where eventually will emerge its importance as a retention and permanence 
strategy for students who have difficulties in their careers. 

Key words: evaluation, strategy, re-guidance.

Avaliação de uma estratégia de retenção e permanência no 
sistema universitário: Programa da reorientação profissional 
“Voltar a olhar” 

A pesquisa irá determinar o impacto de uma das estratégias utilizadas pela 
UNLP para a retenção e permanência de estudantes dentro do sistema universi-
tário realizado pela Faculdade de Psicologia através da orientação profissional. É 
uma linha investigativa que emerge de nossas pesquisas anteriores “Estratégias 
Universitárias de abandono e Inclusão” e “Avaliação de estratégias de inclusão 
para reduzir o abandono escolar e a reorientação em outros ambientes de treina-
mento educacional”. Esta pesquisa se foca na análise de todas as estratégias de 
retenção e de permanência que são implementadas na UNLP em diferentes uni-
dades acadêmicas, centralizado nos programas da Reitoria e o Centro de Orien-
tação Vocacional da UNLP.  O programa VOLTAR A OLHAR de Reorientação 
Vocacional Ocupacional é um programa para estudantes da UNLP que precisam 
rever as escolhas feitas. Constitui uma ação de transferência de nossa pesquisa 
sobre as “Estratégias Universais de Abandono e Inclusão” o qual é aplicado des-
de 2012 e continua sendo aplicado até hoje. Avaliaremos o alcance, a eficácia 
e os resultados que a participação dos alunos teve neste programa em relação 
ao grau de satisfação e lealdade para com a escolha de curso feita, através de 
atividades de acompanhamento e pesquisas ligadas à situação atual. Nesta pes-
quisa queremos avaliar efeitos diretos e impacto sobre as trajetórias dos alunos 
reencaminhadas através de Reorientação. Desta forma serão observado, se a 
Reorientação melhorou a situação dos estudantes, evitou o abandono do sistema 
universitário; quais ferramentas o estudante adquiriu para lidar com as mudanças 
efetuadas e as forças subjetivas que foram consolidando da sua participação na 
estratégia da mesma. Além disso, será avaliada a implementação e a realização 
dos seus objetivos de trabalho junto com a sustentabilidade. Os resultados serão 
transferidos para a UNLP e suas várias unidades acadêmicas sugerindo eventual-
mente sua importância como uma estratégia de retenção e permanência para os 
alunos que presentam dificuldades em seus caminhos de aprendizagem. 
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