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RESUMO 

Este trabalho teve como principal objetivo realizar um estudo com os egressos da Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA-UFRN), com o intuito de conhecer o egresso da 

FACISA e a sua inserção no mercado de trabalho. A pesquisa visou contribuir também para o 

atendimento à Lei do SINAES, que pela primeira vez, a partir do ano de 2004, incorporou o 

egresso no processo de avaliação institucional, identificando-o como importante fonte de 

informações para avaliação da qualidade das instituições. A revisão bibliográfica foi centrada 

em documentos legais que tratam do egresso e trabalhos de autores que desenvolveram 

estudos sobre esse tema, além de pesquisas já realizadas sobre egressos de Instituições de 

Ensino Superior (IES) e sua inserção profissional. Este estudo tratou-se de uma pesquisa 

descritiva e visando atingir seus objetivos foi realizada coleta dados através da aplicação um 

questionário online, destinado aos egressos da FACISA diplomados no período de 2011 a 

2014.1. Ao final da coleta foi obtido um retorno de 79,27% dos questionários enviados sendo 

estes dados tratados no SPSS (Statistical for Social Sciences). Os resultados da pesquisa 

apontaram que 78% dos respondentes estão trabalhando. Desse total, 67% estão trabalhando 

em suas áreas de formação enquanto que 11% estão exercendo atividades profissionais fora da 

área que se formaram. Os motivos mais apontados como responsáveis pelo fato de não 

estarem atuando na área são as poucas oportunidades de emprego no campo de formação com 

36% e a baixa remuneração com 22%, o que coincide com os fatores apontados como 

principais dificuldades da inserção profissional. Um percentual considerável dos respondentes 

(22%) informou não estar trabalhando e a principal causa atribuída a essa situação foi o fato 

de estar estudando para concurso público na busca de melhores oportunidades. Identificou-se 

que, no geral, os egressos estão satisfeitos com os vários aspectos da formação analisados na 

pesquisa tais como, conhecimentos teóricos, formação obtida, localização do campus, entre 

outros. Em contraposição os egressos fazem uma avaliação bastante negativa do mercado, 

tanto local, como nacional. De modo geral, tanto a instituição quanto os cursos ofertados pela 

FACISA obtiveram uma avaliação bastante positiva, do mesmo modo, a relação entre a 

formação recebida e as exigências do mercado obtiveram uma um percentual satisfatório. 

Quanto aos fatores facilitadores, os mais apontados pelos egressos foram o reconhecimento da 

universidade perante a sociedade e os conhecimentos teóricos adquiridos. Com base nos 

dados deste estudo, podemos inferir que os cursos de graduação da FACISA estão bem 

solidificados, o que é evidenciado pela avaliação bastante positiva que fazem dos cursos e de 

outros aspectos, e também pelo processo de inserção profissional de seus egressos ser 

considerado bom, apesar das dificuldades ligadas ao mercado de trabalho. 

 
 

Palavras-chave: Egresso. Ensino superior. Inserção profissional. Mercado de trabalho. 
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ABSTRACT 

This work had as main objective to conduct a study with the graduates of the Faculty of 

Health Sciences of Trairi (FACISA-UFRN), in order to meet the profile of the former student 

of FACISA and their insertion in the labour market. The research aimed to contribute also to 

the compliance with the SINAES Law, which for the first time, from the year 2004, 

incorporated the former student on institutional assessment process, identifying it as an 

important source of information for assessing the quality of the institutions. The literature 

review was centered on legal documents dealing with former student and works of authors 

who developed studies on this topic, as well as previous studies on graduates of Higher 

Education Institutions (HEIs) and their employability. This study was a descriptive research 

and to achieve their goals was performed collects data by applying an online questionnaire, 

designed for graduates of FACISA graduates in the period 2011 to 2014.1. At the end of the 

collection it was reached 79.27 % return of questionnaires and these data processed in SPSS 

(Statistical for Social Sciences). The survey results showed that 78% of respondents are 

working. Of this total, 67% are working in their areas while 11% are exercising professional 

activities outside the area who have graduated. The reasons most frequently reported as 

responsible for the fact that they were not working in the area are the few job opportunities in 

the graduated area with 36% and the low pay with 22%, which agrees with the factors pointed 

to as major difficulties employability. A considerable percentage of respondents (22%) were 

reported not to be working and the main cause attributed to this situation was the fact that they 

are studying for public tender in search of better opportunities. We identify that, overall, 

graduates are satisfied with the various aspects of training such as research analyzed, 

theoretical knowledge, training obtained, campus location, among others. In contrast, the 

graduates make a rather negative assessment of the market, both local and national. In 

general, both the institution and the courses offered by FACISA obtained a very positive 

evaluation, likewise, the relationship between the training received and the requirements of 

the market achieved a satisfactory percentage. As for facilitating factors, the most reported by 

graduates were the recognition of the university in society and the theoretical knowledge 

acquired. Based on data from this study , we can infer that undergraduate courses FACISA are 

well solidified , as evidenced by the highly positive assessment made of the course and other 

aspects , and also the professional integration process of its graduates be considered good 

despite the difficulties linked to the labor market 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ASSUNTO 

 

 

Nos últimos anos, as universidades federais brasileiras vêm passando por um 

processo de grande mudança no que diz respeito à ampliação de vagas, criação de novos 

cursos e abertura de novos campi, devido à implantação pelo Governo Federal do Programa 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Este programa foi criado 

com o objetivo de prover condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior.  

Sobre esse novo contexto, Cruz, Gomes e Araújo (2012) explicitam que na ocasião 

do lançamento do REUNI, em 2007, cinquenta e três (53) Universidades Federais brasileiras 

aderiram ao programa, gerando um crescimento no número de campi (que passou de 148 para 

274) e no número de municípios atendidos, subindo de 114 para 230. Os autores destacam 

ainda que os cursos de graduação presencial – que no ano de 2002 apresentavam matrícula de 

622.000 alunos – aumentaram para 929.000 em 2010, representando um crescimento na 

ordem de 49% na matrícula. Esses números assumem maior relevância ao considerarmos que, 

no período acima referido, a matrícula nos cursos de graduação à distância passou de 16.500 

em 2002 para 104.700 em 2010. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também se inseriu nesse 

contexto, por meio da adesão ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), no ano de 2007. 

Tratando dessa realidade, o relatório de atividades da UFRN no REUNI aponta que 

 

No campo do ensino de graduação presencial, houve aumento expressivo da oferta 

de vagas. Em 2007, a UFRN contava com 20.838 alunos matriculados em seus 82 

cursos de graduação presenciais (considerando campus, turno, modalidade e 

habilitação); em 2012, já havia um total de 27.482 alunos matriculados em 120 

cursos. Essa expansão só foi possível com o aumento da oferta nos cursos existentes 

e com a criação de 43 cursos novos. Em 2012, quando somados os 27.482 alunos 

nos cursos de graduação presencias aos 4.432 alunos de graduação à distância, a 

UFRN possuía 31.914 alunos de graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2013, p. 15). 

 

Esse aumento do contingente de alunos no Ensino Superior faz aumentar ainda mais 

a responsabilidade das Universidades, principalmente públicas, em refletir não apenas no 
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aumento quantitativo de vagas e cursos – que é importante –, mas também na necessidade de 

uma ampliação que resguarde a preocupação com a qualidade da formação dada e dos 

profissionais injetados no mercado. Além disso, pensar a qualidade social da educação para 

todos requer que consideremos qualidade e quantidade, o que implica em democratização do 

acesso e qualidade na formação (SOPELSA; RIOS; LUCKMANN, 2012). Corroborando com 

essa questão, Vasconcelos (2012) explicita que 

 

(...) o Ensino Superior em expansão demanda uma gestão com qualidade, (...) sendo 

necessário que a universidade tenha uma estratégia organizacional bem estruturada, 

levando em consideração seus vários atores e todos os aspectos relevantes para a sua 

avaliação, com o objetivo de oferecer melhores condições de ensino e formar 

profissionais qualificados, para que eles possam sair da universidade aptos a exercer 

sua profissão (VASCONCELOS, 2012, p. 14). 

 

Nesse contexto, surge a relevância da avaliação institucional como mecanismo de 

gestão e melhoria contínua do ensino.  De acordo com Câmara e Santos (2012), 

 

A avaliação institucional constitui um campo em expansão no Brasil, considerando-

se o crescente interesse em sistematizar a avaliação como meio de monitoramento e 

implementação de políticas no Ensino Superior. É também considerada uma prática 

que possibilita a transparência das realizações institucionais, tanto para a 

comunidade universitária como para a sociedade (CÂMARA; SANTOS, 2012, p. 6). 

 

Atualmente, os critérios de avaliação do Ensino Superior estão normatizados pela 

Lei10.861 de 14/04/2004, conhecida como Lei do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior). O SINAES tem como objetivo “(...) assegurar o processo nacional de 

avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes (...)” (BRASIL, 2004, p.1). A referida Lei trouxe importantes 

desafios de autorregulação para as Instituições de Ensino Superior (IES), tendo em vista que, 

além da avaliação externa realizada pelo Ministério da Educação (MEC), juntamente com o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a partir de 

2004 as IES deveriam implementar políticas e programas internos que atendessem a 

dez1dimensões avaliativas da Lei. 

                                                           
1
As dez dimensões avaliativas previstas na lei do SINAES são: I – a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional; II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades; III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; IV – a comunicação com a 

sociedade; V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; VI – organização e gestão da 

instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia 

na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios;VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação 

http://pedagogia.loveblog.com.br/459241/A-importancia-da-Avaliacao-Institucional-como-mecanismo-de-gestao-e-melhoria-continua-do-ensino/
http://pedagogia.loveblog.com.br/459241/A-importancia-da-Avaliacao-Institucional-como-mecanismo-de-gestao-e-melhoria-continua-do-ensino/
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Na nona dimensão, intitulada política de atendimento aos estudantes, é apontada a 

necessidade das IES estabelecerem formas ou mecanismos para um acompanhamento 

sistemático do seu egresso, devendo ser considerados a inserção profissional dos egressos e a 

participação destes na vida da instituição (BRASIL, 2004). Com isso, pela primeira vez na 

história da educação brasileira, o MEC incorporou os egressos no processo de avaliação 

institucional, estabelecendo, por intermédio da Portaria n.300/2006 (BRASIL, 2006) o 

instrumento de avaliação do SINAES, que inclui a análise das Políticas de Acompanhamento 

e Programas de Educação Continuada voltada para os egressos. Desta forma, as instituições 

passam a ser avaliadas também em suas políticas de acompanhamento de egressos.  

O instrumento de avaliação expõe questionamentos claros para o julgamento dos 

avaliadores no que se refere ao acompanhamento do egresso, sendo alguns deles: 

 Existem mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação 

recebida, tanto curricular quanto ética? Quais? 

 Qual a situação dos egressos? Qual o índice de ocupação entre eles? Há relação 

entre a ocupação e a formação profissional recebida? 

Assim, este estudo também teve como finalidade contribuir para o esclarecimento 

destas questões. Para Coelho e Oliveira (2012), embora tardia, é louvável a preocupação do 

governo brasileiro em acompanhar a trajetória profissional dos egressos das universidades 

brasileiras. As autoras ressaltam ainda que, em países da União Europeia, é prática cotidiana 

dos Estados-nações a realização de processos avaliativos com diplomados, envolvendo os 

familiares e os empregadores destes, visando modificações ou ajustes nos conteúdos 

curriculares e sua articulação com o mercado. Tais países acompanham a passagem do 

egresso da vida acadêmica até a sua inserção no mundo do trabalho através de observatórios 

criados para esse fim. Portugal, inclusive, registra importantes trabalhos investigativos 

realizados pelo Ministério da Educação e pelas universidades portuguesas sobre seus 

diplomados. 

A seguir, serão apresentados o contexto e as motivações que sustentaram a opção da 

inserção profissional de diplomados de Ensino Superior como tema de investigação.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
e comunicação; VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional; IX – políticas de atendimento aos estudantes; X – sustentabilidade financeira, tendo 

em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
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1.2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Muito corriqueiramente, a escolha de um tema de pesquisa decorre, 

simultaneamente, de motivações pessoais e da pertinência social associada a determinado 

contexto. Com este estudo não foi diferente.  

A inquietação surgiu a partir de um relatório emitido por avaliadores do Ministério 

da Educação, em 2011, redigido depois de uma visita para o processo de recredenciamento da 

UFRN, junto ao MEC. Neste documento, apesar da atribuição do conceito máximo na 

avaliação como um todo, ressaltava-se a não realização, por parte da instituição, de práticas 

para conhecer o índice de ocupação de seus egressos no mercado e a opinião destes sobre a 

formação recebida (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011). Como já fora citado, tal 

exigência está embasada na Lei do SINAES, que incorpora os egressos no processo de 

avaliação institucional. 

Também o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2010-2019 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010) assinala a relevância 

de ações para esse mesmo fim e aponta o seu desenvolvimento em uma das metas de gestão, 

visto que reconhece a necessidade da utilização de mecanismos para acompanhar o egresso, 

objetivando avaliar a sua inserção profissional e a relação entre a formação recebida e sua 

ocupação. Tal prerrogativa também está presente em uma das linhas de ação do Plano de 

Gestão 2011-2015 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

No contexto da UFRN, muitos dos aspectos da Lei do SINAES estão sendo 

incorporados à prática institucional. Dentre estes, destaca-se o trabalho da Comissão Própria 

de Avaliação da UFRN (CPA) no acompanhamento do processo ensino-aprendizagem dos 

estudantes ativos e da avaliação da docência, que possibilita aos cursos semestralmente 

informações importantes para reflexão e aprimoramento de suas atividades. No entanto, no 

que concerne ao acompanhamento do egresso, observa-se ainda certa lacuna, já assinalada 

pelos avaliadores externos do MEC, indicando uma falha por parte da instituição na atenção 

aos alunos que concluíram seus cursos de graduação, mesmo sendo este acompanhamento 

peça-chave para a avaliação institucional, uma vez que o egresso é considerado o principal 

“produto” da instituição. 

De acordo com Lousada e Martins (2005), o processo de avaliação institucional tem 

como objetivos a qualidade e a sobrevivência das Instituições de Ensino Superior (IES). O 

estudo do acompanhamento dos egressos pode ser inserido nesse contexto como um 
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componente que auxilia no apontamento da realidade qualitativa dessas instituições e como 

uma das formas de avaliação de produtos e resultados, conferindo significado à avaliação dos 

cursos no que se refere à sua respeitabilidade, desempenho, qualidade e até mesmo no que 

concerne ao seu prestígio externo. Para Meira e Kurcgant (2009), a avaliação também 

possibilita uma transparência das ações institucionais tanto para a comunidade universitária 

como para a sociedade de modo geral, e essa transparência e publicização devem, portanto, 

fazer parte de todas as instituições públicas. Com efeito, o acompanhamento do egresso e de 

sua atuação profissional consiste em um modo de retorno à sociedade sobre onde estão e o 

que fazem aqueles que a universidade formou.  

Entendemos que, para além dos preceitos e normativas legais intra e 

extrainstitucionais exigidos, as universidades públicas não podem ficar alheias à sua 

responsabilidade social, o que faz com que sua preocupação não deva se restringir à formação 

do aluno, mas continue com o acompanhamento e/ou desenvolvimento desse profissional no 

mercado. Entretanto, isso não significa que a universidade deva se sujeitar totalmente às 

requisições do mercado de trabalho, mas, sobretudo, perceber que uma relação de troca de 

informações e expectativas e o estímulo à transformação da realidade social geram benefícios 

para ambos os lados, ao passo que reiteram o objetivo de alcançar um padrão satisfatório de 

exigência técnica e qualidade dos novos profissionais. 

Nesse contexto, um estudo sobre a trajetória de inserção profissional dos egressos 

pode trazer importantes informações para a universidade, já que o ex-aluno pode ser 

caracterizado como um agente complexo, à medida que não está mais ligado 

institucionalmente à IES, mas conhece o curso e a dinâmica da universidade, podendo com 

ela interagir, subsidiando-a com informações e dados e se tornando uma ponte com o meio 

externo. É exatamente por isso que o egresso constitui-se em um importante gerador de 

feedback sobre o Ensino de Graduação (BOTH, 2005). 

Apesar da ressalva dos avaliadores do MEC, em 2011, somente recentemente, em 

meados de 2013 e, cronologicamente, um pouco depois da aprovação do desenvolvimento 

desse estudo no Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais (MPGPI) da 

UFRN, a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) iniciou uma pesquisa com egressos dos 

cursos de graduação da UFRN, de forma ainda embrionária. Como projeto piloto, foram 

elaboradas 26 questões destinadas aos egressos de 2008 a 2012 e disponibilizadas no SIGAA 

(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas)2. Tal iniciativa já se constitui em 

                                                           
2É importante destacar que, mesmo após a conclusão do curso, o aluno egresso permanece com o acesso ao 

Sistema de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN, mas apenas com a possibilidade de consultas e emissão 
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um primeiro passo para uma sistemática de acompanhamento do egresso na UFRN. No 

entanto, até o momento não houve continuidade na aplicação da pesquisa com os egressos 

seguintes (2013 e 2014). Como as ações da UFRN voltadas para o universo dos seus 

diplomados são muito recentes, constituindo-se apenas em um projeto piloto, provavelmente 

serão necessários ajustes e melhorias, com os quais, possivelmente, o presente estudo poderá 

contribuir. Em 2014 um portal do egresso3 da UFRN começou a ser desenvolvido, no intuito 

de aproximar os ex-alunos da instituição, muito embora este ainda não esteja em pleno 

funcionamento.  

A partir do levantamento bibliográfico realizado neste estudo, foram encontradas 

pesquisas sobre esse tema, desenvolvidas em algumas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), tais como: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Essas IES têm como 

característica comum a realização do acompanhamento de seus egressos de forma 

sistematizada, em alguns casos, inclusive, utilizando um sistema ampliado, com a 

disponibilização de um banco de currículos e de um mural de oferta de empregos por parte de 

empresas. Também encontramos a prática dessas pesquisas no âmbito das instituições 

privadas; contudo, o viés dado por algumas instituições parece ser mais voltado para o 

desenvolvimento posterior de ações de marketing, no intuito de atrair novos alunos. Como o 

objetivo da UFRN – na condição de universidade pública – é outro, optamos por deter-nos 

apenas nas ações desenvolvidas por outras IFES que iniciaram ações voltadas para o 

acompanhamento dos egressos (algumas, inclusive, antes mesmo da Lei do SINAES). 

Na UFRGS, por exemplo, em dezembro de 2003 ocorreu a criação do Grupo de 

Trabalho de Egressos, que definiu e implantou instrumentos e procedimentos para o 

acompanhamento dos egressos da Graduação, Pós-Graduação, Escola Técnica e Colégio de 

Aplicação. Em setembro de 2004 foi então lançado o instrumento de pesquisa intitulado 

“Portal do Egresso”, com o objetivo de desenvolver um amplo processo de localização dos 

egressos. O “Portal do Egresso” está disponível para acesso na página on-line da 

Universidade, através do endereço eletrônico http://www.ufrgs.br/ufrgs/Egressos 

(MACHADO, 2010). 

                                                                                                                                                                                     
de documentos referentes ao(s) vínculo(s) com a instituição. Graças a essa possiblidade, a pesquisa da 

PROPLAN pode ser realizada através desse sistema. 
3O Portal do egresso em desenvolvimento na UFRN está disponível através do endereço eletrônico: 

http://www.sistemas.ufrn.br/redeufrn/login.jsf. 
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Já na UFSCar o acompanhamento de egressos vem sendo feito desde a década de 

1980, perpassando por diversas metodologias desde então, indo do sistema manual até o 

virtual (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2011). Em 2011, a UTFPR 

estabeleceu um regulamento do Programa de Acompanhamento ao Egresso (PROEG) dos 

seus cursos regulares, definido através da Resolução 02/2011-COEMP. O referido programa 

está ligado à Diretoria de Relações Empresariais. Outro exemplo é a UFSC, que a partir de 

dezembro de 2010 disponibilizou o Portal dos Egressos na sua página principal. Tal sistema 

de acompanhamento possibilita o registro de informações dos egressos, o conhecimento de 

sua trajetória profissional e a interação entre esses e a instituição. Com o registro no Portal, 

são oferecidos serviços aos ex-alunos, tais como: uso da biblioteca universitária em caráter 

permanente, além de recebimentos semanais de informações e eventos programados (SILVA 

et al., 2011). Segundo Silva et al. (2011), isso permite que o egresso reaproxime-se da 

instituição e utilize a estrutura universitária, de modo a potencializar suas atividades 

profissionais através da oportunidade de participar de atividades acadêmicas. 

Diante desse contexto, aliado ao interesse pessoal pela temática, bem como partindo 

da ideia de que o acompanhamento sistemático de egressos pode contribuir eminentemente 

para uma melhor orientação das políticas das IES sobre a melhoria da qualidade da formação 

dos futuros profissionais, decidiu-se contribuir com a instituição, auxiliando-a no 

mapeamento e no reconhecimento de onde e em que condições de empregabilidade se 

encontram seus egressos. Neste sentido, espera-se não apenas ampliar os estudos nessa área, 

mas contribuir com a UFRN no sentido de conhecer os seus egressos e suas trajetórias, 

colaborando-se também com o cumprimento das políticas institucionais constantes no PDI 

2010-2019 e na Lei do SINAES. 

Com base nessas considerações, propor-se com esta pesquisa investigar a inserção 

profissional dos egressos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entretanto, diante 

do grande universo de ex-alunos da universidade ao longo dos seus 57 anos de atividades, e 

por limitações de tempo que restringem a presente pesquisa, resolveu-se focar o estudo no 

campus mais novo da UFRN, a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN). 

O direcionamento desta pesquisa à FACISA justifica-se também pelo fato de ter-se a 

possibilidade de alcance dos seus primeiros egressos, bem como o escasso número4 de 

estudos sobre egressos em campi do interior da UFRN.  

                                                           
4Encontrou-se apenas o trabalho monográfico de VIEIRA (2014), intitulado: A empregabilidade dos egressos do 

curso de Turismo da UFRN CERES/Currais Novos RN. 
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Apesar de um universo restrito em relação à UFRN como um todo, acreditamos que 

esses dados trarão subsídios importantes para a reflexão sobre formação acadêmica e mercado 

de trabalho, podendo ser, futuramente, ampliado para os outros campi da UFRN. Além disso, 

no contexto atual de expansão das universidades públicas, também consideramos de 

fundamental importância a análise dos impactos e efetividade dessa política, além do fato da 

importância deste tipo de pesquisa, tendo em vista que o processo de acompanhamento da 

situação dos egressos no mundo do trabalho é considerado como componente importante do 

processo de autoavaliação das Instituições. 

 

 

1.3 LÓCUS DE PESQUISA: A FACULDADE DE CIÊNCIA DA SAÚDE DO TRAIRI 

(FACISA/UFRN) 

 

 

A relação da UFRN com a Região do Trairi – e, mais especificamente, com o 

município de Santa Cruz – não é nova. Esse vínculo data de 02 de agosto de 1966, quando 

houve a criação do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária 

(CRUTAC). Tal centro tinha como objetivo interiorizar a UFRN através de Treinamento e 

Extensão Universitária, na forma de prestação de serviços à comunidade do interior do estado. 

O CRUTAC oportunizou a realização de experiências na atenção social à população rural, 

efetivando a orientação extensionista da UFRN e a prática multiprofissional no processo de 

trabalho em saúde. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a). 

A experiência do CRUTAC em Santa Cruz repercutiu no cenário nacional devido à 

sua relevância social, passando a ser referência no campo da Extensão Universitária e da Ação 

Comunitária. Apesar do sucesso, nenhum outro passo foi dado, nesse período, no que 

concerne à expansão das possibilidades de formação profissional superior no município. 

Contudo, em 2005, uma comissão foi designada com o propósito de avaliar a viabilidade da 

criação de um Bacharelado em Enfermagem na cidade de Santa Cruz e, após recomendação, o 

curso foi criado por meio da Resolução no 084/2006 - CONSEPE, de 27 de junho de 2006, 

ligado ao Centro da Saúde em Natal (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012a). 

Em 2007, com a adesão da UFRN ao REUNI, foi assumido um compromisso 

institucional de expansão de cursos e campi, e é nesse contexto que nasce a Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN). Esta surgiu como uma Unidade Acadêmica 
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Especializada em Saúde, a fim de consolidar a inserção da UFRN na região do Trairi e com o 

intuito de interiorizar o conhecimento, contribuindo para o crescimento da região e a 

diminuição da migração da população do interior para a capital. Através do desenvolvimento 

de pólos nas microrregiões do Estado do Rio Grande do Norte, a instituição favorece a 

permanência do cidadão no seu habitat de origem, tendo como uma das prioridades o 

atendimento a uma demanda de jovens em idade de acesso à Universidade, na região 

representada por 15 municípios: Boa Saúde, Monte das Gameleiras, Serra Caiada, Passa e 

Fica, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Presidente Juscelino, Japi, Lages Pintadas, 

Santa Cruz, São Bento do Trairi, Sítio Novo, Tangará e São José de Campestre 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b). 

Atualmente, a FACISA/UFRN possui três cursos em atividade: Enfermagem, 

Fisioterapia e Nutrição, sendo ofertadas 40 vagas anuais em cada um deles, totalizando 120 

novos alunos por ano. Muito recentemente, no segundo semestre de 2014, foram ofertadas 

mais 40 vagas para o curso de Medicina, que funciona no formato multicampi5. Existe ainda 

uma previsão para o início de mais três cursos da área da saúde: Psicologia, Terapia 

Ocupacional e Saúde Coletiva. 

De acordo com dados do Sistema Integrado de Informações Acadêmicas da UFRN 

(SIGAA), a FACISA teve seus primeiros alunos egressos no ano de 2011, tendo 164 alunos 

diplomados e distribuídos nos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, até o primeiro 

semestre de 2014. 

Considerando-se o contexto e os propósitos expostos até aqui, surge uma pergunta 

que inquieta, estimula, e desperta o interesse investigativo, podendo assim ser expressa como 

nosso problema de pesquisa, a saber: 

Qual a avaliação que os egressos da FACISA fazem de sua formação e como está a 

inserção destes no mercado de trabalho? 

É diante desse questionamento que direciona-se a pesquisa com o intuito de 

responder às seguintes indagações :  

1. Quem são os egressos da FACISA? 

2. Os alunos egressos da FACISA estão conseguindo se inserir no mercado de 

trabalho dentro de suas respectivas áreas de formação?  

                                                           
5O modelo multicampi é uma inovação na UFRN e corresponde ao fato de um curso ter suas atividades 

desenvolvidas em mais de um campus. No caso do curso de Medicina, este terá o seu funcionamento nos campi 

de Santa cruz, Currais Novos e Caicó.  
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3. Quais os fatores facilitadores e dificultadores do ingresso no mercado de 

trabalho nas áreas de formação dos egressos da FACISA?  

4. Os diplomados na FACISA permanecem trabalhando na região?  

5. Qual a percepção dos egressos sobre a formação recebida na FACISA? 

Espera-se, por meio desta pesquisa, contribuir não somente para os estudos nessa 

área, mas igualmente auxiliar a UFRN a conhecer os seus egressos e suas trajetórias – pelo 

menos em parte –, adentrando no universo da FACISA.  

Almeja-se que os resultados deste estudo ratifiquem o pensamento de Pena (2000), 

quando afirma que o acompanhamento de egressos realizado por uma Instituição de Ensino é 

semelhante à prática Nosce te Ipsum – princípio socrático que expressa conhecer-se a si 

mesmo –, como meio de auxiliar a gestão das instituições através do planejamento de ações e 

tomadas de decisões dos processos pedagógicos e dos objetivos do ensino. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Examinar a atuação da FACISA por meio da avaliação da formação recebida e a 

inserção profissional de seus egressos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o perfil dos diplomados da FACISA; 

 Verificar o índice de inserção profissional dos egressos da FACISA/UFRN; 

 Investigar se os egressos da FACISA/UFRN estão atuando em suas respectivas 

áreas de formação;  

 Descrever a opinião dos egressos da FACISA/UFRN sobre os fatores 

facilitadores e/ou dificultadores de sua inserção no mercado;  

 Identificar a avaliação que os ex-alunos fazem da formação recebida pela 

FACISA; 

 Verificar a absorção dos profissionais formados pela FACISA pelo mercado de 

trabalho da região. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 CENÁRIO ATUAL DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

A universidade tem um papel fundamental na formação dos futuros profissionais. 

Nos últimos anos, um crescimento considerável no número de ofertas de vagas para o 

ingresso no ensino superior vem sendo observado, apesar de ainda estar distante de alcançar 

demandas mínimas para o aumento do grau de escolaridade da população em idade 

universitária e a decorrente melhoria dos índices educacionais, sociais e econômicos que 

também dependem desse fator.  

Se compararmos os dados do Censo da Educação Superior em 2011 e 2012, 

poderemos observar que a taxa de escolarização líquida6 da população de 18 a 24 anos7 do 

Brasil vem crescendo gradativamente, uma vez que em 2011 havia um total de 14,6%, e no 

ano seguinte (2012) 17,8%. Apesar dos avanços já alcançados, ainda existe um grande desafio 

para que seja alcançada a meta constante no Projeto de Lei nº 8.035/2010, aprovado na 

Câmara dos Deputados e transformando na Lei ordinária 13.005/2014, relativa ao novo Plano 

Nacional de Educação (2011-2020), que prevê elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% e a líquida para 33% da população de 18 a 24 anos (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2013). 

Os números da realidade brasileira ainda demonstram que temos um Ensino Superior 

de elite, já que, segundo Martin Trow (1973), quando a educação superior de um país atinge 

até 15% da população entre 18 a 24 anos, o sistema de oferta é caracterizado como de elite, 

pois é ocupado principalmente por jovens da classe alta. Tendo a oferta alcançado quarenta 

por cento (40%) dos jovens, o sistema pode ser classificado como de massa. Contudo, se o 

alcance for maior que 50%, estará caracterizada uma educação superior de sistema universal, 

como nos países mais desenvolvidos (Inglaterra, EUA, Canadá e Austrália, por exemplo) e 

alguns da América Latina, como a Argentina. 

                                                           
6A taxa de escolarização bruta expressa o percentual da população de 18 a 24 anos que declara frequentar escola. 

A taxa de escolarização líquida, por sua vez, identifica o percentual da população de 18 a 24 anos que declara 

cursar graduação. 
7A faixa etária de 18 a 24 anos é tomada como referência por ser o contingente populacional considerado como 

demanda adequada para o ensino superior e ser o indicador utilizado pelas agências internacionais. 
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De acordo com Catani et al. (2010), as matrículas em cursos de graduação chegaram 

a 5.080.056 milhões em 2010, sendo cerca de 75% no setor privado. Apesar da predominância 

neste setor, as instituições públicas também estão, nos últimos anos, sinalizando um 

crescimento constante das matrículas, sobretudo nas Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), através do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI).  

O REUNI foi instituído mediante o Decreto 6.096/2007, com o objetivo de promover 

um aumento substancial no número de ingressantes no Sistema Federal de Ensino Superior, 

por meio da ampliação ao acesso e a permanência na educação superior, bem como da 

expansão física, acadêmica e pedagógica da Rede Federal de Educação Superior, além da 

otimização e aproveitamento da estrutura física dos campi e de seus recursos humanos 

(BRASIL, 2007). 

Na ocasião do lançamento do programa REUNI, em 2007, 53 (cinquenta e três) 

universidades federais aderiram ao programa, sendo a UFRN uma delas. Para a adesão, as 

universidades tiveram de apresentar propostas, explicitando as ações a serem desenvolvidas, o 

diagnóstico inicial da instituição, as metas a serem alcançadas e o cronograma de execução. 

As metas firmadas deveriam ser alcançadas pelas universidades no período de cinco anos, a 

contar do início de cada plano. O projeto também detalhava os valores investidos em 

infraestrutura e equipamentos, além de número de contratação de novos professores e 

servidores técnico-administrativos, com o intuito de, ao final de seu processo de implantação, 

ter reestruturado de forma significativa as universidades públicas federais (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013). Remetendo a esse momento, Cruz, 

Gomes e Araújo (2012) explicitam que o REUNI pode ser considerado um marco na história 

das universidades brasileiras, tanto pela força político institucional, como pelo aparato legal e 

dotação orçamentária, e declaram que 

 

(...) as universidades públicas do Brasil receberam do Governo Federal 

investimentos e custeios de grande porte, fatores indispensáveis para a recuperação 

de sua legitimidade e reconhecimento como espaço social privilegiado de educação, 

produção e disseminação de conhecimento com visão o futuro e nos desafios 

característicos da sociedade contemporânea (GOMES; ARAÚJO, 2012, p. 65). 

 

Nesse contexto, surge a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, no Município de 

Santa Cruz, propiciando a expansão e a interiorização do Ensino Superior através da abertura 

de 120 vagas anuais nos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, reafirmando o 

compromisso da UFRN com a ampliação do acesso ao Ensino Público de nível superior e 
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favorecendo a população, especialmente os jovens da Mesorregião do Agreste Potiguar 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b). 

Em relação ao cenário da expansão do Ensino Superior, Fogaça e Salm (2006) 

expõem que, com o aumento do contingente de profissionais de nível universitário, também 

surge a necessidade de questionar se a formação recebida de fato corresponde às necessidades 

dos concluintes e às demandas do mercado. Complementarmente, Pucci, Puschel e Inácio 

(2009) relatam que é imprescindível que a universidade – enquanto fundamental para a 

formação dos futuros profissionais que se inserirão no mercado –, tenha o conhecimento de 

como têm sido absorvidos os profissionais, uma vez que a instituição tem o papel de formar 

pessoas para atender não somente ao mercado, mas também para responder às demandas 

sociais e de saúde (que é o caso da FACISA), especialmente para contribuir para a 

transformação da sociedade. 

 

 

3.2 FORMAR QUEM E PARA QUÊ? RESPONSABILIDADE SOCIAL DA 

UNIVERSIDADE 

 

 

A sociedade e o mundo do trabalho experimentam profundas mudanças estruturais, 

impulsionadas pelas intensas transformações científicas e tecnológicas acumuladas nas 

últimas décadas, fato que acaba impondo novas exigências, haja vista as demandas da 

Sociedade do Conhecimento, da Informação e da Tecnologia.  

Assim, a policompetência apresenta-se como um novo enredo para a formação 

acadêmica, sendo necessário educar para a constante mudança, por meio do desenvolvimento 

e do incentivo de habilidades e competências que proporcionem a disposição intelectual, para 

a permanente mutação e produção de novos conhecimentos. Desse modo, o desafio da 

universidade do século XXI é encontrar e elaborar respostas a esse conjunto de novos 

desafios, com o intuito de propiciar uma formação profissional e de produzir ciência e 

tecnologia socialmente relevantes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2010). 

Nesse contexto em que se evidencia a importância da educação em um cenário de 

mudanças, o importante papel que a universidade desempenha é colocado em foco, na medida 

em que a instituição tem como desafio buscar uma educação que seja capaz de contribuir com 

o indivíduo e também com a sociedade em geral, mediante uma formação não apenas técnica, 
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mas também social e cidadã, de modo a tornar o seu egresso mais integrante e atuante na 

sociedade em que vive, à medida que se constrói a sua própria história. 

No PDI da UFRN, é exposto que “as IFES públicas ocupam um papel estratégico 

como agências indutoras do desenvolvimento regional e nacional, sendo fundamentais para 

levar o Brasil a uma posição de liderança no cenário internacional” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p.33). Nesse sentido, a universidade 

desempenha o papel de difusora de conhecimentos, já que a sociedade apropria-se dos 

resultados obtidos pela Academia para fomentar o crescimento econômico de um país 

(FERREIRA, 2011). Corroborando com isso, o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

UFRN em vigor explicita que 

 
A universidade tem um papel crucial na afirmação de um projeto de 

desenvolvimento e da soberania nacionais nas condições de globalização do mundo 

contemporâneo. A educação superior é responsável por parte substantiva da 

produção científica tecnológica e cultural, que qualifica e diferencia a inserção 

internacional dos diferentes países. O acesso à educação superior representa uma 

conquista básica dos direitos de cidadania, tornando a democratização do saber uma 

das missões mais importantes da responsabilidade social da universidade 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 29). 

 

Para cumprir com a sua responsabilidade social e também para acompanhar as 

mudanças do mundo do trabalho e da sociedade, as instituições educacionais públicas 

precisam reformular suas concepções de ensino para formar alunos aptos a atuar nesta nova 

realidade profissional. Ratificando tal posicionamento, Ferreira (2007) expõe que a era do 

conhecimento precisa chegar definitivamente às instituições de ensino brasileiras, e que estas 

devem estimular seus alunos a aprender, a criticar, opinar, ir em busca do conhecimento – 

sem esperar que esse seja oferecido “de bandeja”. 

Para Ferreira (2011), a sociedade atual demanda uma formação mais selecionada de 

informações e de conhecimentos para a formação educacional e coloca este desafio também 

para as universidades, o que implica na formação de um corpo docente em sintonia com as 

novas exigências e expectativas do mercado de trabalho, sob o risco de limitar a probabilidade 

dos alunos de se inserirem profissionalmente. 

A relação entre universidade e mercado suscita muitas discussões, tanto pelo fato de 

alguns estudos apontarem a não adequação da formação universitária ao mercado 

(VASCONCELOS, 2012; MARENDA E MENDES, 2010) como pelo questionamento sobre 

quais seriam de fato os fins da universidade, já que alguns autores defendem que embora a 

universidade assuma o atributo de certificar como instituição educacional, ela não tem a 

responsabilidade de alocar os profissionais no mercado (MATTOS, 2009). 
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Sobre o segundo ponto de discussão, Pereira (2009) coloca que temos principalmente 

duas visões de universidade: a idealista e a funcionalista. A primeira consiste em uma visão 

muito presente no surgimento das primeiras universidades, e ainda bastante defendida, 

atualmente, como a verdadeira ideia de formação universitária, fundamentando-se no 

postulado de uma educação geral voltada principalmente para o desenvolvimento do intelecto 

e sem nenhuma preocupação mercadológica. Tal ideia de universidade é, para muitos, 

característica de uma universidade de elite e voltada para a elite. Por outro lado, a concepção 

funcionalista enxerga outros propósitos para a universidade e outra maneira de vinculá-la à 

sociedade, como por exemplo,  

 

(...) via a missão da universidade voltada para as necessidades sociais, com a função 

de servir a nação e a finalidade de ser de utilidade coletiva, sociopolítica e 

socioeconômica. Nesta concepção, a universidade é tida principalmente como uma 

instituição instrumental de formação profissional e de formação política (PEREIRA, 

2009, p.32). 

 

Neste estudo, tomamos como base a visão funcionalista, por entendermos que as 

universidades, principalmente as públicas – e, portanto, financiadas pela sociedade – não 

podem se abster de sua responsabilidade social, devendo haver o retorno através de pesquisa, 

extensão e ensino, que culmina na introdução de novos profissionais no mercado e, portanto, 

devendo sim se preocupar com a qualidade e com a formação dos egressos para o mercado de 

trabalho. Além disso, como já relatado anteriormente no plano de desenvolvimento 

institucional, esse também parece ser o posicionamento da UFRN. 

Isso ocorre porque as universidades públicas não podem se privar de uma 

responsabilidade social, o que faz com que sua preocupação não se limite à formação do 

aluno, mas que continue com o desenvolvimento desse profissional no mercado. Isso não 

significa que a universidade deva se submeter exclusivamente às exigências do mercado de 

trabalho, mas que estabeleça uma relação de troca de informações para que ambos os lados 

cheguem a um padrão satisfatório de exigência e de qualidade dos novos profissionais, uma 

vez que a universidade desempenha um papel de geradora e disseminadora de conhecimento e 

a sua relação com o setor produtivo deve ser na busca da promoção do desenvolvimento 

econômico e social (MICHELAN et al., 2009). Em suma, a função primordial da universidade 

deve ser formar recursos críticos e capacitados para que estes desempenhem sua função na 

sociedade. 

Nesse sentido, Ferreira (2011) expõe que um processo de verificação periódica em 

relação aos egressos denota uma universidade com consciência crítica, capaz de questionar, 
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investigar e propor novas soluções, na medida em que seu papel vai além de uma simples 

disseminadora de conhecimentos, dando importância à real razão de sua existência: seus 

acadêmicos. Com isso, a universidade deve buscar a formação de melhores agentes críticos a 

cada ano, tendo consciência de que o aluno que nela se forma é o seu principal meio de 

contribuição numa transformação da sociedade. Para Sopelsa, Rios e Luckmann (2012), 

 

A universidade, como local de construção e reconstrução do conhecimento e de 

produção e socialização do saber, é espaço para mudanças significativas que 

englobem aspectos estruturais e metodológicos, o que convida os docentes a avaliar 

as suas práticas e a repensar os conteúdos, métodos de ensino e processo de 

aprendizagem, a fim de compor um currículo consoante com as necessidades de 

formação profissional no mundo contemporâneo (SOPELSA; RIOS; LUCKMANN, 

2012, p. 77). 

 

Para isso, o conhecimento tácito dos egressos pode contribuir satisfatoriamente para 

o atendimento desse objetivo, já que, conforme assevera Pereira (2009), as transformações do 

mundo moderno, introduzem modificações no plano institucional da universidade – tanto na 

sua função quanto no seu currículo –, demandando um ensino mais aplicado e a defesa de 

uma relação com o tempo presente e com a sociedade. Corroborando com essa ideia, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – versa no Art. 

43º que "a educação superior tem por finalidade: (...) II - formar diplomados nas diferentes 

áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira (...)”. Com isso, observamos de forma expressa no 

texto da Lei que o ensino nas IES deve ser ministrado também com enfoque no trabalho, 

conseqüentemente voltado ao mercado. Para Lousada e Martins (2005), os objetivos da 

universidade são mais amplos do que aqueles esperados pelo mercado de trabalho por outro 

lado, a instituição não pode se manter independente daquilo que lhe dá a razão de existir: a 

formação de novos profissionais. 

Isso ocorre em virtude de atualmente a universidade ser solicitada para atender a uma 

multiplicidade de expectativas que demandam um complexo de atividades, como: 

 

contribuir na esfera pública; liderar o processo de desenvolvimento do país; acelerar 

o ritmo das inovações; favorecer o aperfeiçoamento das condições sociais; estimular 

uma melhora para a qualidade de vida da população; colocar-se à disposição da 

indústria, da economia e das agências sociais; gerar fundos para o financiamento de 

suas atividades; fazer parcerias com empresas para o desenvolvimento de projetos 

externos; favorecer soluções científicas e tecnológicas para os problemas da 

sociedade local, regional e nacional; atender às novas clientelas discentes e adaptar-

se a elas; oferecer cursos de educação continuada [...] (PEREIRA, 2009, p.38). 
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Com isso, cresce cada vez mais a necessidade de se estabelecer relações mais 

estreitas, de parceria com setores da sociedade, visando subsidiar intervenções na realidade 

nacional e/ou regional. Desse modo, a parceria com os egressos através de um canal aberto de 

comunicação pode ser um importante fator para a troca permanente de informações e a 

aproximação com a sociedade, além da interlocução salutar entre educação e trabalho. 

Aqueles que pensam que a universidade é credenciada pelos seus edifícios, 

laboratórios, e até mesmo por sua biblioteca estão totalmente equivocados. O que credencia 

uma boa universidade é o produto, a ciência, os egressos. Uma vez existindo excelentes 

egressos, existe também uma excelente universidade. Em contraposição, se eles são ruins e 

medíocres, a universidade é ruim e medíocre, não vale a pena fazer um grande esforço para 

sustentá-la. Nem os professores ou os campi fazem uma universidade excelente se, ao sair, os 

egressos não o são. Enfim, os egressos são a universidade viva e atuante no meio da sociedade 

(FERREIRA, 2011). 

 

 

3.3 OS DESAFIOS DA INSERÇÃO PROFISSIONAL E A RELAÇÃO UNIVERSIDADE 

VERSUS MERCADO DE TRABALHO 

 

 

A conclusão de um curso superior marca o fim de um ciclo e carrega consigo uma 

série de expectativas para os futuros profissionais, que podem se consolidar ou não, nos anos 

que seguem. Sobre esse período de transição, Teixeira (2002) o descreve como carregado por 

um sentimento de ambiguidade, visto que se tem de um lado a alegria pela finalização de uma 

etapa de estudos e obtenção do diploma, e do outro o medo e a insegurança de enfrentar um 

mercado de trabalho, muitas vezes desconhecido e que demanda decisões e resoluções de 

problemas que os recém-formados não sabem ao certo se serão capazes de assimilar. Esse 

conflito acontece porque, na verdade, não se tratam mais de estudantes, mas ao mesmo tempo 

também não são ainda profissionais. 

Apesar do medo e da insegurança, a realidade é que, após um período de formação 

universitária, o diplomado está ansioso para inserir-se no mercado de trabalho e poder exercer 

a profissão para a qual dedicou anos de estudos, visto que, para aqueles que nunca 

trabalharam, o ingresso no mercado de trabalho traz consigo a possibilidade de autonomia 

financeira e independência do ambiente familiar e, para aqueles que já trabalham, o diploma 

universitário pode significar a abertura de novos horizontes profissionais, o desenvolvimento 
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em uma carreira, ou até mesmo a oportunidade de investir em uma nova alternativa 

profissional. 

Entretanto, esse processo de transição universidade-mercado muitas vezes pode ser 

doloroso e frustrante, devido às dificuldades encontradas para inserir-se profissionalmente. 

Isso se deve ao fato de que muitos entre os que buscam uma formação universitária ainda 

acreditam que ela será uma espécie de “solução” profissionalizante que lhes dará um 

conhecimento técnico-específico e mais ou menos definitivo, capaz de garantir o ingresso no 

mercado de trabalho e o sucesso profissional (TEIXEIRA, 2002). Com isso, muitos se 

frustram em suas expectativas de ingresso e estabilidade rápida no mercado. 

O desafio da transição da academia para o campo de trabalho, na maioria das vezes, é 

um processo angustiante para os recém-formados, e a preocupação com esse momento é algo 

comumente observado nos graduandos e egressos; há, muitas vezes, uma evidente ansiedade, 

por precisarem assumir as responsabilidades atribuídas à profissão que escolheram, sem a 

supervisão que tinham quando eram estudantes (JESUS et al., 2013).  Além disso, a 

insegurança é um dos fatores que mais podem dificultar esse período de transição. Gondim 

(2002) aponta que um dos motivos para esse sentimento é a frequente falta de integração entre 

a formação científica e a profissionalizante nas universidades, que se constitui na intensa 

formação teórica, geralmente mais propagada na universidade, e a desarticulação entre a 

teoria acadêmica e a prática profissional.  

Tal fato é também sinalizado em outros estudos, como no de Teixeira (2002), que 

explicita que o “excesso” de teoria, aliado ao distanciamento da realidade profissional e, em 

especial, das demandas do mercado de trabalho, foram as principais críticas feitas pelos 

alunos à universidade pesquisada8. Sopelsa, Rios e Luckmann (2012) destacam que a sólida 

formação teórica precisa continuar, mas há a necessidade de relacioná-la com a prática, já que 

ambas são indissociáveis na formação de qualquer profissional capacitado. Para isso, é 

relevante que todos os professores formadores dialoguem com a teoria e a prática durante as 

atividades de ensino, pois ambos são considerados eixos articuladores da formação 

profissional e precisam ser trabalhados de forma integrada, constituindo uma unidade 

indissociável. 

Tal problematização ocorre porque as empresas visam cada vez mais à busca por 

profissionais qualificados; contudo, tal qualificação não se restringe ao diploma de nível 

superior, incluindo também outras competências, e o distanciamento entre formação e 

                                                           
8 O estudo foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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mercado de trabalho acaba prejudicando a visualização por parte dos egressos, de perspectivas 

concretas de inserção profissional por não se sentirem preparados para uma atuação de forma 

autônoma. Outro motivo que gera insegurança nos recém-formados, de acordo com Teixeira 

(2002), é a percepção de que as oportunidades de trabalho não são muito amplas, além do 

próprio receio de se lançarem em uma tarefa nova para eles (a busca de trabalho), na qual não 

sabem se terão sucesso. 

Uma transição de sucesso da universidade para o mundo do trabalho depende, 

certamente, de vários fatores, que vão desde o grau de comprometimento do indivíduo com a 

profissão escolhida e o seu envolvimento com o curso até as suas atitudes de preparação para 

essa transição. Melo e Borges (2007) relatam que a transição universidade e mercado é uma 

das experiências mais marcantes para a juventude, e defendem que a universidade deve 

assumir um papel de apoio aos estudantes, de modo a facilitar a inserção no mercado de 

trabalho, através de uma estrutura de informação sobre a dinâmica do mercado de trabalho e 

da preparação para a tomada de decisão e busca de emprego, podendo também desenvolver 

programas de orientação profissional e de preparo para o trabalho, o que poderia promover 

uma passagem mais amena para a transição universidade e mercado. As autoras citam ainda 

como possibilidades o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão mais coerentes 

com as necessidades do mercado de trabalho, que introduzam o jovem mais cedo no contexto 

em que atuará como profissional com o intuito de desenvolver a sua empregabilidade; além 

disso, sugerem ainda a possibilidade de um programa de primeiro emprego para recém- 

egressos das universidades, através de convênio entre empresas e universidades e dentro de 

uma política de responsabilidade social. 

Outro fator facilitador para a inserção profissional pode ser o investimento na 

qualidade dos estágios, uma vez que para Vieira, Caires e Coimbra (2011) as aprendizagens 

mais significativas e duradouras são as que decorrem de experiências concretas e da 

experimentação ativa, através do envolvimento direto dos formandos em atividades e 

contextos reais de trabalho. Isso ocorre porque através da imersão direta em situações de 

prática real, do confronto e resolução de problemas concretos, bem como da interação com 

outros participantes, competências e ideias que integram o contexto profissional, o aprendiz 

terá a oportunidade de construir uma ideia mais apurada da realidade profissional, servindo 

também como oportunidade para a apreciação das suas próprias limitações e capacidade de 

atuação. 

Para facilitar a trajetória “universidade versus mercado”, Bardagi et al. (2006) 

também considera necessário que os cursos propiciem espaços de discussão desta transição, 
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como forma de fortalecer a autoeficácia para tomadas de decisão e preparar melhor o aluno, 

formando-o para os desafios do mundo do trabalho, já que, diferentemente de outras épocas, a 

posse de um diploma universitário já não garante a inserção imediata no mercado de trabalho, 

embora se configure praticamente como uma exigência de acesso ao emprego em um mercado 

de trabalho incerto e seletivo.  

Diante da certeza do emprego incerto, nada mais resta a não ser se preparar para o 

mercado de trabalho, portanto, faz-se necessário o empenho por parte das universidades no 

que concerne a formar profissionais melhor preparados para o enfrentamento da nova 

realidade do mundo do trabalho, visto que hoje em dia a formação do indivíduo não termina 

com a conclusão do curso, mas prossegue durante toda a vida profissional, e desse fato 

também se deriva a importância de manter o vínculo universidade- egresso, uma vez que a 

educação e a formação profissional passam a ser incorporadas como uma atividade constante, 

especialmente do ponto de vista de aperfeiçoamento e requalificação profissional. 

De acordo com Teixeira (2002), em um mercado competitivo e com o crescente 

número de profissionais de nível superior que são lançados no mercado, a cada ano, devido à 

proliferação e expansão de novos cursos superiores, garantir um lugar satisfatório no mundo 

do trabalho vem se tornando algo cada vez mais difícil. Desse modo, a policompetência é o 

termo da vez, interferindo também na formação acadêmica, uma vez que esse novo 

profissional necessita mais do que obter um conhecimento específico: precisa ter também um 

amplo conhecimento sobre o cenário social, econômico, científico, tecnológico e cultural do 

mundo moderno. Para tal, é necessário compreender que as mudanças que vêm ocorrendo no 

mundo do trabalho cada vez mais vão exigir flexibilidade e desenvolvimento contínuo de 

novas habilidades, sendo o conhecimento uma busca e um aprimoramento constante.  

O grande desafio que se coloca nos dias de hoje para os jovens que estão iniciando 

suas carreiras profissionais (e também para aqueles que não conseguem se inserir no mercado 

de trabalho) é entender a reformulação do profissional, que não mais consiste no “apertador 

de parafusos” do início do capitalismo, mas sim em um profissional ativo e polivalente.  

Em todos esses aspectos já citados e visando um melhor ingresso no mercado de 

trabalho, a integração universidade/mercado de trabalho é fundamental. No entanto, conforme 

observado no tópico anterior, manter essa união nem sempre é tarefa fácil. Adentrando o 

universo da saúde, área na qual estão inseridos os cursos da FACISA, objeto de nossa 

pesquisa, estudos demonstram que a integração universidade/mercado também se constitui um 

desafio constante. 
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Sobre essa realidade, Colenci e Berti (2012) expõem que há situações que indicam 

que o ensino de graduação tem dificuldades para adequar-se às exigências do mercado de 

trabalho, visto que evidencia conteúdos “ideais” e que não encontram correspondência na 

prática assistencial, ou em virtude da exigência do cumprimento do saber técnico de forma tão 

rígida durante a graduação, e que nem sempre é possível de ser seguido na vida profissional. 

Em seu trabalho, Silva et al. (2012) explicita que a graduação dos profissionais de 

saúde tem recebido algumas críticas, sendo a principal delas o fato de ter por tradição uma 

formação centrada em conteúdos desconectados da realidade dos serviços de saúde, sem uma 

orientação integradora entre ensino e trabalho que inclua o enfrentamento das necessidades de 

saúde da população e o desenvolvimento do sistema de saúde. Sordi e Bagnato (2008) 

também destacam que o ensino na área da saúde padece de longa data do tecnicismo e da forte 

biologização dos conteúdos selecionados como válidos e significativos à formação. As 

autoras indicam que há sinais de luta tentando romper tal lógica, contudo o ensino crítico 

precisará percorrer um longo caminho até lograr algum impacto na prática, já que para isso é 

necessário que docentes e alunos se apropriem dos instrumentos e habilidades fundamentais 

para uma leitura do mundo em que estão engajados e findem com a separação entre a 

dimensão técnica e política, uma vez que 

 

(...) esta dicotomia tem servido, em nosso entendimento, para que a grande massa 

dos egressos da área da saúde adentre o mercado de trabalho, ávidos por exibir suas 

habilidades cognitivas e psicomotoras, o seu domínio da tecnologia e, 

simultaneamente, sua pequena familiaridade com as questões de fundo social. 

Parecem desapegados dos compromissos éticos que deveriam reger as relações 

humanas na sociedade (SORDI; BAGNATO, 2008, p.2). 

 

Tal problematização deve ser de fato levantada, uma vez para que os discursos da 

formação de cidadão crítico não fiquem restritos à retórica, mas se efetive em medidas 

concretas, já que formar profissionais críticos faz parte dos discursos e das metas propostas 

pelas instituições formadoras. E o que vai determinar se uma formação profissional se dá num 

sentido progressista, crítico-reflexivo ou conservador e tecnicista, em grande parte, é o modo 

de entender e fazer a educação, de como ela é trabalhada em sala de aula, espaço de interação 

entre professores e alunos. As autoras ainda complementam que no processo pedagógico em 

que se exige um caráter crítico a avaliação do processo de construção de um novo padrão de 

comportamentos e atitudes nos egressos da área da saúde não pode ser regido pela lógica da 

classificação, da medição e do disciplinamento (SORDI; BAGNATO, 2008). 
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Diante do exposto, entendemos que o grande desafio para os educadores e também 

para as universidades consiste em formar profissionais aptos a responderem às demandas de 

uma sociedade complexa e inserirem-se em um mercado de trabalho competitivo, porém, não 

apenas buscando com a formação a entrada e permanência no mercado de trabalho, mas 

também o compromisso com uma educação humanista, que promova a construção de sujeitos 

críticos, autônomos e com capacidade de transformação da sociedade (JESUS et al., 2013). 

 

 

3.4 O EGRESSO COMO FONTE DE INFORMAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR. 

 

 

Antes de adentramos a importância dos egressos como fonte de informação para as 

instituições de ensino superior, convém explicitarmos que, para o desenvolvimento deste 

estudo, adotamos o conceito de egresso utilizado nos estudos de Lousada e Martins (2005, 

p.2), que definem o egresso como “(...) aquele que efetivamente concluiu os estudos, recebeu 

o diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho”, não considerando, portanto, como 

egressos os alunos transferidos, evadidos e jubilados.  

Isto posto, convém ressaltar que vários estudos já desenvolvidos expressam a 

importância e os benefícios das IFES adentrarem o universo do egresso. Nesta seção 

discorreremos sobre alguns deles. 

Pesquisas como as desenvolvidas por Lousada e Martins (2005, p.3) demonstram a 

importância do conhecimento acerca dos egressos das instituições de educação superior. Esses 

autores destacam que as universidades devem estabelecer uma política de acompanhamento 

do egresso pelo simples fato de que atualmente no Brasil “as universidades são depositárias 

das esperanças sociais de grande parte da população, que espera e cobra resultados, benefícios 

sociais e culturais efetivos das IES”. Além disso, se uma das finalidades da universidade é 

inserir na sociedade diplomados aptos para o exercício profissional, é importante que ela 

tenha retorno no que concerne à qualidade dos profissionais que está formando. 

Para Rocha et al. (2005), a pesquisa de acompanhamento de egressos é fundamental 

para uma instituição de ensino avaliar a eficácia da sua atuação e poder revê-la naquilo que 

considerar necessário, podendo implementar políticas e estratégias de melhoria da qualidade 

do ensino de modo a atender às necessidades da sociedade, formando bons profissionais e ao 

mesmo tempo mantendo-se sintonizado com as necessidades do mundo do trabalho. Machado 

(2010) diz ser de grande relevância saber o que os egressos pensam a respeito de sua 



39 

 

 

formação, para que a Instituição possa proceder aos ajustes no seu sistema de ensino. Além 

disso, é importante conhecer o que fazem como profissionais e suas funções nos setores em 

que atuam, já que esse conhecimento possibilita uma reflexão crítica sobre a formação, 

viabilizando inúmeras contribuições no que se refere a alimentar as discussões sobre a 

aproximação da academia à realidade do mercado, já relatadas anteriormente. 

Ainda nesse sentido, Coelho e Oliveira (2012) colocam que a reflexão da 

universidade sobre a qualidade técnica, profissional e cultural ofertada à sociedade só terá 

retorno a partir daqueles que por um determinado período receberam formação específica e 

que hoje conhecem as entranhas da sociedade, com tudo de positivo e de negativo que a 

humanidade produziu. 

 
Um médico, um enfermeiro, um dentista ou um nutricionista podem prestar 

informações sobre a saúde da população e estratégias preventivas de cura, se tiverem 

contato com a instituição formadora, podendo o colegiado de curso promover amplo 

debate com os egressos, docentes e ingressantes sobre o mundo do trabalho, 

recolhendo informações avaliativas sobre a manutenção ou a reestruturação de seu 

currículo (COELHO; OLIVEIRA, 2012, p.9). 

 

Sampaio (2013) também ressalta a importância deste tipo de pesquisa, considerando-

a um componente importante do processo de autoavaliação das instituições. Além disso, o 

conhecimento da trajetória de inserção profissional dos egressos no mercado de trabalho é 

uma importante informação para a constante melhoria dos cursos de graduação, já que este se 

caracteriza como um agente complexo, à medida que não está mais ligado institucionalmente 

à IES, mas conhece o curso e a dinâmica da universidade, podendo interagir com ela, 

subsidiando-a com informações e dados e tornando-se uma ponte com o meio externo. Nesse 

sentido, portanto, o egresso constitui-se em um respeitável e significativo produtor de 

feedback sobre a formação obtida. 

Diante disso, consideramos que o egresso é uma fonte de informação importante para 

a melhoria dos cursos de graduação, já que estes conseguem confrontar as competências 

desenvolvidas durante o curso com as requeridas no exercício profissional. Segundo Meira e 

Kurcgant (2009), é através dessa vivência adquirida da realidade do curso acadêmico e da 

profissional que se permite ao egresso avaliar a adequação da estrutura pedagógica do curso, 

contribuindo para o seu avanço e aperfeiçoamento. 

No momento em que as IES não obtêm feedbacks dos seus egressos, Lousada e 

Martins (2005) relatam que elas provavelmente não aplicarão as mudanças necessárias em 

seus currículos e processos de ensino-aprendizagem, mudanças estas que podem preencher as 
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lacunas que existem entre a formação acadêmica do aluno e as reais necessidades de 

qualificação exigidas pelo mercado de trabalho. 

 Já para Pucci, Puschel e Inácio (2009), é imprescindível o conhecimento de como 

têm sido absorvidos os profissionais formados pelas instituições de nível superior, pois esse 

dado se constitui em um parâmetro importante para as instituições de ensino que têm o papel 

de formar pessoas para atender não somente o mercado de trabalho, mas também responder às 

demandas da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento e para a transformação social. 

Apesar de ser indiscutível a necessidade da existência de políticas de 

acompanhamento dos ex-alunos de uma IES, como subsídio para o confrontamento da 

qualidade da formação recebida com as competências requeridas no exercício profissional, 

Brandalise (2012) nos coloca que essa não é uma prática fácil de ser operacionalizada nos 

contextos institucionais, principalmente em função da falta de informação sobre os egressos, 

derivada, muitas vezes, da inexistência de sistemas de acompanhamento de egressos por parte 

das IES, como é o caso da UFRN, que iniciou um trabalho, muito embora de modo muito 

embrionário e até então sem continuidade. A autora explicita ainda que o que ocorre 

habitualmente é o esquecimento do egresso pelas instituições formadoras, depois da sua 

diplomação. Na maioria dos casos, o diploma representa o corte do cordão umbilical entre a 

universidade e o egresso, a partir do qual o ex-aluno é deixado cheio de expectativas em 

relação ao mundo do trabalho e ansioso para exercer a formação recebida (BRANDALISE, 

2012). 

O processo avaliativo é de grande importância para esclarecer se a universidade vem 

desempenhando sua função social, bem como o cumprimento da Lei do SINAES que, ao 

incluir os ex-alunos nesse procedimento, busca fortalecê-lo e aprimorá-lo. Para Coelho e 

Oliveira (2012), a tão apregoada relação entre universidade e sociedade poderá  se concretizar 

por intermédio dos egressos, uma vez que estes, a partir do título recebido, estarão 

representando profissionalmente a instituição formadora em qualquer lugar do mundo em que 

exerçam a profissão, por intermédio de um documento legal denominado diploma. 

Por fim, Michelan et al. (2009) aponta que a gestão de egressos proporciona à 

organização uma melhor efetividade das ações institucionais, gerando benefícios às IES, à 

sociedade e aos egressos, considerando que o produto final de uma instituição de ensino é 

justamente o diplomado capacitado e habilitado a exercer a profissão para a qual se preparou. 

E nós acreditamos no grande proveito dessa troca de experiências, sendo assim, queremos 

adentrar esse universo tomando como lócus de investigação a FACISA/UFRN.  
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3.5 ESTUDOS SOBRE EGRESSOS DE GRADUAÇÃO NA UFRN 

 

 

O acompanhamento do egresso como já explicitado anteriormente, ainda não se 

constitui em uma ação periodicamente institucionalizada na UFRN, entretanto, durante a fase 

do levantamento bibliográfico encontramos alguns trabalhos pontuais sobre egressos da 

instituição, desenvolvidos, na maioria das vezes, como trabalhos finais nos programas de pós 

graduação. Discorreremos abaixo de forma breve e em ordem cronológica sobre os objetivos 

e resultados desses estudos: 

Em 1996 foi desenvolvido o trabalho “O perfil dos egressos do curso de Estatística 

da UFRN, formados no período de 1977 a 1994”. Como o próprio título da pesquisa sugere, a 

dissertação buscou traçar o perfil dos egressos do Curso de Estatística da UFRN, formados no 

período de 1977 a 1994. Para isso, foram aplicados questionários com 106 participantes, de 

um total de 174 profissionais que concluíram o curso no período citado. A pesquisa apresenta 

uma análise dos dados feita com técnicas de estatística descritiva, mostrando uma situação em 

que 93% dos egressos trabalham, dos quais 85% utilizam conhecimentos de Estatística. O 

estudo demonstra também que o estatístico atua principalmente no setor público, como 

docente do ensino superior, como pesquisador e como estatístico em Ciências Sociais. No que 

diz respeito à formação, o egresso reclama de pouca prática durante o curso e da falta de 

informação sobre o mercado de trabalho, além da sugestão de uma reformulação geral no 

currículo para melhoria do curso (SILVA, 1996). 

Já em 2012 foram encontrados registros de três pesquisas de Mestrado sobre egressos 

da UFRN. A primeira, no Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção, intitulada 

“Egressos na avaliação da qualidade de um curso: o caso de Engenharia de Produção da 

UFRN”, que tinha como objetivo geral analisar, sob a ótica do egresso formado no período de 

2002 a 2010, a percepção da qualidade do curso de Engenharia de Produção, a fim de 

contribuir com a sua melhoria contínua. A coleta de dados foi feita através de questionário, 

disponibilizado on-line; o foco da pesquisa se concentrou em analisar determinados aspectos 

relacionados a: i) apoio e suporte oferecidos aos alunos durante o curso (aspectos relacionados 

ao atendimento e comunicação da coordenação do curso com os alunos, domínio docente e 

alcance dos objetivos propostos nas disciplinas, além da percepção quanto à compatibilidade 

entre o nível do curso e as exigências do mercado); ii) suporte extraclasse (orientação quanto 

aos estágios, monitoria, ações comunitárias, projetos de iniciação científica e/ou extensão); 
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iii) biblioteca (disponibilidade de livros necessários ao curso e instalações da biblioteca), iv) 

avaliação (coerência da avaliação em relação aos conteúdos ministrados e o material 

bibliográfico sugerido); v) satisfação quanto às instalações físicas (salas de aula, laboratórios, 

ambientes de trabalho/estudo). Os resultados apresentados demonstram que há diversos 

pontos a serem melhorados e, conforme expõe a autora, “a UFRN ainda é muito distante do 

mercado” (VASCONCELOS, 2012, p.144). No entanto, de modo geral, os egressos estão 

satisfeitos, visto que a grande maioria está inserida no mercado de trabalho.  

Outro estudo, denominado “Perfil dos egressos do curso de graduação em Ciências 

Contábeis da UFRN: a relação entre o projeto pedagógico e o campo de atuação”, teve como 

objetivo evidenciar o perfil dos egressos do curso de Graduação em Ciências Contábeis da 

UFRN, em relação ao que determina o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e o campo de 

atuação desses profissionais, diplomados entre os anos de 2003 e 2007. Para a coleta, também 

foram utilizados um questionário e uma entrevista semiestruturada. Constatou-se, com o 

estudo: que 50% dos egressos escolheram o curso devido às perspectivas de empregabilidade 

oferecida pela área; 58,14% afirmaram que, dentre as maiores dificuldades vivenciadas no 

exercício da profissão, as principais tinham relação com a baixa remuneração e a falta de 

valorização profissional. Com as respostas obtidas nas entrevistas realizadas e a utilização da 

análise de conteúdo, verificou-se que um total de 28,89% dos egressos entende que a 

formação inicial recebida deixa a desejar em relação ao exercício profissional, haja vista a 

predominância de conteúdos teóricos junto às disciplinas ministradas no curso, o que acaba 

por demonstrar a necessidade dos cursos de graduação em se adequarem ao campo de 

atuação. 

O trabalho de Pequeno (2012), denominado “Ensino superior em Turismo: uma 

análise da relação dos cursos de Turismo da cidade do Natal-RN e o mercado de trabalho na 

percepção dos egressos nos anos de 2009 e 2010” é mais amplo que os anteriores, no que 

concerne ao campo pesquisado, na medida em que vai para além dos muros da UFRN e tem 

como objetivo verificar a relação entre o ensino superior em Turismo e o mercado de 

trabalho, na percepção do Bacharel na área, formado na cidade de Natal entre os anos de 2009 

a 2010, abarcando, assim, as cinco universidades que ofertam esse curso, incluindo a UFRN. 

Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionários com questões fechadas e 

abertas e, ao final do estudo, foi identificado que dos 80 entrevistados apenas 57 estão 

trabalhando. Destes, 61,4% trabalha na área de turismo e 38,6% não. Foi diagnosticado, 

ainda, que a maioria destes não tem percepção positiva quando pensam no futuro profissional 
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enquanto bacharéis em Turismo. Muitos, inclusive, se pudessem mudar algo em sua trajetória 

até o momento, teriam optado por outro curso superior. 

A pesquisa encontrada mais recentemente é a de Vieira (2014), intitulada: “A 

empregabilidade dos egressos do curso de Turismo da UFRN Ceres/Currais Novos-RN”, que 

teve como objetivo analisar a absorção do bacharel egresso da UFRN/Campus Currais Novos-

RN no mercado de trabalho, também sendo aplicado para a coleta de dados questionários com 

perguntas abertas e fechadas com os egressos nos anos de 2010 a 2013. Na análise realizada, 

pode-se inferir que 81% dos respondentes estão trabalhando; porém, apenas 33% atuam em 

atividades ligadas ao turismo. A grande lacuna apontada pelo pelos egressos para a 

preparação para o mercado de trabalho foi a pouca quantidade de aulas práticas, assinalada 

por 60% dos respondentes. 

É importante destacar que os estudos apresentados em sua totalidade foram focados 

em um único curso, sendo geralmente o mesmo curso de formação do pesquisador. Vale 

ressaltar também que apenas um deles tem como sujeitos da pesquisa alunos de cursos do 

interior. Tais fatores retratam dois diferenciais do presente trabalho, que tem como objeto 

alunos de um campus inteiro, e que atualmente conta com 03 (três) cursos, localizados no 

interior do estado. Por fim, este estudo pretende, assim como os apresentados acima, cooperar 

para o melhor conhecimento dos egressos e suas trajetórias, através do conhecimento da 

realidade da inserção profissional dos egressos da FACISA.  

Acredita-se que as contribuições desta pesquisa possam proporcionar maior 

efetividade de ações administrativas e educacionais no âmbito da FACISA, permitindo 

identificar falhas e possibilitando melhorias, no intuito de formar um profissional melhor 

preparado para a sociedade e para o mercado. Além disso, também consideramos que, 

institucionalmente, a UFRN não deve se valer apenas de estudos e pesquisas isoladas, e sim, 

planejar uma estrutura que possa, efetivamente, acompanhar de forma sistemática – pelo 

menos durante um período de tempo predeterminado – a evolução da trajetória profissional do 

egresso no mundo do trabalho, a exemplo do que já vem sendo feito por outras instituições no 

País e no mundo. 
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4 OS CAMINHOS DA PESQUISA – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo serão abordados os aspectos relacionados ao desenho da pesquisa, 

explicitando os procedimentos metodológicos empregados na coleta, a sistematização e a 

análise dos dados da pesquisa, de modo a possibilitar o alcance do objetivo geral que é 

examinar a atuação da FACISA por meio da avaliação da formação recebida e a inserção 

profissional de seus egressos. 

É importante destacar que esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFRN- CEP/UFRN, obtendo parecer favorável 

em: 17/07/2014, sob o nº 32519614.3.0000.5537, e que a coleta de dados somente foi iniciada 

após a sua aprovação. A aceitação dos egressos para participação na pesquisa foi obtida 

através da leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponibilizado 

no apêndice A. Foram assegurados aos participantes, dessa maneira, o anonimato, o sigilo das 

informações e o direito à desistência de participação, sem qualquer tipo de prejuízo ou sanção.  

 

 

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Este trabalho constituiu-se em uma pesquisa descritiva, conforme asseveram 

Marconi e Lakatos (2010), visto que teve como objetivo primordial a descrição de fenômenos 

ou situações, mediante um estudo realizado em determinado espaço-tempo. Gil (1999) definiu 

este tipo de pesquisa como aquela que tem como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, sendo este o caso dos egressos da 

FACISA. 

A pesquisa caracterizou-se ainda como um estudo de caso, sendo referência a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mais especificamente o campus da 

FACISA/UFRN.  
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4.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O propósito inicial dessa pesquisa foi investigar a inserção de todos os egressos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no mercado de trabalho. Entretanto, diante das 

limitações de tempo que restringem trabalhos acadêmicos, optamos por estabelecer uma 

delimitação espacial e temporal. A demarcação espacial teve como critério o foco no mais 

recente campus da UFRN, a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN), 

sendo eleito como recorte temporal os egressos de 2011 a 2014.1, ou seja, todos os formados 

pela FACISA até a data de aplicação dos questionários. O direcionamento desta pesquisa para 

o campus da FACISA justifica-se também pelo fato de podermos alcançar os seus primeiros 

egressos e, efetivamente, fazer uma análise da contribuição da formação recebida para a 

inserção profissional.  

A população dos egressos foi composta por 164 (cento e sessenta e quatro) 

graduados pela FACISA e oficialmente registrados no SIGAA/UFRN9. Na Tabela 1, temos a 

demonstração da distribuição de egressos por curso e o seu ano de conclusão, todos 

convidados a participar da pesquisa:  

 

Tabela 1 - Distribuição dos egressos da FACISA por ano e curso de formação 

 

Curso 
Egressos 

em 2011 

Egressos em 

2012 

Egressos em 

2013 

Egressos em 

2014 
Total por curso 

Enfermagem 25 24 28 01 78 

Nutrição 0 22 6 24 52 

Fisioterapia 0 0 32 02 34 

 

Fonte: SIGAA/UFRN 

 

O maior número de egressos no curso de Enfermagem é justificado pelo fato desta 

graduação ter iniciado suas atividades no segundo semestre de 2007 – antes do surgimento da 

FACISA, como relatado anteriormente –, com duração de 9 (nove) semestres e, portanto, 

tendo os seus primeiros alunos diplomados no final de 2011. Já os cursos de Fisioterapia e 

Nutrição iniciaram juntos no primeiro semestre de 2009, com duração de 10 (dez) e 8 (oito) 

                                                           
9 Sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas da UFRN. 
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semestres, respectivamente. A duração do curso explica a ausência de egressos do curso de 

Fisioterapia em 2012. 

No ano de 2011, houve alteração na estrutura curricular do curso de Nutrição, sendo 

o prazo médio de conclusão estendido para 9 (nove) semestres, e os alunos ingressantes de 

2010 migrados de currículo, o que talvez explique a baixa diplomação do curso nesse ano. 

Além disso, através dos dados acima percebemos que existe também uma evasão e/ou 

retenção de alunos, já que são destinados a cada curso 40 vagas anuais e o número máximo de 

formados por ano foi de 32, no curso de Fisioterapia. 

 

 

4.3 FASES DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa constituiu-se de três etapas. Na primeira, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, através da busca de artigos científicos, monografias, dissertações de Mestrado, 

teses de Doutorado, publicações em revistas e livros que abordavam temas como: educação 

superior, avaliação do ensino superior, inserção profissional, egresso universitário, formação 

acadêmica e mercado de trabalho. Também foram utilizados como fonte de informações 

teóricas os projetos pedagógicos dos cursos da FACISA/UFRN e outros documentos 

institucionais, como: a resolução 006/2007, do Conselho Universitário da UFRN- 

CONSUNI/UFRN, datada de 23 de outubro de 2007, que aprova a proposta de reestruturação 

e expansão da UFRN; o Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2019; o Relatório final 

de atividades do REUNI e o Relatório de Avaliação in loco da UFRN, elaborado por 

avaliadores do Ministério da Educação. Enfatiza-se que esta atividade se deu continuamente 

até o final da pesquisa.  

A segunda etapa caracterizou-se por uma pesquisa documental que, segundo Gil 

(1999), diferencia-se da pesquisa bibliográfica por utilizar material que ainda não foi tratado 

analiticamente, ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Tal 

etapa consistiu no levantamento de dados armazenados no Sistema Acadêmico da UFRN 

referente aos egressos da FACISA de 2011 a 2014.1. O levantamento realizou-se entre os 

meses de agosto e setembro de 2014 e teve como finalidade a elaboração de um banco de 

dados com informações iniciais relevantes para o contato com os egressos, como por 

exemplo, dados sociodemográficos (nomes, telefone, e-mail e endereço). Os dados fornecidos 
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pelo SIGAA também permitiram uma caracterização da população pesquisada. Uma análise 

sintética desses dados encontra-se no item 5.1, caracterização da população, capítulo IV da 

pesquisa. 

Por fim, a terceira etapa: a coleta e a análise dos dados, melhor detalhadas nos 

subtópicos a seguir. É importante destacar que, durante o desenvolvimento do mestrado e 

apresentação do projeto de pesquisa na disciplina de Seminário de Orientação II, foi sugerida 

e inicialmente acatada a inclusão de outros atores na pesquisa – os empregadores –, de modo a 

enriquecer o trabalho, com o intuito de realizar a análise da visão deles, bem como dos 

egressos que estão no mercado de trabalho, conectando assim duas pontas receptoras dos 

“serviços” da Universidade. No questionário aplicado com os egressos foram solicitados 

dados dos empregadores, visando à realização dessa segunda etapa da pesquisa. Entretanto, é 

importante destacar que o fornecimento desses dados foi voluntário, não se constituindo 

campo obrigatório e necessitando de autorização dos respondentes.  

Após aplicação do questionário, e ao iniciar a análise dos dados, percebeu-se 

algumas dificuldades para a execução do que se constituiria na segunda etapa da pesquisa: o 

contato com os empregadores. A primeira delas foi o quantitativo e a riqueza de dados obtidos 

através da aplicação do questionário, no qual percebemos que demandaria uma maior 

quantidade de tempo do que previsto, para análise e cruzamentos. Além disso, é importante 

destacar que dos 87 (oitenta e sete) respondentes que estão trabalhando na área de formação 

da FACISA somente 22 (vinte e dois) autorizaram o contanto com seus empregadores. E dos 

egressos que autorizaram o contato, 10 (dez) não forneceram todos os dados suficientes para o 

estudo, alguns colocando apenas a sigla da instituição e desse modo dificultando a 

identificação. Outro fator dificultador dessa etapa foi a dispersão geográfica na qual se 

encontravam esses empregadores, já que estes estavam distribuídos em vários municípios do 

estado (e até fora dele), o que dificultaria a acessibilidade e, em função do tempo previsto 

para a pesquisa, a sua exequibilidade.  

Outro fator que nos davam pistas das dificuldades e também contribuiu para a 

decisão de suprimir a segunda etapa da pesquisa, foram alguns relatos identificados em outras 

pesquisas já realizadas na área, que demonstravam o quão laborioso pode ser conseguir 

adesão de membros externos a universidade. O que poderia comprometer o cumprimento do 

cronograma desta pesquisa.  

Diante do exposto, mesmo tendo ciência da relevância do conhecimento e 

aproximação dos empregadores para universidade, por limitações de espaço e tempo, 

decidimos nos deter a análise dos dados fornecidos pelos egressos da FACISA. Podendo os 
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dados fornecidos sobre os empregadores, se necessário, serem utilizados posteriormente em 

outros estudos.  

 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

Para a coleta de dados com os egressos foi aplicado um questionário on-line com 

questões de múltipla escolha, que “são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de 

possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto” (MARCONI; LAKATOS, 

2010, p.91). Também foi disponibilizado um campo aberto de respostas, visando permitir que 

os respondentes pudessem se expressar sobre pontos específicos que considerassem 

importantes (Apêndice A). Ressalta-se que o questionário aplicado foi elaborado com base em 

instrumentos já elaborados em pesquisas com fins semelhantes, obtidos a partir da revisão da 

literatura de trabalhos nesta temática e adaptados para a realidade, bem como aos objetivos da 

presente pesquisa. 

O questionário aplicado era composto por 04 (quatro) blocos temáticos, sendo eles:  

1- Caracterização do perfil do aluno egresso – visando capturar o maior número de 

informações para tipificação da amostra (sexo, idade, estado civil, município de residência 

atual e na época da realização do curso, curso realizado, ano ingresso e de conclusão, motivos 

de escolha do curso, formação adicional, etc.). 

2- Avaliação da formação acadêmica e profissional – tem como intuito analisar o 

nível de qualidade atribuído à formação recebida, através da avaliação de diversos fatores: 

infraestrutura, docentes, conhecimentos práticos e teóricos, entre outros; atendimento (ou não) 

das expectativas após a formação, desempenho acadêmico durante a formação e atividades 

desenvolvidas durante a formação. 

3- Inserção profissional no Mercado de Trabalho – período da entrada no mercado de 

trabalho, avaliação do mercado de trabalho na área de formação e as dificuldades e facilidades 

encontradas para a inserção.  

4- Situação socioeconômica e profissional atual - situação atual de trabalho e renda, 

tempo para inserção depois de formado, carga horária semanal, tipo de vínculo profissional 

atual, tipo de organização em que atuam, como conseguiram o trabalho, entre outros.  

O primeiro, o segundo e o terceiro blocos de perguntas foram destinados a todos os 

egressos que participaram da pesquisa, sendo colocados alguns “filtros” eliminatórios. São 
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chamados “filtros” aquelas questões que selecionam o universo a ser pesquisado e organizam 

os entrevistados segundo características impostas pelo estudo; com isso, dependendo da 

resposta, o respondente é remetido a uma ou outra sequência de questões. Por fim, o quarto 

bloco é o principal e maior filtro do estudo, sendo estabelecidas três opções diferentes, a 

depender da situação profissional do egresso:  

1- Trabalhando na área de formação;  

2- Trabalhando fora da área de formação;  

3- Sem trabalho, nesta etapa o instrumento se diferencia para atender às 

peculiaridades de cada caso.  

A única questão comum às três situações foi um espaço aberto para considerações 

adicionais, críticas e/ou sugestões, ou até mesmo aspectos que não foram abordados nas 

questões anteriores e que os egressos desejariam opinar. Aos egressos que se colocaram de 

forma livre, neste campo, foi mantido o anonimato das falas através da identificação pela letra 

E (Egresso), seguido de uma ordem numérica, de acordo com a sequência em que a fala se 

deu nos resultados. Algumas falas consideradas relevantes para esclarecimentos de dados e 

para os objetivos da pesquisa foram transcritas nas análises dos dados. 

Para os egressos que responderam a opção “Trabalhando na área”, foi analisada 

também a fixação destes quanto à permanência ou não na região do Trairi, bem como 

solicitada a colaboração quanto ao fornecimento de informações para o que seria a segunda 

fase da pesquisa, que consistiria do contato com os empregadores. Contudo, como já relatado 

e justificado em tópicos anteriores, a fase posterior de contato com os empregadores foi 

suprimida dessa pesquisa. 

 

 

4.4.1 Pré-teste 

 

 

Com o intuito de avaliar o questionário elaborado para aplicação com os egressos foi 

realizado um pré-teste, a fim de evidenciar possíveis falhas, tais como: inconsistência ou 

complexidade das questões, ambiguidade ou linguagem inacessível, perguntas supérfluas ou 

que causassem embaraço (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

O pré-teste foi aplicado através de um instrumento on-line, nos dias 29 e 30 de 

setembro de 2014, e para isso contamos com a colaboração de 8 (oito) egressos da UFRN de 

diferentes cursos, não participantes da nossa população. A partir deste, foi possível realinhar o 
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questionário com o intuito de clarificar e facilitar o entendimento dos respondentes da 

FACISA-UFRN. 

O retorno do pré-teste foi realizado por e-mail e, em alguns casos, pessoalmente. Foi 

solicitada a análise do instrumento nos seguintes quesitos:  

1- A clareza na formulação das perguntas e adequação e/ou insuficiências de opções 

de respostas; 

2- Facilidades, dificuldades e dúvidas suscitadas; 

3- Adequação da sequência e transição dos blocos temáticos; 

4- Análise de possíveis resistências à resposta de determinadas perguntas; 

5- Tempo estimado para preenchimento do instrumento. 

 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A coleta dos dados realizada com os alunos egressos da FACISA ocorreu entre os 

dias 06 a 27 de outubro de 2014, sendo utilizado um questionário on-line, com a aplicação de 

uma ferramenta de fácil utilização e disponível gratuitamente através do sistema Google 

Docs. O aplicativo permite embutir o formulário em qualquer página Web; além disso, é 

possível a tabulação eletrônica dos dados de forma imediata em uma planilha on-line do tipo 

Microsoft Excel ou equivalente, sendo possível a extração e o acompanhamento em tempo 

real de análises estatísticas descritivas da coleta de dados.  

Os questionários e o convite para participar da pesquisa foram enviados para o e-mail 

de todos os 164 (centro e sessenta e quatro) egressos. É importante relembrar que todos os 

contatos dos ex-alunos da FACISA (e-mail, telefone, endereço) foram conseguidos através de 

levantamento de dados realizado no SIGAA. Para o envio do questionário, foi criado um 

endereço eletrônico para esse fim (pesquisaegressofacisa@gmail.com). Também foram 

realizadas ações de divulgação, através de solicitação à direção da FACISA, da comunicação 

da pesquisa entre alunos e ex- alunos da instituição, além de uma espécie de “chamada aos 

respondentes”, através de redes sociais como o Facebook e WhatsApp, bem como alguns 

contatos telefônicos para divulgação do instrumento. 

A participação dos diplomados foi voluntária, e juntamente com a emissão do 

questionário foi enviada uma nota explicativa, informando a natureza da pesquisa e a 

importância do seu retorno. Conforme exigência do comitê de ética foi apresentado também 

aos participantes da pesquisa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

mailto:pesquisaegressofacisa@gmail.com
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informando em linguagem acessível todos os objetivos da pesquisa e dando garantia da 

confidencialidade dos dados pessoais. O TCLE foi inserido no próprio instrumento de 

pesquisa on-line, só podendo o respondente dar continuidade ao questionário depois de sua 

ciência e concordância.  

Como já relatado anteriormente, a coleta de dados com os egressos da FACISA 

ocorreu no período de 06 a 27 de outubro de 2014, estando, portanto, o questionário 

disponível aos respondentes por 22 (vinte e dois) dias. Ao final desse período, obtivemos o 

retorno de 130 questionários do total de 164, o que equivale a 79,27% da população. Se 

separarmos os respondentes por curso, teremos um percentual de resposta de 67,95% para 

Enfermagem, 86,54% para Nutrição e 94,12% para o curso de Fisioterapia, conforme 

representa a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Distribuição de respondentes por curso 

 

Curso Total por curso 

Total de 

questionários 

coletados 

Percentual de 

questionários 

coletados 

Enfermagem 78 53 67,95% 

Nutrição 52 45 86,54% 

Fisioterapia 34 32 94,12,% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 2, é possível observarmos um menor percentual de 

respondentes no curso de Enfermagem, apesar do maior quantitativo. Ainda assim, 

consideramos um número significativo para que sejam atingidos os objetivos do estudo. 

Provavelmente, o menor percentual de resposta no curso de Enfermagem se justifica pelo fato 

de seus primeiros egressos terem concluído o curso há mais tempo que os demais cursos, já 

que, de acordo com os dados da Tabela 3, o número de respostas aumenta percentualmente, se 

relacionado com a proximidade do ano de saída da FACISA. Tal cenário também pôde ser 

observado no trabalho de Sampaio (2013), onde o público-alvo da pesquisa englobou egressos 

no período de 2002 a 2012; todavia, a maior concentração de respondentes (58,6%) foi de ex-

alunos no período de 2010 a 2012. Tais fatores demonstram que, quanto maior o tempo de 

diplomação, maior será a desvinculação e, consequentemente, o distanciamento do egresso 
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com a universidade. Portanto, quanto maior for o tempo de busca da instituição por esse aluno 

diplomado, maior será a dificuldade, demonstrando assim a importância de se ter uma 

periodicidade relativamente curta do acompanhamento do egresso.  

 

Tabela 3 - Distribuição de respondentes por ano de conclusão 

 

Ano de conclusão Total por ano 

Total de 

questionários 

coletados 

Percentual de 

questionários 

coletados 

2011 25 16 64% 

2012 46 32 69,56% 

2013 66 58 87,88% 

2014 27 24 88,89% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

Com base nos dados demonstrados nas Tabelas 2 e 3, consideramos haver uma boa 

representação de egressos – tanto por curso, quanto por ano de conclusão – para que, com 

base nos dados fornecidos, possamos obter um conhecimento mais aprofundado sobre o perfil 

dos egressos da FACISA, da qualidade da formação e da realidade de inserção e atuação 

profissional. 

No capítulo 5, a seguir, será realizada um exame dos dados do total da população – 

conseguidos através do SIGAA –, bem como apreciação das respostas e comentários 

proferidos pelos diplomados da FACISA que responderam o instrumento da presente 

pesquisa. Também será concebida uma análise em cada um dos quatro blocos temáticos do 

questionário: caracterização do perfil do aluno egresso, avaliação da formação acadêmica e 

profissional, inserção profissional no mercado de trabalho, situação socioeconômica e 

profissional atual. No entanto, é importante frisar que os dados dos diferentes blocos não são 

isolados, pelo contrário: conversam entre si, e por essa razão, em alguns casos, julgamos 

interessante acoplar dados de blocos diferentes (ou até mesmo separá-los) em um tópico 

específico. 

Depois de aplicado o questionário, os dados obtidos foram compilados e analisados 

de modo a proporcionar um diagnóstico da situação dos egressos da FACISA/UFRN no que 
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concerne ao perfil, a inserção no mercado de trabalho e à qualidade da formação recebida. As 

questões fechadas possibilitaram a construção de gráficos e tabelas que favoreceram a 

visualização dos percentuais discutidos na análise interpretativa. Para essa exposição dos 

dados, utilizamos o Excel e o SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences), um software que 

auxilia no tratamento estatístico de dados. Para a utilização do SPSS, foi necessária a 

realização da categorização das respostas e um registro em forma de banco de dados no 

referido sistema, transformando cada resposta qualitativa em dado numérico. Por exemplo: na 

questão 1.1, a variável sexo foi codificada com valor “1” para feminino e “2” para masculino. 

Para a descrição e análise dos dados, achamos conveniente, por vezes, realizar o 

cruzamento de algumas variáveis, tais como curso e situação de emprego. Temos consciência 

da amplitude e riqueza dos dados captados pelo instrumento aplicado, e que o mesmo 

ultrapassa os objetivos propostos pela presente pesquisa. Entretanto, enquanto servidora, 

consideramos importante aproveitar a aplicação do instrumento para captar outros dados de 

relevância para a instituição.  

Sabemos também das imensas possibilidades de cruzamentos de dados para melhor 

conhecer a realidade e estabelecer correlações. Contudo, pelos limites de tempo (e até mesmo 

de espaço) impostos, realizamos análises iniciais que consideramos relevantes para os 

objetivos do estudo, que posteriormente poderão ser aprofundados através de cruzamentos e 

análises mais minuciosas. Tais informações também poderão permitir, posteriormente, a 

elaboração e publicação de outros trabalhos, como também subsidiar à FACISA um maior e 

melhor conhecimento da realidade dos seus egressos, focando o aprimoramento das suas 

ações e atividades com fins na constante busca por melhorias acadêmicas e estruturais. 
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5 NA TRILHA DOS EGRESSOS- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

A partir da pesquisa documental realizada no SIGAA, foi possível obter um perfil do 

universo dos egressos que estamos estudando. Identificamos, conforme o Gráfico 1, que em 

sua maioria os egressos são as mulheres (80%), o que provavelmente se justifica pelo tipo de 

cursos ofertados, nos quais, historicamente, há uma adesão maior do público feminino, como 

por exemplo Enfermagem e Nutrição. 

 

Gráfico 1- Percentual de egressos da FACISA-UFRN por Gênero 

 

 
 

Fonte: SIGAA. 

 

 

No que diz respeito à idade, os egressos da FACISA estão, em sua maioria, na faixa 

dos 21 a 25 anos (60%), conforme demonstra o Gráfico 2, ou seja, uma população bastante 

jovem e dentro da faixa etária, considerada como demanda adequada segundo escala 

internacional para esse nível de ensino. 
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Gráfico 2- Percentual de egressos da FACISA-UFRN por faixa etária 

 

 
 

Fonte: SIGAA. 

 

 

Em relação ao percentual de alunos por ano de conclusão, percebemos que a 

quantidade de diplomados vem gradualmente aumentando, como pode ser visualizado no 

Gráfico 3. E o fato de tal percentual estar menor no ano de 2014 quando comparado a 2013 

justifica-se por corresponder apenas ao primeiro semestre do ano, uma vez que os alunos 

egressos de 2014.2 ainda não haviam concluído seus cursos até a realização da pesquisa de 

campo. 

 

Gráfico 3- Percentual de egressos da FACISA-UFRN por ano de conclusão 

 

 
 

Fonte: SIGAA. 

 

É importante ressaltar que, de acordo com os dados fornecidos pelos SIGAA-UFRN, 

todos os alunos que conseguiram concluir o curso na FACISA até 2014.1 são provenientes do 

estado do Rio Grande do Norte, estando distribuídos entre 29 dos 167 municípios, como pode 
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ser visualizado no Quadro 1. Consideramos este dado bastante relevante, visto que indica que 

a instituição está de fato atendendo às demandas do Estado do Rio Grande do Norte. Outro 

dado importante é que apenas 16,47% dos formandos são provenientes da região 

metropolitana de Natal10, o que também indica que a FACISA está cumprindo o seu objetivo 

de interiorização do ensino superior, como almeja a proposta de criação do campus: formar e 

fixar profissionais qualificados no interior e permitir uma maior descentralização do 

conhecimento produzido. Como já relatado em capítulos anteriores, o ensino superior é um 

impulsionador do desenvolvimento local e nacional, e por isso a necessidade de 

descentralização da sua oferta e a conseqüente interiorização. Para Ferreira (2011), é crucial 

que o ensino superior público chegue às pessoas e regiões mais pobres, tendo em vista a 

futura melhoria na distribuição de riquezas e fomento regional. 

 

 

Quadro 1- Distribuição dos egressos da FACISA por município 

 

MUNICÍPIO DE ORIGEM 

N° DE 

ALUNOS % 

ACARI 5 3,05 

APODI 3 1,83 

CAICÓ 10 6,10 

CAMPO REDONDO 4 2,44 

CEARÁ MIRIM 1 0,61 

CERRO CORÁ 1 0,61 

CORONEL EZEQUIEL 1 0,61 

CURRAIS NOVOS 27 16,46 

FLORÂNIA 1 0,61 

JAÇANÃ 1 0,61 

JAPI 2 1,22 

JARDIM DO SERIDÓ 2 1,22 

JUCURUTU 1 0,61 

LAJES PINTADAS 3 1,83 

MACAÍBA 2 1,22 

MOSSORÓ 2 1,22 

NATAL 20 12,20 

PARELHAS 2 1,22 

PARNAMIRIM 4 2,44 

PAU DOS FERROS 2 1,22 

SANTA CRUZ 60 36,59 

                                                           
10A região metropolitana de Natal é composta pelos municípios de: Natal, Extremoz, Parnamirim, São Gonçalo 

do Amarante, Macaíba, Vera Cruz, São José do Mipibu, Nísia Floresta, Ceará Mirim e Monte Alegre. 
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SANTANA DO SERIDÓ 1 0,61 

SÃO JOSÉ DE 

CAMPESTRE 1 0,61 

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 1 0,61 

SÃO VICENTE 1 0,61 

SERRA NEGRA DO 

NORTE 1 0,61 

TANGARÁ 3 1,83 

TENENTE LAURENTINO 

CRUZ 1 0,61 

TIMBAÚBA DOS 

BATISTAS 1 0,61 

 

164 100,00 

 

Fonte: SIGAA. 

 

5.2.1  Caracterização do perfil do aluno egresso 

 

A primeira parte do questionário foi destinada à definição do perfil dos respondentes, 

nesse caso, os diplomados na FACISA no período de 2011 a 2014.1. Considerando esse 

aspecto, seguem os dados obtidos. 

No que diz respeito ao sexo, a distribuição do percentual de respondentes se 

assemelhou a percentagem da população pesquisada, anteriormente informada com base nos 

dados do SIGAA, sendo, portanto, 103 do sexo feminino (79,2%) e 27 do sexo masculino 

(20,8%).  

Em uma análise mais detalhada por curso, explicitada na Tabela 4, observamos que o 

curso de Nutrição tem a maior predominância de egressos do sexo feminino, com 91,1%, 

seguido do curso de Enfermagem, com 81,1%. Em estudos semelhantes já realizados, 

verifica-se também que, nesses cursos, a grande maioria é do gênero feminino, como por 

exemplo, nos estudos de Machado (2010) – no qual o curso de Enfermagem apresenta apenas 

12% de egressos do sexo masculino –, e no de Pereira e Santana (2010) que, ao realizarem 

uma pesquisa com egressos de Nutrição, constatam 93% dos pesquisados sendo do sexo 

feminino. Como explicação, as autoras mencionam que “a preponderância do sexo feminino 

reporta ao momento de reconhecimento dos primeiros cursos de Nutrição no Brasil, quando a 

profissão era apresentada como apropriada para as mulheres” (PEREIRA; SANTANA, 2010, 

p.27). Já no curso de Fisioterapia o cenário fica mais equilibrado entre os gêneros, como 

podemos observar na Tabela 4, onde 59,4% são do sexo feminino e 40,6% dos diplomados 

nesse curso são do sexo masculino.  
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Tabela 4 - Sexo por curso de formação 

 

Sexo 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Masculino 
Contagem 10 13 4 27 

% 18,9% 40,6% 8,9% 20,8% 

Feminino 
Contagem 43 19 41 103 

% 81,1% 59,4% 91,1% 79,2% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No que concerne à idade dos egressos respondentes distribuídos por faixa etária, os 

percentuais também se aproximaram dos dados coletados no SIGAA, onde temos 63% 

possuindo entre 21 a 25 anos e 35% com idade entre 25 a 30 anos. Por fim, apenas 2% estão 

acima dos 30 anos. Fazendo a separação por curso, observamos que o curso de Enfermagem 

concentra um maior percentual dos seus egressos nas faixas etárias mais altas; inclusive, 

apenas neste curso, foram encontrados egressos acima da faixa dos 30 (trinta) anos. Já nos 

cursos de Nutrição e Fisioterapia a concentração maior se dá na faixa de 21 a 25 anos, como 

podemos observar na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Faixa etária por curso 

 

Faixa etária 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

21-25 
Contagem 25 25 32 82 

% 47,2% 78,1% 71,1% 63,1% 

26-30 
Contagem 26 7 13 46 

% 49,1% 21,9% 28,9% 35,4% 

Mais de 30 
Contagem 2 0 0 2 

% 3,8% 0,0% 0,0% 1,5% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Como já apontado na caracterização da população, a grande maioria dos diplomados 

da FACISA é bastante jovem, o que demonstra uma realidade já observada em outros estudos, 

nos quais os indivíduos estão se tornando aptos e interessados em se inserir no ensino de nível 

superior cada vez mais cedo, e a consequência disso é que a universidade está começando a 

preparar indivíduos cada vez mais jovens para o ingresso no mercado de trabalho (RÊGO, 

2009). 
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Quanto ao estado civil, a maioria dos respondentes (80%) declararam-se solteiros, 

enquanto que 19,2% afirmaram estarem casados ou em união estável, e menos de 1% 

divorciado ou separado. A grande concentração de solteiros pode ser justificada pela idade da 

maioria da população (63,1%), que está concentrada entre os 21 e 25 anos. Tais informações 

podem ser visualizadas na Tabela 6, onde 87,8% dos egressos entre 21 e 25 anos estão 

solteiros, enquanto que apenas 12,2% dos egressos dessa idade estão casados. 

 

Tabela 6 - Estado Civil por idade 

 

Estado Civil 
Idade 

Total 
21-25 26-30 mais de 30 

Solteiro (a) 
Contagem 72 31 1 104 

% em Idade 87,8% 67,4% 50,0% 80,0% 

Casado(a)  ou União 

estável 

Contagem 10 14 1 25 

% em Idade 12,2% 30,4% 50,0% 19,2% 

Divorciado(a) ou 

Separado(a) 

Contagem 0 1 0 1 

% em Idade 0,0% 2,2% 0,0% ,8% 

Total 

Contagem 82 46 2 130 

% em Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 63,1% 35,4% 1,5% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A idade também pode ter sido um fator predominante para a grande concentração de 

respostas “sim” (97%) na questão sobre se o curso realizado na FACISA seria a primeira 

graduação dos egressos, uma vez que apenas 04 (3%) afirmaram já ter cursado outro curso 

superior anteriormente ao concluído na FACISA. 

Quando perguntados sobre o tipo de escola que cursaram, predominante o ensino 

médio, a maioria respondeu que o fez em escola privada 64%, conforme o Gráfico 4. Se 

adicionarmos a esse percentual aqueles que afirmaram ter estudado a maior parte do ensino 

médio em instituições privadas, chegamos a um percentual de 71% de egressos oriundos 

desse tipo de instituição de ensino. 

Diante desses dados, observamos uma considerável predominância de alunos 

oriundos do ensino privado na FACISA, o que pode demonstrar certa elitização do perfil dos 

diplomados; entretanto, atualmente, este cenário deve estar mais equitativo, uma vez que a 

partir do processo seletivo de 2013 a UFRN – em acordo com a Lei Federal no 12.711 de 29 

de agosto de 2012 – faz reserva de vagas para alunos oriundos da escola pública, chegando 
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em 2014 ao percentual de 50% das vagas destinadas aos alunos que cursaram integralmente o 

ensino médio em escola pública. 

No Gráfico 4 podemos visualizar a distribuição completa da amostra por tipo de 

instituição cursada no ensino médio. 

 

Gráfico 4 - Tipo de escola que cursou o ensino médio 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Registra-se, ainda, o baixíssimo índice de alunos provenientes das instituições 

públicas de ensino federal – somando apenas 1% –, mesmo com a presença de um campus 

desde o ano de 2009, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), na cidade de Santa Cruz. Talvez esse número também aumente nos anos 

futuros, tendo em vista o fato de ainda ser recente o campus do IFRN na cidade e em outros 

municípios do interior do estado. 

De acordo com os dados obtidos nos questionários e explicitados no Gráfico 5, 

podemos observar que a maior parte dos egressos é da primeira geração da sua família 

nuclear11 a ter acesso ao nível superior, já que apenas 13% dos pais e 25% das mães possuem 

ensino superior completo. Os percentuais diminuem ainda mais quando analisamos os que 

têm pós-graduação: 5% para pais e 11% para mães, respectivamente. Apesar de os dados 

mencionados não serem percentuais muito altos, acreditamos ser um bom número, uma vez 

que o acesso ao ensino superior nas gerações anteriores era bem mais escasso, devido ao 

pequeno número de instituições e vagas nesse nível de ensino, que se ampliou bastante nos 

                                                           
11Família nuclear é um termo usado para definir um grupo familiar composto por pais e filhos. 
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últimos anos, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Muito provavelmente esse é 

um dos motivos para uma maior concentração no que se refere à escolaridade, tanto para o pai 

como para a mãe dos egressos, presente no item “ensino médio completo”, com 32% e 36%, 

respectivamente. 

Segue abaixo a distribuição completa da escolaridade dos pais dos egressos 

participantes da pesquisa. 

 

Gráfico 5 - Comparativo entre escolaridade dos pais dos egressos 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Quando perguntados se o vínculo com a FACISA foi conseguido através do primeiro 

processo seletivo (vestibular)12, 42% responderam que “Sim”, enquanto que os outros 58% 

responderam que já haviam feito outras seleções antes de obterem êxito e conseguirem 

ingressar na FACISA. Já no que se refere à escolha do curso, a grande maioria (98%) 

respondeu que o curso no qual foi selecionado consistia na sua primeira opção, enquanto que 

apenas 2% o tinham como segunda opção.  

Tais índices vão corroborar com os principais motivos apontados para a escolha do 

curso que concluíram na FACISA, estando entre os percentuais mais altos e aparecendo com 

maior frequência: “afinidade com a área / vocação”, com 68%; “estar perto do/ou no meu 

                                                           
12 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte adotou o vestibular como forma de ingresso até o ano de 

2013. Neste ano, as vagas foram divididas entre o vestibular e a seleção via SiSU (Sistema de Seleção 

Unificada). 
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município de residência”, com 41%, e “ser a opção com a qual mais me identifico na 

FACISA”, com 22%. Os dois últimos itens podem indicar que a localização geográfica pode 

ter interferido na decisão de escolha do curso. É importante destacar que a questão permitia 

que o respondente assinalasse quantas opções ele desejasse/se identificasse, e por isso a soma 

dos percentuais das respostas ultrapassam os 100%. Segue a seguir a Tabela 7, com todas as 

opções de resposta e seus respectivos números.  

 

Tabela 7 - Motivos que mais estimularam os egressos na escolha do curso por ordem de aparecimento de 

respostas 

 

Motivos Contagem % 

Por ter afinidade com a área / 

vocação 
88 68% 

Por estar perto do/ou no  meu 

município de residência. 
53 41% 

Por ser a opção que mais me 

identifico na FACISA . 
28 22% 

Incentivo da família ou amigos. 23 18% 

Para ter um diploma superior 

 
16 12% 

Melhores oportunidades no 

mercado de trabalho/mercado de 

trabalho favorável. 

15 12% 

Por ser um curso fácil de ingressar 4 3% 

Boa Remuneração 2 2% 

Outros 2 2% 

Já trabalhava na área 1 1% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Os motivos mais apontados para a escolha do curso parecem justificar também o 

porquê dos cursos terem sido a primeira opção dos respondentes, já que a maioria dos 

egressos (68%) disse ter escolhido o curso por vocação. Para Bardagi et al. (2006), a 

identificação com a profissão – neste caso desde a escolha do curso – é um importante fator 

no auxílio e relativização das dificuldades do mercado, permitindo melhores condições de 

lidar com ambiguidades e conflitos inerentes à formação e a transição universidade-trabalho. 

Já para Teixeira (2002), a escolha de um curso universitário confronta o adolescente com a 

questão da identidade, de quem ele é e de quem pretende ser, exigindo dele um primeiro 

esboço de um projeto de vida. 
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É importante destacar que, de acordo com os dados coletados e explicitados na 

Tabela 7, o baixo índice da resposta “boa remuneração” pode sinalizar que o elemento 

financeiro não foi um fator de grande relevância no momento da escolha do curso pelos 

egressos da FACISA. 

No que diz respeito à continuidade dos estudos pelos egressos diplomados pela 

FACISA, observa-se que menos da metade (46,2%) realizou cursos após a diplomação na 

FACISA, sejam eles de pós-graduação ou de especializações e mestrados, bem como de 

aperfeiçoamento ou até mesmo outra graduação. 

Quando realizado o cruzamento das respostas do item “continuidade nos estudos” 

com o “curso concluído na FACISA”, percebemos que o curso de Enfermagem aparece com 

um percentual consideravelmente maior que os demais cursos de respostas “sim” (56,7%). Tal 

fato pode ocorrer em virtude deste ser o curso mais antigo e que mais formou egressos desde 

o ano de 2011 e, consequentemente, que tiveram mais tempo para buscar qualificações e 

aperfeiçoamento diversos.  

 

Tabela 8 - Continuidade nos estudos por curso 

 

Continuidade 

nos estudos 

Curso FACISA 

Total Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 Sim Contagem 34 13 13 60 

% 56,7% 21,7% 21,7% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A maior parte dos egressos que responderam ao questionário on-line e que estão 

realizando ou realizaram outro curso (60 respondentes), escolheram cursar uma especialização 

(70%), mas 16% também já realizaram ou estão realizando mestrado; outros 13% fizeram 

outros cursos de aperfeiçoamento profissional, conforme o Gráfico 6. Mattos (2009) relata 

que o alongamento da escolarização entre jovens com diploma universitário é um fator que 

chama a atenção nos vários trabalhos já pesquisados sobre formação acadêmica e mercado de 

trabalho, já que, diante do estreitamento de oportunidades profissionais, os diplomados 

procuram uma pós-graduação para se sentirem mais preparados para o mercado, e com isso o 

alongamento da escolaridade tem sido utilizado como estratégia de enfrentamento ao 

desemprego. 
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Gráfico 6 - Cursos realizados após a diplomação na FACISA 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Apenas um egresso realizou outra graduação, e o motivo disso, de acordo com a 

resposta de outras questões, foi a falta de identificação com o curso e a busca pela mudança 

de área profissional. É importante destacar que essa questão fazia parte de um dos filtros do 

questionário, e que só a responderam aqueles que informaram ter realizado algum curso 

depois daquele concluído na FACISA; também era possível escolher mais de uma opção de 

curso.  

A exigência de uma maior qualificação e as mudanças no mercado de trabalho, 

segundo Melo e Borges (2007), contribuíram para a criação de novos cursos de pós-graduação 

nas universidades, não sendo suficiente a conclusão do ensino superior, o que torna o 

processo formativo cada vez mais longo. Quanto à predominância da procura por programa de 

pós-graduação, convém ressaltar que a UFRN possui programas de pós-graduação nas 03 

(três) áreas específicas de formação da FACISA( Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição). Além 

disso, há outros programas de pós-graduação mais amplos na área da saúde, tais como: 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde; Gestão da Qualidade em Serviço de 

Saúde; Ensino na Saúde e, por fim, Saúde Coletiva. Entretanto, todos eles estão situados no 

campus central, localizado no município de Natal, o que pode dificultar um pouco o acesso 

dos egressos do interior do estado. 

Apesar das dificuldades que possam ser encontradas futuramente, a verdade é que, na 

ameaça gerada pela instabilidade do emprego, o indivíduo é desafiado a aumentar a sua 

competência individual através do caminho da atualização e da educação permanente, já que, 

atualmente, sabemos que a requalificação e a educação continuada não se constituem em 
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apenas uma opção, mas sim em um requisito do mercado de trabalho atual. Nesse contexto, 

segundo Sopelsa, Rios e Luckmann (2012), cabe aos egressos 

 
(...) buscar formação continuada para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, 

tendo em vista que, para o desenvolvimento de qualquer profissão, faz-se necessária 

a ciência de que nenhum curso abrange, no período de formação inicial, todos os 

elementos que integram o cotidiano de suas atividades. Ademais, a realidade sendo 

dinâmica, fruto das transformações da sociedade, suscita permanente atualização e 

aperfeiçoamento para o exercício das diversas funções (SOPELSA; RIOS; 

LUCKMANN, 2012, p. 83). 

 

Devido a esse fato, talvez os egressos da FACISA necessitem de um maior 

investimento neste campo; contudo, o fato de não haver um percentual tão alto na procura de 

cursos (46,2%) se deve ao pouco tempo de diplomação dos egressos. Tal dado pode ser 

confirmado na Tabela 9, que indica que o percentual de respostas “Sim” diminui 

gradativamente, na medida em que se aproxima o ano de diplomação. 

 

Tabela 9 - Realização de curso depois de formado por ano de conclusão 

 

Realização de curso depois de 

formado. 

Ano conclusão 
Total 

2011 2012 2013 2014 

Não 

Contagem 4 9 29 28 70 

% em Ano conclusão 26,7% 36,0% 56,9% 71,8% 53,8% 

Sim 

Contagem 11 16 22 11 60 

% em Ano conclusão 73,3% 64,0% 43,1% 28,2% 46,2% 

Total 

Contagem 15 25 51 39 130 

% em Ano conclusão 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 11,5% 19,2% 39,2% 30,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ainda sobre a educação continuada, também foi questionado aos egressos o principal 

motivo que os influenciou a dar continuidade aos estudos. Nesta questão, cada egresso pôde 

escolher apenas um motivo dentre os elencados no questionário. A Tabela 10 explicita a 

distribuição das respostas sobre esse quesito: 
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Tabela 10 - Motivos que influenciaram a continuação dos estudos 

 

Motivos Contagem % 

A necessidade de aprofundar conhecimentos para 

melhor desempenhar a profissão. 
18 30% 

O fato de não estar trabalhando, aliado à necessidade 

de buscar mais conhecimentos para melhor capacitar. 
4 7% 

A necessidade de aprofundar conhecimentos para 

progredir na carreira. 
16 27% 

Sempre fez parte dos planos prosseguir os estudos. 8 14% 

O interesse em seguir carreira acadêmica/Docência. 12 20% 

O fato de não ter se identificado com o curso e por 

isso decidiu mudar de área profissional. 
1 1% 

Outro. 1 1% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Como pôde ser visualizado na Tabela 10, dentre os motivos apontados para a busca 

pela continuidade dos estudos, 30% dos respondentes assinalaram a necessidade de 

aprofundar os conhecimentos para um melhor desempenho da profissão, e 27% apontaram 

aprofundar os conhecimentos para progredir na carreira; outros 20% assinalaram o interesse 

em seguir carreira acadêmica, como é o caso de dois dos egressos inseridos em sua área de 

formação, e que informaram, através do espaço destinado a comentários, terem retornado à 

FACISA agora na condição de docente: “atualmente trabalho como professora substituta do 

magistério superior de enfermagem da FACISA” (sic), (E7); “Tive oportunidade assim como 

outros ex- alunos de voltar a universidade como docente temporária, aprovada no concurso 

para professor substituto (...). Provando que o curso formou profissionais capacitados aptos 

a repassar o conhecimento” (sic), (E13). Talvez esse seja um dos motivos para uma maior 

busca pela realização de cursos de pós-graduação, pelos egressos da FACISA, após a 

formação retratada no Gráfico 6. 

Apenas um (1) respondente afirmou que deu continuidade aos estudos buscando 

outra graduação, e o motivo para tal ação, conforme já explicitado anteriormente, deve-se ao 

fato de não ter se identificado com o curso, apesar de tê-lo concluído, e por essa razão decidiu 

mudar de área profissional. O fato de apenas uma pessoa não ter se identificado com o curso 

pode estar relacionado com o motivo de escolha do curso explicitado na Tabela 7, onde o 

motivo mais apontado foi a afinidade com a área de formação, o que teoricamente daria mais 

segurança de que se está fazendo uma boa escolha.  
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5.2.2 Localização geográfica do egresso após a formação 

 

 

A pesquisa também buscou conhecer se, após a conclusão de seus respectivos cursos, 

os egressos permaneceram em seus locais de origem ou tiveram necessidade de migrar para 

outros municípios ou estados. Para tanto, fizemos um comparativo entre o local que este 

residia durante o curso e o que reside atualmente, e nesse comparativo chegamos aos dados 

explicitados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Comparativo entre local de residência antes e depois do curso 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No que diz respeito à permanência/migração dos egressos, observamos que 47%, 

permanecem no mesmo município de quando realizava o seu curso na FACISA, enquanto que 

outros 25% migraram para outros municípios do interior do estado, o que fortalece o intuito 

da interiorização e indica que a FACISA está atendendo a um de seus objetivos – se não 

totalmente, mas minimamente –, que é formar e fixar recursos humanos qualificados no 

interior e permitir uma maior descentralização do conhecimento produzido 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b), já que, quando se 

fala de compromisso da universidade, não se pode ignorar sua responsabilidade social e sua 

missão de participar do desenvolvimento regional, e tal aspecto é ainda mais acentuado 

quando se trata de uma instituição pública (SOPELSA; RIOS; LUCKMANN, 2012). 
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Identificamos, ainda, que cerca de 20% dos egressos migraram do interior do estado 

para a região metropolitana da grande Natal, com grande concentração neste município, muito 

provavelmente na busca de melhores oportunidades de trabalho; cerca de 8% mudaram-se 

para outros estados do país, principalmente na região Nordeste13. 

Também foi questionado, de forma específica aos egressos que estão atuando na 

área, a localização do seu trabalho em relação à região do Trairi, e tivemos como resultado 

que 33% permanecem na região do Trairi e, portanto, na região que os formaram, conforme 

dados do Gráfico 8. Para Sopelsa, Rios e Luckmann (2012), a inserção dos egressos da 

universidade nas empresas e instituições do seu entorno por si só contribui com o 

desenvolvimento regional e firma o seu compromisso social com concretude. Porém, é 

necessário que, para o cumprimento de tal compromisso, os cursos sejam ofertados com o 

diferencial de qualidade de ensino e práticas curriculares atinentes à formação de um perfil 

profissional consoante com as necessidades contemporâneas. A avaliação da qualidade da 

formação, na visão dos egressos, será analisada em tópicos posteriores. 

Ainda sobre a localização dos egressos que estão atuando na área de formação, 

identificamos que mais da metade (51%) permanece em outras regiões do estado, e 16% 

migraram para outros estados do país, conforme os dados do Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 - Localização do trabalho dos egressos que estão atuando dentro de suas áreas 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

                                                           
13 Picuí-PB, Cuité-PB, Patos-PB, Sobral-CE, Crato- CE, Fortaleza-CE, Canãa do Carajás-PA, Araripina-PE, 

Chapadão do Céu-GO. 
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Os dados do Gráfico 8, associados à avaliação do mercado de trabalho de Santa Cruz 

e região, realizada por todos os respondentes (e que será explicitada mais a frente no Gráfico 

14, onde 56% o classificam como ruim) podem muito provavelmente indicar a necessidade de 

maiores investimentos no mercado da área da saúde na região do Trairi. Outro dado que pode 

nos indicar isso é que, do total de egressos que estão atuando na área de formação, foi 

identificado que 25% estão na grande Natal, e destes, 90% estão na capital do estado. Tais 

indicadores nos fazem sugerir a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre o mercado 

de trabalho na região do Trairi, de modo a identificar suas atuais demandas e estudar 

possibilidades de expansão desse mercado na região, já que não adianta interiorizar o ensino 

se os diplomados não encontrarem colocação ao concluir seus cursos, tendo que migrar para a 

capital. 

 

 

5.2.3 Avaliação da formação acadêmica e profissional 

 

 

Esse bloco do questionário teve como pretensão atender a um dos objetivos 

específicos da pesquisa, buscando o conhecimento sobre a avaliação que os ex-alunos 

atribuem à formação recebida. Acreditamos que avaliar a universidade a partir de quem por 

ela foi formado, ou seja, pelo lado de quem a vivenciou e nela aprendeu – no caso o egresso – 

é ainda mais relevante, já que este tem possibilidade de fornecer informações sobre a 

qualidade da graduação ofertada, condições de ensino- aprendizagem e dificuldades 

vivenciadas na formação. 

Inicialmente, os egressos foram questionados sobre como avaliavam o atendimento 

das suas expectativas em relação à sua formação, e quanto a esse quesito, identificamos que a 

maioria (58%) considera que a formação recebida atendeu às expectativas, enquanto que 19% 

explicitaram que houve uma superação das expectativas, e outros 22% afirmaram que a 

formação atendeu parcialmente. Apenas um aluno apontou que sua formação frustrou 

totalmente as suas expectativas; todavia, analisando os dados desse egresso e com base em 

outras respostas disponibilizadas, percebemos que isso ocorreu devido ao fato do mesmo não 

ter se identificado com o curso, decidindo inclusive mudar de área profissional. 
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Gráfico 9 - Atendimento das expectativas em relação à formação 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Consideramos bastante positivos os percentuais obtidos na avaliação geral, uma vez 

que somados os números daqueles que tiveram suas expectativas atendidas ou superadas 

totalizam 77% do total de respondentes. 

Consideramos conveniente também realizar o cruzamento do dado “atendimento das 

expectativas” e “curso concluído”, para identificar se há variações significativas entre eles. 

Identificamos que o único egresso que assinalou que se frustrou completamente nas suas 

expectativas pertence ao curso de Fisioterapia. O curso de Nutrição tem o maior percentual 

(26,7%) de diplomados que apontaram que o curso superou suas expectativas, se comparados 

com Enfermagem (15,1%) e Fisioterapia (15,6%). De forma complementar, Nutrição 

apresentou menor percentual entre aqueles que tiveram suas expectativas atendidas 

parcialmente (15,6%), contra 26,4% de Enfermagem e 21,6% de Fisioterapia, o que parece 

indicar que os egressos de Nutrição estão mais satisfeitos com a formação obtida do que os 

demais cursos. Já entre aqueles que responderam que o curso atendeu às expectativas, os 

cursos obtiveram percentual bem equilibrados, com 58,5% em Enfermagem, 59,4% em 

Fisioterapia e 57,8% em Nutrição, conforme dados da Tabela 11. 
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Tabela 11 - Atendimento das expectativas em relação ao curso de formação (por curso) 

 

Atendimento das expectativas em 

relação ao curso de formação 

Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Frustrou 

completamente 

Contagem 0 1 0 1 

% 0,0% 3,1% 0,0% ,8% 

Atendeu parcialmente 

Contagem 14 7 7 28 

% 26,4% 21,9% 15,6% 21,5% 

Atendeu às expectativas 

Contagem 31 19 26 76 

% 58,5% 59,4% 57,8% 58,5% 

Superou as 

expectativas. 

Contagem 8 5 12 25 

% 15,1% 15,6% 26,7% 19,2% 

Total 

Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Depois dessa apreciação focada nas expectativas dos egressos, visando a uma análise 

mais específica, foi solicitada aos respondentes a avaliação de diversos itens, tais como: a 

instituição como um todo, a localização do campus, estrutura física, materiais e equipamentos 

utilizados durante o curso, a coordenação do curso, o corpo docente, a didática dos 

professores, a orientação acadêmica, a estrutura curricular, os conhecimentos práticos e 

teóricos e sua inter-relação, os estágios curriculares, a relação entre a formação recebida e as 

exigências do mercado e o acervo bibliográfico. Para podermos conhecer melhor a realidade 

de cada curso da FACISA com relação aos itens, fizemos o cruzamento de todos os 

componentes avaliados com o curso dos egressos, e com isso teremos os dados gerais e 

específicos por curso. 

No que se refere à avaliação da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, de modo 

geral, os egressos classificaram em sua maioria a FACISA como excelente (16,2%) e bom 

(67,7%), conforme a Tabela 12. Tal fato está de acordo com a missão formativa da IES 

pública, uma vez que esse tipo de entidade visa oferecer um ensino gratuito e de qualidade 

para os que desejam obter um diploma de graduação respeitado e reconhecido pelo seu campo 

de atuação. 
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Tabela 12– Avaliação da FACISA como um todo (geral e por curso) 

 

A FACISA como um todo 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Ruim 
Contagem 1 0 0 1 

% 1,9% 0,0% 0,0% 0,8% 

Regular 
Contagem 7 4 5 16 

% 13,2% 12,5% 11,1% 12,3% 

Indiferente 
Contagem 2 0 2 4 

% 3,8% 0,0% 4,4% 3,1% 

Bom 
Contagem 35 22 31 88 

% 66,0% 68,8% 68,9% 67,7% 

Excelente 
Contagem 8 6 7 21 

% 15,1% 18,8% 15,6% 16,2% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Cerca de 12% dos egressos avaliaram a instituição de forma regular; entretanto, 

consideramos o resultado global demonstrado na Tabela 12 bastante satisfatório, já que os 

avaliadores são os primeiros diplomados dos cursos de um campus novo e que, portanto, 

ainda está se firmando, sendo tal dado bastante relevante para a consolidação de um campus 

tão recente, como é o caso da FACISA. É importante destacar que nesse item não foram 

encontradas variações significativas entre os cursos. 

A localização do campus também foi alvo da avaliação dos egressos, e também 

observamos a predominância de índices positivos, tendo como destaques bom (40,8%) e 

excelente (47,7%), o que demonstra que a abertura do campus na região do Trairi foi muito 

bem aceita, tendo em vista que apenas 9,2% assinalaram esse quesito como ruim ou regular.  
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Tabela 13 - Avaliação da localização do campus (geral e por curso) 

 

 

Localização 

Curso FACISA 
Total 

Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Ruim 
Contagem 2 0 0 2 

% 3,8% 0,0% 0,0% 1,5% 

Regular 
Contagem 4 3 3 10 

% 7,5% 9,4% 6,7% 7,7% 

Indiferente 
Contagem 3 0 0 3 

% 5,7% 0,0% 0,0% 2,3% 

Bom 
Contagem 17 12 24 53 

% 32,1% 37,5% 53,3% 40,8% 

Excelente 
Contagem 27 17 18 62 

% 50,9% 53,1% 40,0% 47,7% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Destacamos que, de acordo com os dados da Tabela 13, o item “localização do 

campus” foi o quesito avaliado com maior concentração percentual na resposta "excelente”, 

totalizando 47,7% e atingindo 50,9% em Enfermagem, 53,1% em Fisioterapia e 40% em 

Nutrição, o que pode demonstrar a necessidade que sentiam da presença da UFRN na região. 

A grande preocupação de uma instituição pública deve ser com a qualidade dos 

serviços por ela prestados, e quando esses são serviços educacionais e formativos a 

responsabilidade é ainda maior. Quanto à avaliação da formação obtida, também houve 

grande concentração nos itens excelente (30,8%) e bom (60,8%), conforme explicita a Tabela 

14, o que representa um índice bastante relevante e profícuo para os cursos recém-criados e 

que naturalmente estão susceptíveis a readaptações e melhorias. Quando feita a análise 

separadamente por curso, observamos que temos um índice bastante alto de avaliações 

positivas (bom e excelente), sendo 88,6% para Enfermagem, 93,8% para Fisioterapia e 93,4% 

para Nutrição. É interessante destacar também que nesse quesito nenhum dos egressos 

assinalou a alternativa ruim, e apenas 6,2% do total classificaram a sua formação como 

regular, conforme dados da Tabela 14. 
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Tabela 14 - Avaliação da formação (geral e por curso) 

 

Avaliação da formação 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 
     Regular 

Contagem 4 2 2 8 

% 7,5% 6,3% 4,4% 6,2% 

Indiferente 
Contagem 2 0 1 3 

% 3,8% 0,0% 2,2% 2,3% 

Bom 
Contagem 35 19 25 79 

% 66,0% 59,4% 55,6% 60,8% 

Excelente 
Contagem 12 11 17 40 

% 22,6% 34,4% 37,8% 30,8% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Também foi requerido que os diplomados avaliassem itens mais específicos da 

formação, os quais explicitaremos a seguir. 

No quesito “estrutura curricular do curso”, os itens bom e excelente totalizaram 80% 

das opiniões dos respondentes; já o item regular obteve 13, 8% e o ruim apenas 1,5%, o que 

consideramos uma boa avaliação, de modo geral. 

 

Tabela 15 - Avaliação da Estrutura curricular (geral e por curso) 

 

Estrutura Curricular 

Curso FACISA 

Total Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 Ruim Contagem 1 1 0 2 

% 1,9% 3,1% 0,0% 1,5% 

Regular Contagem 4 8 6 18 

% 7,5% 25,0% 13,3% 13,8% 

Indiferente Contagem 3 2 1 6 

% 5,7% 6,3% 2,2% 4,6% 

Bom Contagem 35 16 25 76 

% 66,0% 50,0% 55,6% 58,5% 

Excelente Contagem 10 5 13 28 

% 18,9% 15,6% 28,9% 21,5% 

Total Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Se analisarmos de forma mais minuciosa a Tabela 15, podemos identificar pequenas 

diferenças entre os índices por curso. Observa-se no curso de Nutrição um percentual mais 

elevado do item excelente (28,9%), em contraposição aos de Enfermagem (18,9%) e 

Fisioterapia (15,6%), apesar de que, caso consideremos os índices positivos (bom e 
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excelente), a realidade dos cursos de Enfermagem e Nutrição se assemelham bastante, com 

84,9% e 84,5 %, respectivamente. Já o curso de Fisioterapia se destaca com um percentual 

considerável nos itens mais baixos da avaliação (ruim e regular), totalizando 28,1% de 

egressos que assim classificaram sua estrutura curricular, o que talvez indique a necessidade 

de uma revisão e um olhar mais cuidadoso, visando a possíveis atualizações e melhorias da 

estrutura curricular. A importância da avaliação da estrutura curricular é que ela compõe o 

esqueleto do curso, já que é nela que estão descritos e organizados os conteúdos e 

conhecimento necessários para a formação do perfil profissional desejado no projeto 

pedagógico, que de modo geral deve buscar não apenas uma boa formação profissional, mas 

também social e cidadã. 

Nos cursos da área da saúde, é muito presente na estrutura curricular não apenas a 

ênfase nos conhecimentos teóricos, mas também na formação prática, por exigência das 

diretrizes curriculares, sejam através de estágios ou em laboratórios. Como itens que também 

compõem parte da estrutura, foi solicitado que os egressos avaliassem os conhecimentos 

teóricos, os práticos, a inter-relação entre teoria e prática e os estágios curriculares que 

fizeram parte de sua formação. 

A teoria é fonte de conhecimento ininterrupta na vida de todo profissional, e no que 

diz respeito à avaliação dos conhecimentos teóricos obtidos na FACISA, nenhum dos 

egressos o classificam como ruim14, e somando os três cursos, apenas 6,9% classificaram 

como regulares. Os percentuais dos quesitos “bom” e “excelentes” foram bem equitativos 

entre os cursos, totalizando 60,8% no quesito bom e 32,3% no excelente, na junção de todos 

os cursos, conforme Tabela 16. É interessante destacar que esse quesito obteve o maior 

percentual de concentração de respostas “bom” e “excelente” (93,1%), dentre todos os itens 

avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 O SPSS exclui itens que não obtiveram respostas e por esse motivo os itens ruim e indiferente não aparecem 

na Tabela 14 (avaliação dos conhecimentos teóricos). 
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Tabela 16 - Avaliação dos conhecimentos teóricos (geral e por curso) 

 

Conhecimentos teóricos 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Regular 
Contagem 5 2 2 9 

% 9,4% 6,3% 4,4% 6,9% 

Bom 
Contagem 32 20 27 79 

% 60,4% 62,5% 60,0% 60,8% 

Excelente 
Contagem 16 10 16 42 

% 30,2% 31,3% 35,6% 32,3% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Consideramos importante a construção do conhecimento teórico nos cursos de 

graduação; porém, não podemos deixar de enfatizar também a importância e a necessidade de 

a universidade proporcionar a todos os acadêmicos a formação do conhecimento prático, 

relevante para a formação profissional. Para Teixeira (2002), as práticas possibilitam aos 

estudantes o desenvolvimento de três fatores que fortalecem a sua formação, sendo eles: a) 

integrar conhecimentos teóricos vistos fora do contexto aplicado, adquirindo assim um 

sentido vivencial; b) adquirir confiança pessoal na medida em que enfrentam problemas 

concretos da vida profissional e perceber que são capazes de lidar com essas situações; e c) 

permitir que os estudantes descubram quais tipos de atividades mais lhes agradam e em quais 

se sentem mais confiantes para o exercício profissional. 

No que se refere aos conhecimentos práticos na avaliação dos respondentes, apenas 

um egresso do curso de Nutrição classificou como ruim; além disso, o percentual de respostas 

regulares mais que dobrou, se comparado à avaliação dos conhecimentos teóricos na junção 

dos cursos, totalizando 16,2%. Se analisarmos separadamente por curso, veremos que o índice 

no item regular no curso de Enfermagem se destaca dos demais, com 26,4%, o que pode ser 

um alerta em relação a problemas com as atividades práticas, podendo talvez ser justificado 

por ter sido o primeiro curso (pioneiro) no campus, e com isso ter tido maiores dificuldades 

inicias com relação à estrutura física, como laboratórios, por exemplo, como podemos 

perceber nesse relato de dois egressos da primeira turma: “ Na minha graduação tive algumas 

dificuldades com a questão de estrutura física, uma vez que fui a primeira turma,(...) ainda 

assim em relação ao cursos de enfermagem das universidades particulares o nosso curso se 

mostra muito superior” (sic), (E5), e o egresso 9, que diz: “ Hoje em dia consigo reconhecer a 

excelente formação que obtive na FACISA, não tinha essa dimensão enquanto estudante e 

pela realidade de ser a primeira turma (falta de equipamentos, laboratórios escassos, 
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biblioteca com poucos exemplares) nos fez dedicar mil vezes mais do que se tivéssemos toda 

a estrutura disponível. (sic). 

Ao contrário dos conhecimentos teóricos, onde nenhum ex- aluno se posicionou 

como indiferente, nos conhecimentos práticos tivemos um índice de 5,4% de respostas nesse 

quesito, com frequência percentual maior no curso de Nutrição, com 8,9%; tal resposta 

significa uma espécie de abstenção do respondente ao item. 

Mesmo com as observações acima, ainda um percentual bastante considerável 

classificou os conhecimentos práticos do seu curso de formação como “excelente” e “bom”, 

nos cursos de Nutrição e Fisioterapia, ultrapassando os 80%, enquanto que no de Enfermagem 

esse índice quase atinge os 70%, como pode ser visualizado na Tabela 17.  

 

Tabela 17 - Avaliação dos conhecimentos práticos (geral e por curso) 

 

Conhecimentos práticos 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Ruim 
Contagem 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 2,2% 0,8% 

Regular 
Contagem 14 3 4 21 

% 26,4% 9,4% 8,9% 16,2% 

Indiferente 
Contagem 2 1 4 7 

% 3,8% 3,1% 8,9% 5,4% 

Bom 
Contagem 31 20 26 77 

% 58,5% 62,5% 57,8% 59,2% 

Excelente 
Contagem 6 8 10 24 

% 11,3% 25,0% 22,2% 18,5% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

Para Vieira, Caires e Coimbra (2011), os estágios são fontes de aprendizagem 

significativa e, no contexto do ensino superior, o contato direto com a prática profissional e 

com contextos reais de trabalho surgem, geralmente, nesse âmbito, sendo sua experiência um 

marco fundamental na formação e preparação dos estudantes para a entrada no mundo 

profissional. Os autores defendem ainda que tal noção tem sido largamente difundida entre os 

docentes, as entidades empregadoras e os próprios alunos, já que os estágios curriculares são 

o ápice da prática curricular. Corroborando com esse pensamento, as diretrizes curriculares da 

área da saúde, estabelecem que, no mínimo, 20% da carga horária dos cursos de Enfermagem, 

Fisioterapia e Nutrição sejam destinadas à realização de estágio curricular. 
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Quanto à avaliação dos estágios curriculares pelos egressos dos cursos da FACISA, 

temos que o curso de Nutrição, igualmente como os conhecimentos práticos, continua 

obtendo um índice acima de 80% de avaliação positiva (bom e excelente), enquanto que o 

curso de Fisioterapia desce percentualmente nos índices positivos em relação a avaliação dos 

conhecimentos práticos, atingindo 65,6%, quase se igualando aos 64,2% do curso de 

Enfermagem. A avalição desse item aparece também mais forte nesses cursos no quesito 

regular, com 24,5% em Enfermagem e 21,9% em Fisioterapia, o que talvez indique uma 

demanda para o Núcleo Docente Estruturante (NDE) analisar e sugerir melhorias para os 

estágios nesses cursos, já que, apesar dos percentuais não serem tão elevados sob nossa 

perspectiva, ainda assim merecem atenção, uma vez que os estágios são de grande 

importância para a formação dos egressos e a sua transição para o mercado de trabalho, 

levando em consideração que “a experiência de estágio pela qual passam antes de se tornarem 

profissionais com nível superior pode favorecer uma visão mais realista do mercado de 

trabalho” (MELO; BORGES, 2007, p. 377). 

 

Tabela 18 - Avaliação dos estágios curriculares (geral e por curso) 

 

Estágios curriculares 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Ruim 
Contagem 4 1 1 6 

% 7,5% 3,1% 2,2% 4,6% 

Regular 
Contagem 13 7 3 23 

% 24,5% 21,9% 6,7% 17,7% 

Indiferente 
Contagem 2 3 2 7 

% 3,8% 9,4% 4,4% 5,4% 

Bom 
Contagem 23 12 24 59 

% 43,4% 37,5% 53,3% 45,4% 

Excelente 
Contagem 11 9 15 35 

% 20,8% 28,1% 33,3% 26,9% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Outro importante aspecto a ser priorizado nos processos de formação profissional é a 

articulação entre teoria e prática, através de uma visão de unidade, não devendo haver 

valorização de uma em detrimento da outra, já que estas são complementares; e é essa 

interligação que promove uma formação mais completa. Para Sopelsa, Rios e Luckmann 

(2012), toda prática desenvolvida em qualquer área de trabalho precisa ter uma sustentação 

teórica sólida; mas, também, para que a teoria tenha seu significado, é necessário que haja 
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uma práxis educativa, evidenciando a necessidade dos professores universitários de não 

abrirem mão do conhecimento teórico na graduação, mas também não ignorar a importância 

de articular a teórica com a prática profissional. Visando analisar essa articulação na FACISA, 

também foi solicitada a avaliação da inter-relação teoria e prática na formação dos egressos. 

Novamente nesse quesito, a abstenção através da resposta indiferente se fez presente 

de forma mais forte no curso de Nutrição, e com mais que o dobro da aparição nos demais 

cursos. No curso de Enfermagem, o percentual de regulares demonstra-se mais alto do que 

nos demais cursos. Entretanto, na avaliação bom, os percentuais dos cursos ultrapassam os 

50% e se assemelham bastante. Também se assemelham os percentuais de excelente entre os 

cursos de Fisioterapia (21,9%) e Nutrição (20%). 

 

Tabela 19 - Avaliação da inter-relação teoria e prática (geral e por curso) 

 

Inter-relação teoria e prática 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Ruim 
Contagem 1 1 0 2 

% 1,9% 3,1% 0,0% 1,5% 

Regular 
Contagem 11 3 6 20 

% 20,8% 9,4% 13,3% 15,4% 

Indiferente 
Contagem 2 2 6 10 

% 3,8% 6,3% 13,3% 7,7% 

Bom 
Contagem 31 19 24 74 

% 58,5% 59,4% 53,3% 56,9% 

Excelente 
Contagem 8 7 9 24 

% 15,1% 21,9% 20,0% 18,5% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
 

Retomando ao que já foi explicitado em capítulos anteriores, a universidade não deve 

ter suas ações voltadas exclusivamente para o mercado e muito menos se submeter a ele, mas 

não pode também desconsiderá-lo: deve sim preocupar-se com as exigências do mercado, 

visando proporcionar a formação de bons profissionais, inclusive, como um retorno, do 

investimento da sociedade na universidade pública.  

Diante disso, perguntamos aos diplomados pela FACISA sobre qual avaliação eles 

fazem da relação entre a formação recebida e as exigências do mercado. Em relação a esse 

item, de modo geral, obtivemos que 19,2% dos egressos a consideraram “excelente” e 56,9% 

“bom”, totalizando 76,1% de avaliações positivas. Nesse quesito, o curso de Nutrição se 

sobressai um pouco em relação aos demais, atingindo 86,6% nos quesitos “bom” e 
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“excelente”. É importante destacar como algo bastante salutar que nenhum dos respondentes 

classificou a inter-relação teoria e prática da FACISA como “ruim”, conforme pode ser 

observado Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Avaliação da relação entre a formação recebida e as exigências do mercado (geral e 

por curso) 

 

Relação teoria e prática 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 
Regular 

Contagem 9 7 3 19 

% 17,0% 21,9% 6,7% 14,6% 

Indiferente 
Contagem 7 2 3 12 

% 13,2% 6,3% 6,7% 9,2% 

Bom 
Contagem 29 16 29 74 

% 54,7% 50,0% 64,4% 56,9% 

Excelente 
Contagem 8 7 10 25 

% 15,1% 21,9% 22,2% 19,2% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Além dos conhecimentos adquiridos durante a formação, também foi solicitada aos 

ex-alunos a avaliação de outros itens que servem de suporte à formação, na medida em que 

complementam e auxiliam os egressos, no objetivo de ter acesso a uma boa experiência 

universitária, tais como: estrutura física; instalações e laboratórios; materiais e equipamentos; 

coordenação do curso; acervo bibliográfico e orientação acadêmica. 

Quanto à estrutura física, instalações e laboratórios do campus tiveram maior 

concentração no item bom (46,9%), e se somarmos com o excelente, totalizamos 56,1% de 

avaliações positivas. Entretanto, se compararmos o percentual geral de avaliações positivas de 

todos os itens avaliados até então, perceberemos uma queda considerável no mesmo, já que o 

menor índice de avaliações positivas até então tinha sido de 72,3% nos estágios curriculares. 
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Tabela 21 - Avaliação da estrutura física, instalações e laboratórios (geral e por curso) 

 

Estrutura física, instalações e 

laboratórios 

Curso FACISA 
Total 

Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 
Ruim 

Contagem 4 1 4 9 

% 7,5% 3,1% 8,9% 6,9% 

Regular 
Contagem 13 8 18 39 

% 24,5% 25,0% 40,0% 30,0% 

Indiferente 
Contagem 1 2 6 9 

% 1,9% 6,3% 13,3% 6,9% 

Bom 
Contagem 29 17 15 61 

% 54,7% 53,1% 33,3% 46,9% 

Excelente 
Contagem 6 4 2 12 

% 11,3% 12,5% 4,4% 9,2% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Nesse item, nos chamou a atenção o baixo índice de avaliações positivas no curso de 

Nutrição, que totalizou apenas 37,7% de avaliações no quesito bom e excelente, uma vez que 

esse curso em especial vinha se destacando com avaliações bastante positivas nos itens 

anteriores, tendo até então ficado abaixo de 80% na soma das respostas “bom” e “excelente” 

em apenas um dos quesitos15. Diante disso, acende-se uma luz de alerta para que esse item 

possa ser analisado de forma mais qualitativa pela FACISA, tanto nesse curso específico 

como nos demais, a fim de levantar os reais problemas e investir em possíveis melhorias 

estruturais. 

Quanto aos materiais e equipamentos utilizados na FACISA, a avaliação é ainda pior 

do que o item anterior, totalizando apenas 49,3% de avaliações positivas. O curso de Nutrição 

permaneceu com a mesma soma do ponto de vista percentual que o item anterior (37,7%), o 

que pode demonstrar alguma carência no que diz respeito à infraestrutura de laboratórios e 

equipamentos mais específicos. Nos demais cursos, o percentual caiu em relação ao item 

anterior nas respostas “boa” e “excelente”, ficando com 52,8% em Enfermagem e 59,4% em 

Fisioterapia. Consequentemente, tivemos um pequeno aumento nos índices gerais de 

avaliações ruim (7,7%) e regular (32,3%), conforme pode ser visualizado na Tabela 22. 

 

 

 

                                                           
15Inter-relação teoria e prática  
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Tabela 22 - Avaliação de materiais e equipamentos utilizados durante o curso (geral e por curso) 

 

Materiais e equipamentos 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Ruim 
Contagem 5 0 5 10 

% 9,4% 0,0% 11,1% 7,7% 

Regular 
Contagem 15 8 19 42 

% 28,3% 25,0% 42,2% 32,3% 

Indiferente 
Contagem 5 5 4 14 

% 9,4% 15,6% 8,9% 10,8% 

Bom 
Contagem 24 17 15 56 

% 45,3% 53,1% 33,3% 43,1% 

Excelente 
Contagem 4 2 2 8 

% 7,5% 6,3% 4,4% 6,2% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Ao apontarmos algumas fragilidades, não estamos querendo inferir que os dados aqui 

retratados demonstrem um cenário ruim. Entretanto, diante dos altos percentuais de avaliações 

positivas nos demais itens, achamos por bem chamar a atenção para aqueles que têm um nível 

menor de avaliação positiva, para que possam ser aprimorados e ainda mais melhorados os 

índices avaliativos em todos os itens. 

A coordenação do curso é também um importante mecanismo para a qualidade de 

um curso, já que ela é uma imprescindível ponte do aluno com o restante da instituição, sendo 

responsável por prestar informações sobre a vida acadêmica dos discentes, esclarecer pontos 

do Regulamento de Graduação e criar e conduzir os processos acadêmicos de sua 

competência. Levando em consideração os dados gerais da avaliação da coordenação, temos 

que 51,5% avaliavam a coordenação do seu curso como boa, enquanto que 17,7% a 

consideram excelente.  

Nos quesitos negativos, temos 3,1% como ruim e 12,3% como regular. Contudo, se 

analisarmos separadamente por curso, vamos encontrar algumas discrepâncias, como por 

exemplo: a avaliação “ruim” no curso de Nutrição, mesmo sendo um percentual baixo (6,7%), 

praticamente duplica quando comparado aos demais cursos. Já na resposta regular são os 

cursos de Enfermagem (15,1%) e Fisioterapia (15,6%) que têm um percentual que chega a 

mais que o dobro de Nutrição (6,7%). No quesito “excelente”, quem se sobressai é o curso de 

Fisioterapia, com 31.3% das respostas, enquanto que Enfermagem atinge 13,2% e Nutrição 

13,3%.  
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Tabela 23 - Avaliação da coordenação do curso (geral e por curso) 

 

Coordenação do curso 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Ruim 
Contagem 1 0 3 4 

% 1,9% 0,0% 6,7% 3,1% 

Regular 
Contagem 8 5 3 16 

% 15,1% 15,6% 6,7% 12,3% 

Indiferente 
Contagem 6 7 7 20 

% 11,3% 21,9% 15,6% 15,4% 

Bom 
Contagem 31 10 26 67 

% 58,5% 31,3% 57,8% 51,5% 

Excelente 
Contagem 7 10 6 23 

% 13,2% 31,3% 13,3% 17,7% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

No que diz respeito à orientação acadêmica e, de acordo com a Tabela 24, os 

egressos da FACISA fizeram a seguinte avaliação: 49,2% avaliaram-na como boa, enquanto 

que 21,5% a avaliaram como excelente. Destacamos, ainda, a concentração de 34,4% dos 

egressos de Fisioterapia, que avaliam a sua experiência como “excelente”; já no curso de 

Enfermagem registra-se o maior percentual de avaliações negativas, com 24,5% entre 

avaliações “regular” ou “ruim”, o que pode indicar uma atenção especial a esse quesito para 

um melhor atendimento do seu objetivo que, de acordo com o regulamento de graduação da 

UFRN, é contribuir para a integração dos estudantes à vida universitária, orientando-os 

quanto às atividades acadêmicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2013). Para tanto, é designado um professor orientador que, preferencialmente, 

acompanhará o mesmo grupo de estudantes do ingresso à conclusão do curso. 
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Tabela 24 - Avaliação da orientação acadêmica (geral e por curso) 

 

Orientação acadêmica 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 
Ruim 

Contagem 4 0 3 7 

% 7,5% 0,0% 6,7% 5,4% 

Regular 
Contagem 9 2 4 15 

% 17,0% 6,3% 8,9% 11,5% 

Indiferente 
Contagem 6 5 5 16 

% 11,3% 15,6% 11,1% 12,3% 

Bom 
Contagem 24 14 26 64 

% 45,3% 43,8% 57,8% 49,2% 

Excelente 
Contagem 10 11 7 28 

% 18,9% 34,4% 15,6% 21,5% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Uma parte muito importante para a construção efetiva de uma boa formação 

acadêmica e profissional é o um adequado acervo bibliográfico, para que seja possível 

subsidiar pesquisas e aprofundar os conhecimentos teóricos. No que diz respeito a esse 

quesito, destacam-se o percentual de regular no curso de Enfermagem (30,2%) e Nutrição 

(33,3%), que é quase o dobro da aparição no curso de Fisioterapia, o que pode demonstrar a 

necessidade de melhorias no acervo específico desses cursos. Para isso, a UFRN abre várias 

chamadas anuais para solicitação de livros para as bibliotecas, podendo ser solicitadas por 

professores e alunos com a aprovação da coordenação do curso. Para solicitação, a 

bibliografia deve estar apresentada nos planos de cursos das disciplinas cadastrados no 

SIGAA, podendo relacioná-la tanto como bibliografia obrigatória quanto complementar. O 

curso de Fisioterapia se sobressai em relação aos demais cursos nesse quesito, com uma 

avaliação positiva (excelente e bom) de 68,8%, conforme dados da Tabela 25. 
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Tabela 25 - Avaliação do acervo bibliográfico (geral e por curso) 

 

Acervo Bibliográfico 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 
Ruim 

Contagem 7 2 0 9 

% 13,2% 6,3% 0,0% 6,9% 

Regular 
Contagem 16 5 15 36 

% 30,2% 15,6% 33,3% 27,7% 

Indiferente 
Contagem 1 3 6 10 

% 1,9% 9,4% 13,3% 7,7% 

Bom 
Contagem 26 18 21 65 

% 49,1% 56,3% 46,7% 50,0% 

Excelente 
Contagem 3 4 3 10 

% 5,7% 12,5% 6,7% 7,7% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

A avaliação geral do item “acervo bibliográfico” também merece um olhar mais 

apurado, na medida em que apenas 57,7%16 dos egressos o classificaram como “bom” e 

“excelente”.  

Outro fator extremamente importante para a formação universitária são os docentes. 

Por esse motivo, também foi solicitada aos ex-alunos a avaliação dos docentes do curso. Os 

itens relacionados aos docentes obtiveram uma ótima avaliação dos egressos, o que corrobora 

também com os bons resultados relacionados à formação, conhecimentos adquiridos, entre 

outros, já analisados aqui. 

Quanto à avaliação do corpo docente, este quesito não foi apontado por nenhum ex-

aluno como ruim e, no total dos cursos, apenas 12,3% os classificaram como regular. Já a 

avaliação positiva, quando juntamos os itens bom e excelente, supera os 80% em todos os 

cursos analisados, sendo: 84,9% em Enfermagem, 81,2% em Fisioterapia e, destacando-se 

mais uma vez na avaliação positiva, Nutrição, com 93,3%, conforme dados da Tabela 24.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 O termo “apenas” é utilizado em comparação a avaliação dos demais itens que em sua maioria obtiveram 

índices de acima dos 70 % de índices positivos.  
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Tabela 26 - Avaliação do corpo docente (geral e por curso) 

 

Corpo docente 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 
Regular 

Contagem 7 6 3 16 

% 13,2% 18,8% 6,7% 12,3% 

Indiferente 
Contagem 1 0 0 1 

% 1,9% 0,0% 0,0% 0,8% 

Bom 
Contagem 23 13 22 58 

% 43,4% 40,6% 48,9% 44,6% 

Excelente 
Contagem 22 13 20 55 

% 41,5% 40,6% 44,4% 42,3% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Coincidentemente, se somarmos os percentuais de bom e excelente, nas Tabelas 26 e 

27, nos cursos de Enfermagem e Nutrição eles batem exatamente com o mesmo percentual, 

apesar de haver variações nos percentuais dos itens isolados, como a diminuição dos 

percentuais de excelente na Tabela 27. Já no curso de Fisioterapia acontece uma pequena 

subida, somando 84,4% dos seus egressos que classificam a didática dos professores como 

“boa” ou “excelente”. Tais números refletem uma realidade muito satisfatória para um 

campus novo e que tem em sua maioria também professores novos, muitas vezes no início de 

suas carreiras docentes. Também é sabido que os professores, são de grande importância para 

a formação profissional e social de seus alunos, podendo inclusive a significativa boa 

avaliação desses ter influenciado no sucesso da avaliação de outros itens, como: a instituição 

como um todo, a formação, conhecimentos teóricos, práticos, inter-relação teoria e prática, 

relação entre a formação e as exigências do mercado, dentre outros.  

Tabela 27 - Avaliação da didática dos professores (geral e por curso) 

 

Didática dos professores 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 

Regular 
Contagem 6 4 3 13 

% 11,3% 12,5% 6,7% 10,0% 

Indiferente 
Contagem 2 1 0 3 

% 3,8% 3,1% 0,0% 2,3% 

Bom 
Contagem 33 18 31 82 

% 62,3% 56,3% 68,9% 63,1% 

Excelente 
Contagem 12 9 11 32 

% 22,6% 28,1% 24,4% 24,6% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
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Também é importante frisar que, tanto na avaliação do corpo docente como na 

análise da didática dos professores, nenhum dos egressos assinalou o item “ruim”, o que 

ratifica a boa avaliação dos docentes pelos egressos. 

Ao final deste bloco, depois de ter avaliado a FACISA em vários aspectos, foi 

também solicitada uma espécie de autoavaliação do seu desempenho pelo egresso. Os 

egressos classificaram seu desempenho de modo muito satisfatório, uma vez que 26% e 69% 

respectivamente o classificaram como “muito bom” ou “bom”, totalizando 94%. Não houve 

nenhuma ocorrência de avaliação “baixo” ou “muito baixo” em relação ao desempenho dos 

egressos, e apenas 6% o classificaram como “regular”, como podemos observar no Gráfico 

10. 

 

Gráfico 10 - Autoavaliação do desempenho no curso 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

Ao final desse tópico e diante das avaliações expostas acima, entendemos que, de 

acordo com aqueles que usufruíram e, portanto, têm competência para avaliar, a FACISA 

cumpre bem o seu papel de instituição educacional pública, na medida em que oferece uma 

formação de qualidade, apesar de algumas fragilidades também apontadas, principalmente no 

que diz respeito à estrutura física, laboratórios, materiais e equipamentos e acervo 

bibliográfico. 
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5.2.4 Inserção profissional e mercado de trabalho 

 

 

Neste tópico buscaremos conhecer o período em que se deu a inserção profissional 

dos egressos da FACISA e como estes se sentiam em relação a isso, além de como os 

diplomados avaliam o mercado de trabalho da sua área e quais os fatores que estes 

identificaram como facilitadores e dificultadores para o ingresso no mercado de trabalho.  

No que diz respeito ao período da entrada no mercado de trabalho, a maioria dos ex- 

alunos somente obtiveram a sua primeira atividade profissional após a conclusão do seu curso 

na FACISA, 68% dos respondentes, conforme demonstra o Gráfico 11. Tal dado muito 

provavelmente se justifica pela faixa etária da população, que é composta em sua maioria por 

jovens entre 21 e 25 anos (63,1%), aliado ao fato de todos os cursos da FACISA funcionarem 

no turno diurno (manhã e tarde), o que dificultaria um pouco a conciliação da faculdade com 

uma atividade profissional.  

 
Gráfico 11 - Período de ingresso no mercado de trabalho 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Para aqueles que começaram a trabalhar antes ou durante a formação na FACISA, foi 

questionada a relação da atividade exercida e o curso realizado, tendo como resultado que 

50% destes exerciam atividade fortemente relacionada com a formação na FACISA, enquanto 

que 35% não tinham relação com o curso, e os demais (15%) exerciam atividades fracamente 

relacionadas com o curso que concluíram, conforme os dados do Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Relação entre atividade exercida e a formação na FACISA 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O fato de 64% das pessoas que já exerciam atividade antes da conclusão do curso ter 

alguma relação com a formação (de maneira forte ou fraca) pode ter contribuído com o fator 

mais apontado para decisão da escolha do curso: afinidade na área/vocação. 

Como já foi explicitado em capítulos anteriores, é comum que os jovens tenham 

contratempos no momento da transição universidade – mercado. No caso da FACISA, como 

já especificado no Gráfico 11 mais da metade dos egressos (68%) teve essa experiência 

apenas após a formatura. Ao serem questionados sobre como sentiam após a conclusão do 

curso em relação a sua atuação no mercado, 60% dos egressos responderam sentir-se 

medianamente preparado para atuar no mercado de trabalho na área a qual se formou. Esse 

sentimento de incompletude é comum nessa fase, já que a transição universidade para o 

mercado é uma das trajetórias centrais no caminho da construção da vida adulta, e, o 

sentimento de despreparo para a entrada no mercado de trabalho pode estar associado às 

competências humanas, e não somente as técnicas, podendo produzir sentimento de 

impotência, insegurança e apatia (MELO & BORGES, 2007). Para Bardage et al. (2006), é 

normal que no período final da formação do aluno o sentimento de responsabilidade aumente, 

predominando os sinais de impotência, bem como a sensação de pouco saber para enfrentar o 

mundo do trabalho, que costumam refletir o grande medo de sair da faculdade, de perder os 

vínculos estabelecidos e, desse modo, os alunos costumam sentir-se sozinhos e isolados, e 

com dificuldades de realizar a transição entre ser estudante e ser profissional. 
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De acordo com a estrutura do instrumento aplicado e a leitura dos dados, 

interpretamos que a resposta “medianamente preparado” contempla também aqueles que se 

sentiam “preparado”. Em possíveis futuros estudos acreditamos ser interessante acrescentar a 

opção “preparado” para que este quesito fique mais claro.  

 

Gráfico 13 - Modo como se sentiam em relação a mercado, depois de concluída a graduação 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ainda quanto a esse quesito, um número também relevante (34%) sinalizou sentir-se 

bastante preparado para atuar profissionalmente, o que aponta uma confiança na formação 

obtida e em si mesmo. Apenas 5% sinalizou sentir-se pouco preparado, enquanto que 1% não 

se sentia preparado para o ingresso no mercado de trabalho. 

Nesse bloco, também foi solicitado que os egressos avaliassem o mercado de 

trabalho no âmbito nacional e local (Santa Cruz e região). O que se destaca é a avaliação 

bastante negativa do mercado de trabalho pelos diplomados, tanto nacional quanto na região 

da FACISA. Os ex-alunos da FACISA classificam o mercado de trabalho a nível nacional e 

local como regular ou ruim, respectivamente, em 80% e 96% das respostas como podem ser 

observados nos Gráficos 14 e 15: 
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Gráfico 14 - Avaliação do mercado de trabalho da profissão em Santa cruz e região 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Gráfico 15 - Avaliação do mercado de trabalho da profissão no Brasil 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Consideramos os dados constantes nos Gráficos 14 e 15 como preocupantes, já que o 

investimento aplicado em educação superior e a formação de novos profissionais pressupõem 

uma demanda por estes no mercado de trabalho. Talvez estudos mais aprofundados possam 

trazer respostas para esse cenário desolador colocado pelos egressos, e também para buscar 

alternativas de ampliação desse mercado. 
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5.2.4.1 Fatores facilitadores e dificultadores na inserção profissional dos egressos da FACISA  

 

Como já colocado no subitem 3.3, intitulado Os desafios da inserção profissional e a 

relação universidade versus mercado, a conclusão de um curso superior é uma etapa 

importante e carrega uma série de expectativas aos futuros profissionais, principalmente no 

que se refere a o que fazer após a conclusão do curso.  

A provável próxima fase é o acesso ao mercado de trabalho; entretanto, nem sempre 

o ingresso no mercado ocorre da forma desejada e/ou idealizada. Geralmente, a inserção 

profissional dos egressos recém-saídos da universidade não se torna tão fácil como imaginam 

os formandos de “canudo na mão”, tão cheios de sonhos e ávidos por colocarem todos os 

conhecimentos e práticas adquiridos durante os anos de formação. Segundo Jesus et al. 

(2013), 

 

(...) durante a graduação, é de suma importância que a formação, além de priorizar o 

conhecimento científico e o desenvolvimento de habilidades práticas, busque, 

também, aproximar o seu estudante das exigências do mercado, facilitando a sua 

transição para o mundo profissional e preparando para as diferentes dificuldades a 

serem encontradas (JESUS ET AL., 2013, p. 339). 

 

Ainda para a autora, é necessário ampliar o conhecimento acerca da inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, para que seja possível reconhecer as dificuldades e as 

facilidades, os mecanismos de enfrentamento e como a formação tem contribuído durante esse 

processo. E, com a finalidade de identificar quais as maiores dificuldades encontradas e quais 

os fatores facilitadores da inserção dos egressos da FACISA, foi solicitado que os 

respondentes elencassem, de acordo com a sua experiência, tais elementos. É importante frisar 

que, nessa questão, os egressos poderiam selecionar quantos itens desejassem dentre as 

opções dadas no instrumento de coleta. 

Iniciando pelas principais dificuldades encontradas para a inserção dos profissionais 

formados pela FACISA, foram colocadas como opções: “falta de conhecimentos teóricos 

acerca da profissão”; “falta de experiências práticas relacionadas à profissão”; “falta de 

conhecimentos sobre como procurar emprego ou se colocar no mercado”; “falta de 

conhecimentos sobre alternativas de atuação profissional na minha área”; “falta de clareza 

sobre os meus interesses na profissão”; “falta de habilidades pessoais para o exercício da 

profissão”; “discriminação em relação a pessoas do meu sexo”; “falta de dinheiro para iniciar 

carreira”; “pouca motivação para exercer a profissão”; “oportunidades de emprego escassas”; 
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“remuneração não atraente”; “falta de integração universidade-mercado”; “não encontrei 

dificuldades” e “Outros”.  

No que diz respeito às dificuldades encontradas, o quesito mais apontado pelos 

egressos (conforme representa o Gráfico 16) foi o fato da “remuneração não ser atraente”, 

com 62% de respostas, e as “oportunidades escassas de emprego na área”, com 55%. 

Percebemos que os dois itens apontados com mais frequência pelos egressos são exógenos à 

universidade, estando fora do âmbito de controle dos diplomados e ligados diretamente ao 

mercado e, portanto, não ligados diretamente à formação ofertada pela FACISA, como 

explicitado por um dos respondentes, quando diz: “Os salários são baixíssimos e acaba nos 

entristecendo pela EXCELENTE formação e ao mesmo tempo a falta de reconhecimento” 

(sic), (E9). O alto percentual de egressos que apontaram dificuldades relacionadas à situação 

do mercado de trabalho convergem com as conclusões de Teixeira (2002), em seus estudos 

com egressos universitários da área da saúde. 

No que se refere às oportunidades escassas de empregos na área, os egressos já 

haviam sinalizado esse problema quando realizaram a avaliação do mercado de trabalho na 

área, de forma bastante insatisfatória, como demonstraram os Gráficos 14 e 15 já analisados; 

o fator “remuneração não atraente” também pode estar associado a essa avaliação do 

mercado, e que consequentemente o torna pouco atrativo. 

Um fato que também nos chamou a atenção é que, de acordo com os dados 

coletados, a remuneração parece não ter sido um fator de peso no momento da escolha do 

curso, conforme sinalizado na Tabela 7, onde apenas 2% dos egressos apontaram a “boa 

remuneração” como item motivador para a escolha do curso; entretanto, após a formação, tal 

elemento tem a sua importância aumentada, muito provavelmente pelo vislumbramento da 

fase adulta e pela busca por independência financeira.  

No Gráfico 16, podemos observar o detalhamento dos percentuais distinguidos por 

fator de dificuldade para a inserção profissional: 
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Gráfico 16 - Fatores dificultadores da inserção profissional de acordo com os egressos da FACISA 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Ainda no que diz respeito às dificuldades encontradas, também merece destaque o 

item “falta de experiências práticas relacionadas à profissão”, que aparece como o terceiro 

percentual mais alto na frequência de respostas dos egressos, com 37%. Para Teixeira (2002), 

a falta de experiências práticas, ao contrário dos dois motivos citados anteriormente e que 

apareceram com maiores percentuais (“remuneração não atraente” e “oportunidades de 

emprego escassas”), é uma deficiência que pode ser minimizada através de ações concretas 

que viabilizem uma melhor formação, tanto por parte da universidade quanto por parte dos 

indivíduos, seja através da incorporação de mais atividades práticas no currículo dos cursos, 

que realmente capacitem os alunos ao mercado do trabalho, bem como estimular os 

estudantes a buscarem fora do contexto da universidade, e por conta própria, outras 

oportunidades de exercitarem a profissão, e assim preparando-se melhor para ingressar na 

vida profissional. 

Entretanto, essa “falta de experiências práticas relacionadas à profissão” pode 

também indicar a própria resistência do mercado ao recebimento de recém-diplomados, 

conforme externado por um dos egressos, quando respondeu na parte destinada a comentários 

adicionais: “boa parte do mercado de trabalho é resistente a presença de profissionais 

recém-formados”(sic). Muito provavelmente, a falta de experiência é o principal responsável 

por tal resistência. Corroborando com essa questão, Jesus et al. (2013) afirma que a falta de 

experiência profissional é uma dificuldade, pois, para a grande maioria das instituições 

privadas de saúde, esse é um fator de grande importância para a contratação de um 
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profissional. No trabalho de Pucci, Puschel e Inácio (2009), cerca de 73% apontou a falta de 

experiência prática como um fator de dificuldade, o que nos faz perceber que essa questão não 

se restringe ao mercado local. 

A “falta de integração universidade e mercado” foi sinalizada por 24%, e este 

elemento já foi apontado como fator dificultador em trabalhos na área, como o de Gondim 

(2002) e Vasconcelos (2012), que afirmam ser ainda a universidade muito distante do 

mercado de trabalho. O quesito “falta de dinheiro para iniciar a carreira através de abertura de 

empresa ou consultório” é assinalado por 21% dos diplomados da FACISA e expressa a 

vontade que estes possuem de trabalhar como profissionais autônomos, apesar da não 

condição financeira. Do total de respondentes, apenas 6% assinalaram não terem encontrado 

dificuldades para se inserirem no mercado de trabalho, bem menor que os 18,3% da pesquisa 

realizada por Pucci, Puschel e Inácio (2009). O baixo percentual dos que assinalaram não 

terem encontrado dificuldades só reforça o quanto é complicado para o jovem esse processo 

de transição “universidade e mercado”. Melo e Borges (2007, p. 378) explicitam ainda que 

“muitas vezes, faltam informações aos jovens e a quem lida com eles para melhor enfrentar os 

desafios e/ou amenizar os impactos das dificuldades na transição universidade e mercado”. 

Em seu trabalho sobre a transição universidade e mercado de trabalho na ótica do 

jovem, Melo e Borges (2007) também colocam que não é incomum os jovens frustrarem suas 

expectativas de ingresso e estabilidade rápida no mercado de trabalho após a conclusão do 

curso universitário, sendo necessária a reformulação dos seus projetos de vida através da 

adoção de outras trajetórias, como por exemplo, a opção por um novo curso universitário ou 

uma pós-graduação, a aceitação de um emprego de menor remuneração para aquisição de 

experiência na profissão, a ocupação de um emprego em uma área diferente da formação ou a 

busca de trabalho em outras cidades ou países. 

Cerca de 8% dos ex-alunos assinalaram a opção “outros” e tiveram a possibilidade de 

expor quais eram essas outras dificuldades encontradas. A maioria desses respondentes 

descreveu obstáculos em relação ao mercado de trabalho, como “mercado saturado” e 

“favorecimento de profissionais com indicações políticas ou troca de favores”, além de 

“muitos profissionais da mesma área”. Outros apontaram a falta de experiência – critério que 

muitas vezes é exigido –, o que dificulta a inserção dos recém-formados, como aponta este 

egresso: “A maioria dos concursos e processos seletivos utilizam como critério, o tempo de 

experiência, dessa forma, as oportunidades para os recém-formados se tornam mais difíceis” 

(sic). Outros simplesmente apontam que estão estudando ou já passaram em concurso público 

e esperam a convocação, “mesmo que não seja na área”, e apenas dois fatores listados podem 



96 

 

 

ser mais associados à formação da FACISA, que são: “falta de incentivo, durante graduação 

para produções científicas do tipo artigos, os quais, hoje em dia, são bastantes exigidos ao se 

avaliar o currículo de um profissional da minha área” (sic) e “impossibilidade de estágio 

extra curricular durante a graduação” (sic); este último fator muito provavelmente ocorre 

pelo fato de o curso ser diurno aliado a alta carga horária dos cursos. Como podemos 

observar, as respostas dos que assinalaram o item “outros” não é tão destoante daqueles itens 

colocados como opções no questionário, havendo apenas mudança no modo de se colocar ou 

a especificação maior da dificuldade. 

Quanto às facilidades encontradas, foram colocadas como opções para os 

respondentes: “o reconhecimento do nome da universidade”; “conhecimentos teóricos 

adquiridos na formação”; “conhecimentos práticos relacionados à profissão”; “mercado de 

trabalho favorável”; “atividades práticas realizadas durante o curso”; “habilidades pessoais 

para o exercício da profissão”; “qualidade do curso de graduação”; “boa rede de contatos” 

(ajuda de colegas e pessoas da área); “experiência de trabalhos anteriores”; “atividades de 

extensão universitária" (congressos, simpósios etc.); “não encontrei facilidades” e “outros”.  

É interessante destacar que, nesse quesito, o principal fator apontado como 

facilitador da inserção profissional foi “o reconhecimento do nome da universidade”, 

assinalado por 52% dos respondentes, o que indica a força, o prestígio e a positiva imagem 

social que o nome da UFRN tem e que vem aumentando ainda mais nos últimos anos, já que, 

pela terceira vez consecutiva, inclusive em 2014, foi classificada pelo MEC como melhor 

Universidade Federal das regiões Norte e Nordeste do país, levando em consideração o Índice 

Geral de Cursos (IGC).  

Outros estudos também apontam que o reconhecimento do nome da universidade 

pode facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Na pesquisa de Câmara e Santos (2012), 

realizada na UFMG, e no estudo de Pucci, Puschel e Inácio (2009), na USP, foi apontada por 

78% e 27,5% dos participantes da pesquisa a contribuição do reconhecimento da universidade 

para a inserção no mercado. No primeiro estudo, assim como na FACISA, esse fator aparece 

como o maior índice dentre as outras opções. 

Segue no Gráfico 17 a descrição de todos os fatos facilitadores e seus respectivos 

percentuais de aparecimento, de acordo com a resposta dos egressos da FACISA: 
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Gráfico 17 - Fatores facilitadores da inserção profissional de acordo com os egressos da FACISA 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

O outro elemento mais assinalado pelos egressos como facilitador do ingresso no 

mercado de trabalho foi “conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso”, com 44%. Tal 

fator, conforme já descrito anteriormente, também obteve uma ótima avaliação dos 

respondentes, sendo classificado por 93% dos egressos como “excelente” e “bom”. 

Outros recursos assinalados como facilitadores do ingresso no trabalho foram: “boa 

rede de contatos que incluem colegas e profissionais da área”, com 41%, “habilidades 

pessoais”, com 36% e “qualidade do curso”, com 31%, o que mais uma vez demonstra o 

reconhecimento por parte dos egressos da boa formação obtida. A necessidade de uma boa 

rede de contatos parece ser um fator comum apontado em estudos sobre inserção profissional 

de egressos, como no de Pucci, Puschel e Inácio (2009), onde 35% dos egressos assinalaram 

como “facilidade para o ingresso no mercado ter uma boa rede de contatos”. Esse também foi 

o item mais apontado para a obtenção de emprego, citado por 50% dos entrevistados em Melo 

e Borges (2007), uma vez que metade dos jovens entrevistados nomeou os contatos sociais 

como um dos mais importantes apoios para se conseguir um emprego, ou seja, dentre os 

candidatos às vagas de mercado de trabalho, aquele com maior rede de relacionamento tem 

diferencial competitivo.  

Em seu trabalho sobre inserção profissional e trajetórias de egressos do curso de 

Enfermagem, Jesus et al. (2013) afirma que há caminhos que podem facilitar a obtenção do 

primeiro emprego, e expõe que o egresso precisa estar bem preparado para a realização de 
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concursos, ter uma postura profissional adequada e, também, possuir uma boa rede de 

relacionamentos interpessoais, a fim de facilitar o seu ingresso no mercado de trabalho. 

Os “conhecimentos práticos relacionados à profissão” foram assinalados por 28%, e 

as “atividades práticas realizadas durante o curso” obtiveram 22%, o que demonstra o 

relevante papel da prática para a introdução no mercado de trabalho e para injetar maior 

confiança aos recém-formados, corroborando com os estudos de Vieira, Caires e Coimbra 

(2011), quando colocam a pertinência dos estágios e consequentemente as atividades práticas 

como uma via de articulação entre o espaço formativo e o espaço profissional. 

Um percentual considerável (21%) diz não ter encontrado facilidades, demonstrando 

o quão árduo pode ser o processo de ingresso no mercado de trabalho, estando tal percentual 

em um patamar bem mais elevado do que o apresentado no estudo de Pucci, Puschel e Inácio 

(2009), no qual chega a obter 8,3%. Por fim, apenas dois egressos (2%) assinalaram a opção 

“outros”, e destes apenas um explicitou o porquê da sua resposta, informando que considera 

como objeto facilitador para a inserção profissional as “oportunidades oferecidas por meio de 

concurso público”. 

 

 

5.2.5 Situação socioeconômica e profissional atual 

 

 

Analisando as informações pertinentes à atuação profissional dos egressos, verificou-

se que 78% destes encontram-se trabalhando. Ainda de acordo com o feedback dos 

respondentes, a maioria destes (67%) está trabalhando em suas respectivas áreas de formação, 

enquanto que apenas 11% está trabalhando fora da área. Entretanto, um número considerável 

de diplomados (22%) informou não estar trabalhando, conforme podemos visualizar no 

Gráfico 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

Gráfico 18 - Situação ocupacional dos egressos da FACISA 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Realizamos o cruzamento da situação de emprego por curso, para observarmos se 

haveriam grandes diferenças entre as realidades de cada curso. Como podemos observar na 

Tabela 28, o percentual de egressos empregados na área assemelha-se bastante entre os cursos 

(64,2% em Enfermagem, 68,8% em Fisioterapia e 68,9% em Nutrição), não havendo 

discrepância considerável. Comparando com outros estudos, percebemos que tais percentuais 

estão dentro da média de outras pesquisas, como o de Sopelsa, Rios e Luckmann (2012), com 

71%, e de Colenci e Berti (2012), com 55,8% de egressos atuando na área de formação. 

 

 

Tabela 28 - Situação de emprego por Curso 

 

Situação de emprego 
Curso FACISA 

Total 
Enfermagem Fisioterapia Nutrição 

 Estou trabalhando FORA da 

minha área de formação 

Contagem 9 4 1 14 

% 17,0% 12,5% 2,2% 10,8% 

Estou trabalhando na minha 

área de formação 

Contagem 34 22 31 87 

% 64,2% 68,8% 68,9% 66,9% 

Não estou trabalhando 
Contagem 10 6 13 29 

% 18,9% 18,8% 28,9% 22,3% 

Total 
Contagem 53 32 45 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 



100 

 

 

Quando observados os percentuais dos que estão “trabalhando fora da área de 

formação”, o curso de Enfermagem apresenta um percentual maior do que os demais cursos 

(17%). A respeito disso, um egresso relata17 que “Empregos na área de enfermagem na 

região não é fácil por diversos fatores, além do grande número de profissional no mercado 

exigem experiências em outros trabalhos e ainda existe a questão do “peixe” (sic), (E18).  

Já no curso de Nutrição apenas um egresso está trabalhando fora da área de 

diplomação; entretanto, dentre aqueles que “não estão trabalhando”, este curso apresenta uma 

maior percentagem, com 28,9% de egressos que não estão trabalhando, o que pode ser 

justificado pelo fato de tal curso ter diplomado a maior parte dos seus egressos em 2014.1 

(conforme dados da Tabela 1) os quais, portanto, ainda não teriam conseguido uma colocação 

profissional ou ainda estariam se preparando para concursos públicos. Os cursos de 

Enfermagem e Fisioterapia apresentam percentuais bastante semelhantes quando comparados 

os egressos que não estão exercendo nenhuma atividade profissional no momento, com 18,9% 

e 18,8%, respectivamente. 

A princípio, nos surpreendemos com o número de egressos que atualmente não estão 

exercendo nenhuma atividade profissional. Contudo, a fala de uma das respondentes no 

espaço aberto do questionário destinado a comentários nos traz uma possível explicação para 

tal situação: “No momento estou estudando para concurso público, tendo em vista que a 

aprovação fornece certa segurança financeira-estabilidade. Ao contrário, os contratos – a 

maioria deles – estão ligados à interesse político”(sic), (E17). 

Em seu estudo sobre egressos, Rêgo (2009) explicita que, ao ingressarem no curso, 

muitos dos discentes já possuem o objetivo de tentar vagas em concursos públicos, já que 

estes lhes garantem estabilidade e uma remuneração mais condizente com suas perspectivas, 

além de estarem mais interessados em se dedicar ao estudo e ao aprimoramento de seus 

conhecimentos do que atuar profissionalmente e, por esses motivos, acabam postergando o 

seu ingresso no mercado. Talvez essa seja a realidade de 22,3% dos egressos formados na 

FACISA e que não estão exercendo nenhuma atividade profissional. 

Corroborando com os estudos de Rêgo (2009), quando perguntado aos egressos 

sobre o motivo de não estarem inseridos no mercado de trabalho, a “intenção de enveredar 

pelo caminho do serviço público através dos concursos” é assinalada pela maioria (52%) dos 

que “não estão trabalhando”, como principal justificativa, seguido da opção “optei por dar 

continuidade aos estudos” (14%), muito provavelmente através de cursos de pós-graduação, 

                                                           
17Texto deixado no espaço destinado para comentários e/ou sugestões adicionais. 
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conforme dados do Gráfico 6, e “não vejo muitas oportunidades de emprego na região” (11)% 

para justificar a sua não atuação profissional atual, como podemos visualizar no Gráfico 19. 

Diante disso, podemos cogitar (com base em outras respostas) que a maioria dos egressos que 

não estão exercendo nenhuma atividade remunerada estão nessa situação por estarem 

buscando algo que julgam melhor para as suas carreiras, como o concurso público e a 

continuidade nos estudos, muito provavelmente para seguir carreira acadêmica. 

 

 

Gráfico 19 - Motivos atribuídos pelos egressos para não estarem trabalhando 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

Apesar disso, quando indagados se estavam procurando emprego, a maioria (59%) 

respondeu que estaria buscando algo dentro de suas respectivas áreas de formação, enquanto 

que 31% estariam buscando dentro ou fora da área na qual concluíram o curso, e apenas 7% 

não está procurando emprego no momento e, portanto, investindo em algo futuro, conforme 

representa o Gráfico 20. 
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Gráfico 20 - Situação de procura de emprego dos egressos que não estão trabalhando 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Dentre os que estão trabalhando na área de formação, os dados coletados 

demonstram que não houve, na maioria dos casos, morosidade para conseguir trabalho, já que 

54% destes começaram a trabalhar na área de formação no período de 1 a 3 meses depois de 

formados. O estudo de Pucci, Puschel e Inácio (2009), realizado com egressos de enfermagem 

da USP que estavam inseridos no mercado teve um perceptual aproximado, com 45,1% de 

egressos que levaram menos de 3 meses para se inserir no mercado. 

Outros 23% conseguiram trabalho de 3 a 6 meses após a conclusão do curso. Com 

isso, temos que 77% dos egressos que estão trabalhando na área de formação demoraram no 

máximo 6 meses para conseguir o seu primeiro trabalho na área. É importante destacar que 

nenhum dos egressos precisou de mais de 2 anos para conseguir o seu primeiro emprego na 

área, e 2% já estavam atuando na área antes de concluírem os seus cursos, conforme o Gráfico 

21. 
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Gráfico 21 - Tempo necessário, depois de formado, pra conseguir primeira ocupação na área 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Já entre os egressos que atualmente estão trabalhando, mas ‘fora de sua área de 

formação”, 79% informaram que procuraram emprego em suas respectivas áreas de formação 

antes de enveredarem por outros campos e, provavelmente, não obtendo sucesso, como 

podemos visualizar no Gráfico 22. Tal dado indica que a maioria destes tinham a intenção de 

exercer a profissão na qual se formaram, mas que talvez por falta de oportunidades tiveram de 

se inserir em outras atividades não relacionadas com o curso que concluíram na FACISA. 

 

Gráfico 22- Busca de emprego na área por egressos que estão atuando fora da sua área de formação 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quando perguntados sobre o período de tempo que procuraram sem sucesso algum 

trabalho na sua área de formação, o Gráfico 23 demonstra que houve um empate nos 

percentuais entre aqueles que procuraram trabalho durante 1 a 3 meses e os que procuraram 
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de 7 a 12 meses, com 29% cada. Entre os que estão atuando fora da área, assim como os que 

estão na área de formação, não encontramos nenhum egresso que buscou emprego durante 

mais de 2 (dois) anos, e os 21% do Gráfico 22 que disseram não ter buscado emprego na área 

confirmaram sua ação no Gráfico 23. 

 

Gráfico 23 - Tempo de busca de trabalho na área por egressos que estão atuando fora da área de 

formação 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Buscamos saber os motivos que os egressos que estão atuando “fora” da sua área de 

formação atribuem a essa situação profissional, e identificamos que 36% impõem a “falta de 

oportunidades na região de empregos na área”; já outros 22% culpam o “salário não 

correspondente com suas expectativas”. Tais fatores, coincidentemente ou não, são os 

principais elementos apontados como dificultadores da inserção profissional pelos egressos, 

independentemente de situação profissional, como já explicitado anteriormente no Gráfico 16. 

Portanto, diante dos dados do Gráfico 24, podemos inferir que a maioria dos egressos que 

estão atuando fora de sua área de formação (58%) o fazem ou por falta de oportunidades de 

inserção na sua área de formação, devido às poucas oportunidades de emprego na região, ou 

porque o salário oferecido na sua área não era atraente, encontrando melhores oportunidades 

de remuneração fora da área específica. 
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Gráfico 24 - Motivos atribuídos para não atuação na área pelos egressos que estão atuando fora da área 

de formação 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ainda no que concerne aos motivos atribuídos para a atuação profissional “fora” da 

área de formação, outros 14% atribuem essa situação a “melhores oportunidades 

profissionais” conseguidas nessa condição, o que pode estar associado também a melhores 

situações salariais. Dados apresentados por Teixeira (2002) em estudos similares demonstram 

que a insatisfação com a remuneração aparece como fator relevante que conduz ao 

afastamento da profissão. 

O mesmo percentual de 14% foi atribuído à resposta “motivos particulares”, e com 

7% também obtivemos duas respostas: “a localização geográfica na qual consegui emprego na 

área não me interessava”, que está associada a problemas no mercado local – que, devido à 

não absorção da demanda de profissional, forçaria os egressos a migrarem de cidade ou até 

mesmo de região –, e “falta de experiência profissional”, que também foi assinalado com mais 

frequência (37%) como um dos fatores dificultadores, no Gráfico 16. É importante frisar que 

nenhum dos respondentes acionou como motivo de não estar exercendo atividade profissional 

na sua área o fato de não estar preparado, o que podemos inferir que, apesar da não atuação, 

eles reconhecem que a FACISA forneceu uma boa formação na área. 

A fim de obtermos um maior conhecimento sobre a realidade da inserção 

profissional dos egressos da FACISA entre os anos de 2011 a 2014.1, achamos conveniente a 

realização de comparativos entre os que estão atuando dentro e fora da área de formação, 
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sobre itens como o processo/forma de obtenção do primeiro emprego depois de formado, bem 

como dados sobre tipo de vínculo, tipo de instituição, carga horária e remuneração. 

No que se refere ao meio utilizado para conseguir o atual trabalho, temos uma maior 

concentração percentual juntando as duas situações de trabalho (dentro e fora da área), nos 

itens: “redes de relacionamento interpessoal”, com 29,7%, e “concurso público”, com 27,6%, 

conforme dados da Tabela 29, sendo assim essas duas são as principais situações que dão 

acesso ao mercado dos egressos da FACISA, corroborando com os estudos de Teixeira 

(2002), em que os “contatos” (com colegas, professores, outros profissionais etc.) durante a 

formação parecem ser mais importantes para a inserção no mercado de trabalho do que outras 

estratégias utilizadas, como o envio de currículos para empresas. É importante relembrar que 

as “redes de relacionamento interpessoal” compõem um dos itens mais apontados pelos 

egressos como facilitadores da inserção profissional, com 41% de frequência. 

 

Tabela 29 - Forma de ingresso no mercado de acordo com a situação de trabalho (dentro e fora da área) 

 

Situação de Trabalho 

Forma de Ingresso no trabalho 

Total Abri meu 

próprio 

negócio 

Concurso 

Público 

Efetivação 

de estágio 

Envio de 

Currículo 

Redes de 

relacionamento 

interpessoal 

(amigos) 

Outros 

FORA da 

área de 

formação 

Contagem 4 5 0 1 4 0 14 

% 28,6% 35,7% 0,0% 7,1% 28,6% 0,0% 100,0% 

DENTRO 

da área de 

formação 

Contagem 5 24 1 23 26 8 87 

% 5,7% 27,6% 1,1% 26,4% 29,9% 9,2% 100,0% 

Total 

Contagem 9 29 1 24 30 8 101 

% 8,9% 27,7% 1% 24,8% 29,7% 7,9% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Analisando separadamente por situação de trabalho, temos uma maior predominância 

dos que estão trabalhando fora da área de formação no ingresso por meio de concurso público 

(35,7%), o que talvez se justifique pela estabilidade trazida por estes, aliando-se à escassez de 

vagas no mercado e à remuneração não atraente, já explicitados como dificuldades no Gráfico 

16. Já no que se refere àqueles que estão inseridos em sua área de formação, a maioria teve 

acesso ao seu trabalho através de sua rede relacionamento interpessoal, com 29,9%.  
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No que diz respeito ao tipo de vínculo dos egressos, identificamos, de acordo com a 

Tabela 30, que dentre os que estão “fora” da área de formação o vínculo de maior 

concentração é o de servidor público/concursado, o que se justifica também pelo cenário 

mostrado na tabela anterior, onde a maioria teve seu ingresso no atual trabalho através de 

concurso público. Já dentre aqueles que estão trabalhando dentro da área, a maioria possui um 

vínculo de trabalho temporário (36,8%), muito provavelmente ligado a cargos políticos. 

Diante desses dados, podemos inferir que, mesmo “fora” da área, o concurso público torna-se 

mais atrativo para alguns devido à estabilidade do servidor, ainda mais quando as 

oportunidades na área são, em sua maioria, de contratos temporários que possuem uma 

fragilidade ainda maior que aqueles de carteira assinada. 

 

Tabela 30 - Tipo de vínculo por situação de trabalho (fora ou dentro da área) 

 

Situação de Trabalho 

Tipo Vínculo Total 

Autônomo

/Prestador 

de serviços 

Contrato 

temporário 

Carteira 

assinada 

Sem 

carteira 

assinada 

Funcionário 

público 

Proprietário 

de empresa  

 

FORA da 

área de 

formação 

Contagem 1 2 1 3 5 2 14 

% 7,1% 14,3% 7,1% 21,4% 35,7% 14,3% 
100,0

% 

DENTRO 

da área de 

formação 

Contagem 13 32 13 13 15 1 87 

% 14,9% 36,8% 14,9% 14,9% 17,2% 1,1% 
100,0

% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ainda com relação à Tabela 30, também percebemos que os empreendedores e 

proprietários de sua própria empresa estão em maior número fora da área de formação, sendo 

entre aqueles que estão dentro da área a resposta com menor percentual de aparição, apenas 

1,1%. Um dos respondentes que está atuando em sua área de formação explicitou no 

questionário certa lacuna na formação em relação ao empreendedorismo, quando relata que: 

“no atual mercado, sinto a necessidade de uma formação mais voltada para o 

EMPREENDORISMO. De aprendermos além da parte teórica (...), o despertar para ser 

empresário. Considerando que na (...) formação acadêmica fomos moldados para prestar 

concurso público” (sic), (E9). Tal relato pode ser considerado como uma sugestão para o 

aprimoramento na estrutura curricular dos cursos da FACISA, podendo ser ofertadas 
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disciplinas relativas ao empreendedorismo, inclusive de modo optativo, tornando-se um meio 

fácil e simples de preencher essa lacuna aos alunos que desejarem seguir por esse caminho, 

apesar de compreendermos que esse hiato na formação não é o único motivo que dificulta o 

encaminhamento/investimento dos egressos nesse setor, uma vez que 21% apontaram a “falta 

de dinheiro para iniciar a carreira” (montar consultório/empresa/negócio próprio) como uma 

das dificuldades da introdução no mercado de trabalho. O investimento na formação de 

empreendedores pode, inclusive, melhorar a situação do mercado de trabalho local, através da 

ampliação de oportunidades e do mercado de trabalho na região. 

Na Tabela 30, também nos chamou a atenção o percentual de 21,4% (segundo maior 

na categoria de egressos fora da área), que representa aqueles que estão empregados sem 

carteira assinada, o que demonstra que nem todos os que estão na situação fora da área o 

fazem por terem encontrado melhores condições profissionais daquelas na área de formação. 

Mattos (2009), ao realizar um estudo com mestrandos da UFSC, detectou condições precárias 

de inserção profissional, visto que, dentre os 46% de estudantes de pós-graduação que 

trabalhavam, 65% exerciam atividades laborais sem vínculo empregatício, sendo que destes, 

24% exerciam alguma atividade não regulamentada e 41% trabalhavam como autônomos, ou 

seja, sem qualquer garantia das leis trabalhistas respaldadas pelo Estado. Diante desse 

panorama, a autora conclui que, embora os sujeitos da amostra possuam um nível de 

escolarização acima da média brasileira, isso não os protege da informalidade. 

No que diz respeito ao tipo de instituição em que se encontram vinculados 

profissionalmente os egressos, a distribuição se deu basicamente entre as instituições públicas 

e privadas; entretanto, temos uma grande predominância no setor público nos dois segmentos 

(dentro e fora da área), com 58,6% e 64,3% respectivamente, de acordo com a Tabela 31. 
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Tabela 31 - Tipo de instituição por situação de trabalho (Fora ou dentro da área de formação) 

 

Situação de Trabalho 

Tipo instituição 

Total 
Privada Informal 

Não 

governamental 
Outros Pública 

Estou 

trabalhando 

FORA da 

minha área 

de 

formação 

Contagem 4 0 0 1 9 14 

% l 28,6% 0,0% 0,0% 7,1% 64,3% 100,0% 

Estou 

trabalhando 

na minha 

área de 

formação 

Contagem 30 3 1 2 51 87 

% 34,5% 3,4% 1,1% 2,3% 58,6% 100,0% 

Total 
Contagem 34 3 1 3 60 101 

% 33.6% 3% 1% 3% 59,4% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Se compararmos os dados da Tabela 29 (forma de ingresso), 30 (tipo de Vínculo) e 

31 (tipo de instituição), perceberemos que a grande concentração de empresas públicas na 

tabela “tipo de instituição” não significa o ingresso através de concurso público e, muito 

menos, ser servidor público concursado, como podemos visualizar na Tabela 32, onde 25% 

dos que trabalham em empresas públicas ingressaram através de redes de relacionamento, 

caracterizando, provavelmente, o denominado “peixe”, muitas vezes através de um padrinho 

político (conforme já relatado pelo egresso “E18”). Além disso, menos da metade (45%) são, 

de fato, servidores concursados.  

 

Tabela 32 - Forma de ingresso no mercado dos egressos que trabalham em instituição pública 

 

Egressos que 

trabalham em 

instituição 

pública 

Forma de ingresso 

Total Abri 

meu 

próprio 

negócio 

Concurso 

Público 

Efetivação 

de estágio 

Envio de 

Currículo 

Redes de 

relacionamento 

interpessoal 

(amigos) 

Outros 

 

Contagem 0 27 0 12 15 6 60 

% 0,0% 45,0% 0,0% 20,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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No comparativo da carga horária daqueles que trabalham fora e dentro da área de 

formação, observamos que, de acordo com a Tabela 33, os que trabalham “fora” da área 

possuem (na maioria das vezes) uma carga horária mais alta que aqueles que trabalham dentro 

da área de formação, já que a maior concentração daqueles que trabalham “fora” (42,9%) foi 

no item 40, a 44 horas semanais, que é a carga horária da maioria da população brasileira. Já 

entre os que trabalham na área de formação, que é constituída pela área da saúde (Nutrição, 

Fisioterapia e Enfermagem), houve uma maior concentração, com 28,7% no item “até 20 

horas semanais”, e com percentual muito próximo (27,6%) de respostas na carga horária 

semanal de 20 a 29 horas.  

 

Tabela 33 - Carga horária semanal de trabalho por situação de trabalho (fora ou dentro da área de 

formação) 

 

Situação de trabalho 

Carga horária semanal de trabalho 

Total 
Até 20h 

De 20 a 

29h 

De 30 a 

39h 

De 40 a 

44h 

Acima de 

44h 

FORA da 

minha 

área de 

formação 

Contagem 1 2 4 6 1 14 

% 7,1% 14,3% 28,6% 42,9% 7,1% 100,0% 

DENTRO 

da área de 

formação 

Contagem 25 24 13 17 8 87 

% 28,7% 27,6% 14,9% 19,5% 9,2% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Se analisarmos somente os egressos que estão atuando na área e separá-los por curso 

de formação, conforme a Tabela 34, observaremos que os profissionais de Fisioterapia e 

Nutrição têm uma concentração maior – 40,9% e 32,3%, respectivamente – no item até 20h 

semanais, tendo, portanto, na maioria dos casos, uma carga horária um pouco inferior aos de 

Enfermagem, que tiveram o mesmo percentual de respostas, com 23,5% nos itens 20 a 29 

horas e 30 a 39 horas. 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

Tabela 34 - Carga horária egresso atuando na área de formação 

 

Curso 

Carga horária semanal 

Total 
Até 20h 

De 20 a 

29h 

De 30 a 

39h 

De 40 a 

44h 

Acima de 

44h 

Enfermagem 
Contagem 6 8 8 7 5 34 

% 17,6% 23,5% 23,5% 20,6% 14,7% 100,0% 

Fisioterapia 
Contagem 9 7 3 2 1 22 

% 40,9% 31,8% 13,6% 9,1% 4,5% 100,0% 

Nutrição 
Contagem 10 9 2 8 2 31 

% 32,3% 29,0% 6,5% 25,8% 6,5% 100,0% 

Total 
Contagem 25 24 13 17 8 87 

% 28,7% 27,6% 14,9% 19,5% 9,2% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Também realizamos um comparativo da remuneração dos egressos da FACISA que 

estão inseridos profissionalmente (dentro e fora da área de formação), e identificamos que, 

apesar de sinalizada “a remuneração não atraente” em outras questões como dificuldade 

encontrada para a inserção profissional, os que estão inseridos em sua respectiva área de 

formação geralmente têm um ganho ligeiramente maior do que aqueles que não se encontram 

nessa situação, como podemos observar na Tabela 35. Prova disso é que, se compararmos os 

dois segmentos, os “fora da área” só superam “os dentro” na resposta da alternativa “até um 

(1) Salário Mínimo”, sendo que de “mais de 1 salário até 7 salários mínimos” os que estão 

trabalhando na área têm maior percentual em todas as opções. Nenhum dos egressos sinalizou 

ter renda acima de 7 a 10 salários mínimos18, e quanto ao quesito “acima de 10 salários 

mínimos”, se analisarmos percentualmente, predominam os “fora da área”; entretanto, se 

considerarmos o número de respostas, teremos um maior número entre os que estão 

trabalhando na área de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 O SPSS exclui a alternativa que não obteve nenhuma resposta. Por esse motivo, na Tabela 33 não aparece a 

opção “mais de 7 até 10 salários mínimos”. 
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Tabela 35 - Renda mensal por situação de trabalho (fora ou dentro da área de formação) 

 

Situação de trabalho 

Remuneração 

Total Até 1 Salário 

Mínimo 

(R$724,00) 

Mais de 1 

a 2 

salários 

mínimos 

(até R$ 

1.448,00) 

Maisde 2 

a 3 

 salários 

mínimos 

(até R$ 

2.172,00) 

Mais de 3 

a 5 

 salários 

mínimos 

(até R$ 

3.620,00) 

Mais de 5 

a 7 

salários 

mínimos 

(até R$ 

5.068,00) 

Acima de 

10 

salários 

mínimos 

(acima de 

R$ 

7.240,00) 

FORA da 

minha área 

de 

formação 

Contagem 5 5 1 2 0 1 14 

% 35,7% 35,7% 7,1% 14,3% 0,0% 7,1% 100,0% 

Dentro da 

minha área 

de 

formação 

Contagem 13 33 21 16 2 2 87 

% 14,9% 37,9% 24,1% 18,4% 2,3% 2,3% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Se relacionarmos as tabelas 35 (remuneração) com a 33 (carga horária), podemos 

inferir que os egressos da FACISA que estão atuando dentro da sua área de formação têm 

maiores salários e uma carga horária menor do que aqueles que estão fora da área. 

Também achamos interessante fazer a classificação das remunerações levando em 

consideração a variável curso de formação, para identificamos possíveis diferenças salariais 

entre os cursos da FACISA; é importante frisar que, para essa análise, selecionamos apenas os 

egressos que estão atuando em suas respectivas áreas de formação.  

Analisando a questão da renda mensal dos egressos da FACISA que estão atuando na 

área de formação, e ainda com base na Tabela 35, verificou-se que 80,4% deles possuem uma 

renda mensal que varia entre mais de um 1 até 5 salários mínimos; entretanto, seguindo a 

escala estabelecida, a maior concentração se dá na faixa de mais de 1 a 2 salários mínimos 

(37,9%). Percebe-se, ainda, que apenas 4,6% dos respondentes que atuam na área possuem 

uma renda média mensal que se encontra acima dos 5 salários mínimos, e que todos nessas 

situação são provenientes do curso de Enfermagem, conforme os dados da Tabela 36. 

Neste cenário, também podemos visualizar, na Tabela 36, que se levarmos em 

consideração o curso de Enfermagem isoladamente, este terá percentualmente a maior 

concentração (36,4%) entre os que ganham mais de 2 até 3 salários mínimos (mais de R$ 

1448,00 até R$ 2.172,00), enquanto que os de Fisioterapia e Nutrição terão a sua maior 

concentração percentual na faixa de mais de 1 até 2 salários mínimos (de R$ 724 até R$ 

1.448,00). 

 



113 

 

 

Tabela 36 - Renda mensal por curso (egresso trabalhando na área de formação) 

 

Curso FACISA 

Remuneração Mensal19 

Total Até 1 Salário 

Mínimo 

(R$724,00) 

Mais de 1 

a 2 

salários 

mínimos 

(até R$ 

1.448,00) 

Mais de 2 

a 3 

 salários 

mínimos 

(até R$ 

2.172,00) 

Mais de 3 

a 5 

 salários 

mínimos 

(até R$ 

3.620,00) 

Mais de 5 

a 7 

salários 

mínimos 

(até R$ 

5.068,00) 

Acima de 

10 

salários 

mínimos 

(acima de 

R$ 

7.240,00) 

E
n

fe
rm

ag
em

 

Contagem 1 9 11 9 2 2 34 

% em Curso20 

FACISA 
2,9% 26,5% 32,4% 26,5% 5,9% 5,9% 100,0% 

% em 

Remuneração21 
7,7% 27,3% 52,4% 56,3% 100,0% 100,0% 39,1% 

F
is

io
te

ra
p

ia
 

Contagem 7 8 4 3 0 0 22 

% em Curso 

FACISA 
31,8% 36,4% 18,2% 13,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

% em 

Remuneração 
53,8% 24,2% 19,0% 18,8% 0,0% 0,0% 25,3% 

N
u

tr
iç

ão
 

Contagem 5 16 6 4 0 0 31 

% em Curso 

FACISA 
16,1% 51,6% 19,4% 12,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

% em 

Remuneração 
38,5% 48,5% 28,6% 25,0% 0,0% 0,0% 35,6% 

Total 

Contagem 13 33 21 16 2 2 87 

% 15% 38% 24% 18,4% 2,3% 2,3% 100% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Se considerarmos as faixas salariais isoladas e envolvendo todos os cursos, podemos 

perceber que o curso de Enfermagem apresenta uma maior concentração em todas as faixas 

salariais “acima de 2 salários mínimos”, enquanto que o curso de Nutrição teve seu pico em 

                                                           
19A Faixa salarial “mais de 7 a 10 salários mínimos” foi suprimida pelo SPSS quando da criação da Tabela, por 

não ter havido nenhuma resposta neste item. 
20 Percentual levando em consideração a linha curso FACISA, ou seja, percentual dentro do próprio curso. 
21 Percentual levando em consideração cada coluna do item “remuneração mensal”, ou seja, junção de todos os 

cursos dentro de uma faixa salarial. 
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relação aos outros cursos na faixa “mais de 1 a 2 salários mínimos” (48,5%), e o de 

Fisioterapia na “abaixo de um salário mínimo” (53,8%). 

Diante dos dados da Tabela 36, podemos inferir que os egressos de enfermagem da 

FACISA apresentam os maiores salários quando comparados aos demais cursos, estando 

nesse curso, inclusive, todos os egressos que estão trabalhando na área e ganhando mais de 10 

salários mínimos. 

De acordo com dados do site do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande 

do Norte (CRE-RN), os profissionais de enfermagem obtiveram duas vitórias importantes na 

Câmara dos Deputados, já que a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o Projeto de Lei 

nº 2295/00, que reduz de 40 para 30 horas semanais a carga de trabalho dos Enfermeiros, 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteira; ao mesmo tempo, outra comissão, a de 

Seguridade Social e Família, aprovava o PL nº 4924/09, que estabelece um piso salarial de R$ 

4.650,00 mensais para o Enfermeiro22. O curso de Fisioterapia também tem um Projeto de Lei 

PL 5979/2009 que institui como piso o mesmo valor dos profissionais de Enfermagem23. Já no 

caso de Nutrição, o site da Federação Nacional dos Nutricionistas (www.fnn.org.br) expõe 

uma tabela de honorários para o ano de 2015, e explicita que o piso nacional de referência 

para 44 horas semanais é de R$ 1.966,23. Se compararmos a realidade salarial dos egressos 

com os pisos acima demonstrados, perceberemos que na maioria dos casos há uma distância 

entre os dois, o que possivelmente justificaria a “remuneração não atraente” apontada como 

dificuldade pelos egressos da FACISA. 

Ainda em relação à renda, os egressos que estão atuando em suas áreas de formação 

foram questionados sobre como consideravam a sua remuneração em relação à média do 

mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22Informação consultada através do site http://www.crorn.org.br/noticias/ver/425, em 19/02/2015. 
23Informação consultada através do site http://crefito1.org.br/, em 19/02/2015. 
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Tabela 37 - Avaliação da remuneração em relação à média do mercado (dentro da área) 

 

Curso 

Considero a minha remuneração 

Total Abaixo 

da média 

Dentro 

da média 

Acima 

da média 

Não sei 

informar 

Enfermagem 

Contagem 12 19 3 0 34 

% em 

Curso_FACISA 
35,3% 55,9% 8,8% 0,0% 100,0% 

Fisioterapia 

Contagem 12 6 4 0 22 

% em 

Curso_FACISA 
54,5% 27,3% 18,2% 0,0% 100,0% 

Nutrição 

Contagem 14 12 3 2 31 

% em 

Curso_FACISA 
45,2% 38,7% 9,7% 6,5% 100,0% 

Total 

Contagem 38 37 10 2 87 

% do Total 43,7% 42,5% 11,5% 2,3% 100,0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Neste cenário, de acordo com a Tabela 37, podemos observar de modo geral uma 

pequena diferença percentual entre aqueles que consideram a sua renda abaixo da média 

(43,7%) e aqueles que a avaliam como dentro da média (42,5%); todavia, essa margem 

aumenta quando consideramos os cursos isoladamente.  

No curso de Enfermagem, mais da metade da amostra (55,9%) considera que sua 

remuneração está dentro da média; já no curso de Fisioterapia e Nutrição, identifica-se um 

maior percentual de egressos menos satisfeitos com sua remuneração, considerando-a abaixo 

da média em 54,5% e 45,7%, respectivamente. Tal dado é compreensível se compararmos 

com a Tabela 36 (renda mensal por curso), na qual identificamos que os diplomados em 

Enfermagem, no geral, possuem uma renda maior que os demais cursos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa, buscamos conhecer um pouco mais sobre o egresso da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN), da sua inserção profissional no 

mercado após a sua diplomação bem como qual a avaliação sobre a formação acadêmica 

recebida. Também identificamos se estes estão atuando em suas respectivas áreas de formação 

e quais as facilidades e as dificuldades encontradas para o ingresso no mercado, Este estudo 

também visou contribuir para o atendimento à Lei do SINAES que, pela primeira vez, 

incorporou o egresso no processo de avaliação institucional, identificando-o como importante 

fonte de informações para a avaliação da qualidade das instituições. 

No que diz respeito ao perfil dos diplomados pela FACISA, observamos que eles 

estão, em sua maioria, na faixa dos 21 a 25 anos, são solteiros e cursaram o Ensino Médio em 

instituições privadas. Todos são provenientes do Estado do Rio Grande do Norte e, quanto ao 

sexo da amostra, como era previsível, há a predominância do sexo feminino, devido às 

especificidades dos cursos ofertados, há predominância do sexo feminino com 79,2%, e 

apenas 20,8% do sexo masculino. 

Também foi identificado que a maioria dos respondentes teve sua primeira 

experiência profissional após a conclusão do curso superior (68%), e o mercado de trabalho 

da saúde foi classificado de forma bastante negativa pelos egressos, tanto no âmbito nacional 

quanto na região da FACISA. Tais indicadores nos fazem recomendar a necessidade de 

pesquisas mais aprofundadas sobre o mercado de trabalho na região do Trairi, a fim de 

identificar suas atuais demandas e estudar possibilidades de expansão do mercado na região, 

apesar de também entendermos que a instauração da FACISA na região ainda é muito recente 

para que seja possível visualizar transformações mais profundas em relação à ampliação do 

campo de atuação, uma vez que essas mudanças fazem parte de um processo longo e 

gradativo e são influenciados por diversos fatores, inclusive externos à universidade. 

Em contraposição à avaliação negativa do mercado, de modo geral, tanto a 

instituição quanto os cursos ofertados pela FACISA obtiveram uma avaliação bastante 

positiva. A maioria (58%) considera que a formação recebida atendeu às expectativas, 

enquanto que 19% explicitaram que esta superou as expectativas, totalizando 77% dos 

respondentes que consideram que suas expectativas foram satisfeitas ou superadas. Quando 

analisados por curso, os egressos de Nutrição parecem estar mais satisfeitos que os demais 

cursos com a formação obtida, uma vez que neste curso o percentual atingido é de 84,5% 

entre os que tiveram suas expectativas atendidas ou superadas. Itens mais específicos como 
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“estrutura curricular” também obtiveram avaliação positivas; entretanto, chamamos a atenção 

para um maior percentual de respostas negativas no curso de Fisioterapia, o que talvez 

demande a necessidade de uma análise mais aprofundada do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), buscando possíveis melhorias. 

No que se refere à avaliação da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, de modo 

geral, os egressos a classificaram em sua maioria como “excelente” e “bom”, totalizando 

83,9% de concentração nesses itens, o que consideramos bastante satisfatório, levando em 

consideração que tal avaliação foi feita pelos primeiros diplomados dos cursos de um campus 

novo e que, portanto, ainda estava se firmando, sendo tal dado bastante relevante para a 

consolidação de um campus tão recente, como é o caso da FACISA.  

A avaliação da localização do campus também obteve índices bastante positivos, o 

que demonstra que a abertura de um campus na região do Trairi foi aprovada e que sentiam 

necessidade da presença da UFRN na região. São também excelentes os índices de avaliação 

da formação, superando os 90% de avaliações positivas, o que se torna bastante satisfatório, 

principalmente para cursos recém-criados e que naturalmente estão susceptíveis a 

readaptações e melhorias. Quanto aos itens que compõem a estrutura curricular, no geral, 

todos tiveram uma avaliação satisfatória, com mais de 70% de avaliações positivas. Na 

concepção dos egressos, os cursos da FACISA oferecem uma adequada fundamentação 

teórica, a qual é necessária e útil no cotidiano profissional, tendo esse quesito obtido a melhor 

avaliação, com 93,1% de respostas “bom” e “excelente”. Os conhecimentos práticos, apesar 

de uma avaliação um pouco inferior, também foram avaliados pela maioria de forma positiva. 

Entretanto, se comparados o resultado dos conhecimentos teóricos com os práticos, 

percebemos que o percentual de respostas para “regular” praticamente dobrou, se comparado 

o primeiro com o segundo, ocorrendo um aumento ainda mais significativo quando analisado 

separadamente o curso de Enfermagem, podendo talvez ser justificado por ter sido o primeiro 

curso (pioneiro) no campus e, com isso, ter tido maiores dificuldades inicias. Tal explicação é 

apenas uma conjectura em cima de algumas colocações desses egressos, podendo ter outras 

determinações através de pesquisas mais aprofundadas.  

Os estágios, a inter-relação teoria e prática, a formação recebida e as exigências do 

mercado, por sua vez, também obtiveram menores percentuais de indicadores “bom” e 

“excelente” do que os conhecimentos teóricos, mas ainda assim superam os 70% de 

concentração nesses quesitos.  A carência relacionada a esses itens em detrimento da teoria é 

um fator já bastante relatado em outros estudos sobre o ensino superior e faz parte de uma 

certa tradição excessivamente teórica da Academia, acarretando distanciamento entre 
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uiversidade e a realidade profissional; entretanto, é importante frisar que, apesar de terem tido 

uma avaliação um pouco menos favorável, não podemos dizer que esse problema se apresenta 

à FACISA de forma grave, de acordo com a avaliação dos egressos respondentes. 

Quando a avaliação se refere a outros itens que dão suporte à formação (“estrutura 

física, instalações e laboratórios”; “materiais e equipamentos”; “coordenação do curso”, 

“acervo bibliográfico” e “orientação acadêmica”), os percentuais de avaliações positivas (bom 

e excelente) diminuem consideravelmente, se comparados aos de avaliação geral (“avaliação 

da FACISA”; “localização”; “avaliação da formação”) e os itens que compõem a estrutura 

curricular (“estrutura curricular”; “conhecimentos teóricos”; “conhecimentos práticos”; 

“estágios”; “inter-relação teoria e prática”; “formação recebida” e “as exigências do 

mercado”). No bloco dos itens listados acima e que dão suporte à formação, atingem o melhor 

cenário o da “orientação acadêmica” (70,7%), e o pior “materiais e equipamentos”, com 

49,3% de avaliações positivas (menor índice de todos os itens avaliados). 

O corpo docente também merece destaque na avaliação satisfatória dos egressos, 

perdendo somente na avaliação geral para os itens “conhecimentos teóricos”, “formação 

obtida” e “localização do campus”. Tanto o corpo docente (de modo geral) como a didática 

deles são avaliadas de modo positivo por mais de 85% dos participantes da pesquisa, o que 

certamente recai na boa avaliação de outros itens relacionados à formação, conhecimentos 

adquiridos, dentre outros analisados na pesquisa. 

Inicialmente, cogitamos a ideia de que parte dos índices positivos poderia ter alguma 

relação com o contexto atual de expansão e investimento nas universidades federais, onde foi 

injetada uma grande quantidade de recursos que permitiram a criação e o desenvolvimento 

dos cursos. É evidente que os recursos financeiros são importantes, mas esse quesito sozinho 

não pode ser responsabilizado por um ensino de qualidade, e prova disso é que os índices que 

se visualizam mais diretamente à injeção de recursos financeiros obtiveram uma avaliação 

menos positiva, como “material e equipamentos”, “acervo bibliográfico” e “estrutura física”, 

que talvez não tenham se mostrado completos desde o início dos cursos. Entretanto, o que 

queremos advertir é que o contexto no qual a FACISA surgiu pode ter contribuído para que 

ela tenha iniciado já obtendo uma ótima avaliação dos egressos, apesar do apontamento de 

alguns problemas relacionados à estrutura de laboratórios e acervo, por exemplo. Tal cenário 

positivo talvez possa ser traduzido por uma colocação de um dos respondentes: “A FACISA 

luta muito para se sejamos reconhecidos (...) só tenho a agradecer a MINHA FAMILIA 

FACISA” (sic), (E4).  
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Com isso, entendemos, de acordo com a avaliação dos alunos, que a instituição 

cumpre o seu papel quanto a fornecer um ensino de qualidade, apesar das queixas relativa às 

oportunidades no mercado de trabalho, o que mostra que, possivelmente, não está preparado 

para absorver a demanda, e que talvez exija formas mais proativas e inovadoras dos egressos 

para inserirem-se no mercado, ocasionando por vezes o deslocamento dos egressos para 

atividades não relacionadas à área de formação. 

Quanto à interiorização do ensino superior, acreditamos que a UFRN cumpre o seu 

papel na medida em que um percentual alto dos egressos da FACISA (83,53%) provém de 

cidades do interior. É importante destacar que só foram considerados os que concluíram seus 

cursos de graduação na FACISA até o semestre de 2014.1, podendo ser obtido outro dado, se 

levarmos em consideração aqueles que não finalizaram e/ou desistiram do curso. A pesquisa 

também buscou conhecer se, após a conclusão de seus respectivos cursos, os egressos 

permaneceram em seus locais de origem ou se tiveram necessidade de migrar para outros 

municípios ou estados.  

Através da análise das respostas dos questionários em relação ao local que residiam  

durante o curso e onde residem atualmente, obtivemos que, se considerarmos todos os 

egressos respondentes, sem levar em consideração a situação profissional destes, 47% 

permanecem no mesmo município de quando realizavam seu curso, enquanto que outros 25% 

migraram para outros municípios do interior do estado; 20% dos egressos migraram do 

interior do estado para a região metropolitana da grande Natal, muito provavelmente na busca 

de melhores oportunidades de trabalho, e cerca de 8% mudaram-se para outros estados do 

país, principalmente da região Nordeste. Já se considerarmos apenas os egressos que estão 

atuando na sua área de formação, teremos que 33% permanecem na região do Trairi, 51% 

permanecem em outras regiões do estado e 16% migraram para outros estados do país, 

também com grande concentração na região Nordeste. A nosso ver, os dados indicam que a 

FACISA atende em parte a um de seus objetivos, que é o de formar e fixar recursos humanos 

qualificados no interior, uma vez a qualidade da formação foi explicitada pelos egressos. 

Contudo, quanto à fixação desses diplomados no interior, depois de formados, muitas vezes 

não é possível, devido ao desenvolvimento local do mercado de trabalho que não apresenta 

condições para que esses egressos permaneçam na região, tendo que, muitas vezes, migrar 

para poder conseguir trabalho. Uma das opções para tentar minimizar tal situação pode ser o 

incentivo ao empreendedorismo, apontado como inexistente durante a formação pelos 

egressos. 
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Adentrando o cerne da nossa pesquisa, que é a inserção profissional dos egressos da 

FACISA, constatamos que a maioria dos ex-alunos somente obteve a sua primeira atividade 

profissional após a conclusão do seu curso na instituição. Quanto aos que já tinham 

experiência profissional anteriormente ao ingresso no curso, 50% destas estavam fortemente 

relacionadas com o curso escolhido na FACISA.  

Ao serem questionados sobre como se sentiam após a conclusão do curso em relação 

à sua atuação no mercado, mais da metade dos egressos responderam sentir-se medianamente 

preparados para atuarem no mercado de trabalho na área em que se formaram, mesmo tendo 

uma avaliação majoritariamente positiva da formação obtida. Outros trabalhos já apontam ser 

comum esse sentimento de insegurança após a formação, já que é nesse momento que estes 

costumam refletir de forma mais contundente a reflexão sobre a nova etapa e o aumento da 

responsabilidade, predominando a sensação de pouco saber para enfrentar o mundo do 

trabalho. Tal receio também pode estar atrelado às dificuldades no mercado e à escassez de 

postos de trabalho, retratados na péssima avaliação feita do mercado de trabalho local e 

nacional pelos egressos da FACISA, e também pelos fatores indicados como maiores 

dificultadores para a inserção profissional, que são “remuneração não ser atraente” e 

“oportunidades escassas de emprego na área”. É interessante perceber que os dois itens 

apontados com mais frequência pelos egressos são exógenos à universidade e, portanto, 

estando fora do âmbito de controle dos diplomados e ligados diretamente ao mercado. Um 

fato que também nos chamou a atenção é que, de acordo com os dados coletados, a 

remuneração não foi um fator de peso quando da escolha do curso; entretanto, após a 

formação, tal elemento tem sua importância aumentada, muito provavelmente pelo 

vislumbramento da fase adulta e a busca pela independência financeira. 

Já no que se refere às facilidades encontradas, o principal fator apontado foi o 

reconhecimento do nome da universidade, corroborando com o prestigio conquistado pela 

UFRN nos últimos anos. Tal fator também foi apontado por outros estudos com egressos 

como facilitador da inserção profissional. Outros fatores bastante assinalados foram os 

conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, que foi o índice no qual se obteve o 

melhor índice de avaliação positiva por parte dos egressos, bem como “ter uma boa rede de 

contatos”. Este último item também aparece como facilitador da inserção em vários estudos 

com egressos. 

Analisando as informações pertinentes à situação profissional dos egressos, 

verificamos que 78% destes encontram-se trabalhando. No que diz respeito a investigação de 

se os ex-alunos estão atuando em suas respectivas áreas de formação –, constatamos que, 
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segundo os respondentes, a maioria deles (67%) está trabalhando em suas áreas de formação, 

enquanto que apenas 11% está exercendo atividades profissionais “fora” da área em que se 

formou. Chamou a nossa atenção o percentual de diplomados que informaram não estar 

trabalhando. Todavia, ao serem questionados sobre o motivo de estarem nessa situação, mais 

da metade afirmou estar estudando para concurso público, provavelmente na busca de uma 

estabilidade financeira/profissional não vivenciada no mercado privado. Possivelmente, 

também essa foi a solução encontrada por alguns para combater as principais dificuldades 

para inserção no mercado: “remuneração não atraente” e “oportunidades escassas de 

emprego”. 

Analisando a situação separadamente por curso, há uma similaridade entre os 

percentuais daqueles que estão atuando na área de formação (64,2% em Enfermagem, 68,8% 

em Fisioterapia e 68,9% em Nutrição). Contudo, o curso de Nutrição se diferencia um pouco 

dos demais por ter apenas 1 (um) egresso trabalhando fora da área de formação, e também por 

um maior percentual de pessoas que não estão trabalhando, se comparado aos demais cursos. 

Tal fato pode ser justificado por este curso ter diplomado a maior parte dos seus egressos em 

2014.1 e, devido à proximidade da sua diplomação com a coleta dos dados da pesquisa, não 

terem tido tempo suficiente para ingressar no mercado. 

Dentre os que estão trabalhando na área de formação, os dados coletados 

demonstram que 77% dos egressos demoraram no máximo 6 (seis) meses para conseguir o 

seu primeiro trabalho na área, o que evidencia que não houve, na maioria dos casos, 

morosidade para conseguir trabalho. Já entre os egressos que atualmente estão trabalhando, 

mas fora de sua área de formação, 79% ainda buscaram (sem sucesso) emprego na área. Os 

motivos atribuídos ao fato de não estarem exercendo a profissão de formação na FACISA 

foram principalmente a falta de oportunidades de empregos na área, na região, e o salário não 

correspondente às suas expectativas, o que coincide exatamente com os fatores apontados 

como maiores dificultadores da inserção profissional para os egressos da FACISA. 

No comparativo dos cenários entre os que estão atuando dentro e fora da área de 

formação, identificamos que, nos dois casos, as principais formas de conseguir ocupação 

foram a redes de relacionamento interpessoal e o concurso público, apesar do primeiro ser 

mais comum para os que estão atuando dentro da área, enquanto que o segundo para os que 

estão fora da área de formação. No que diz respeito ao vínculo, os que estão “fora da área de 

formação” têm maior concentração como servidor público/concursado, enquanto que os que 

estão dentro predominam o contrato temporário, o que demonstra que os que estão “fora da 



122 

 

 

área” têm uma maior estabilidade, fato que talvez justifique a opção de não exercer a 

profissão em que se formou na FACISA. 

No que diz respeito ao tipo de instituição em que se encontram vinculados 

profissionalmente os egressos, a distribuição se deu basicamente entre as instituições públicas 

e privadas, mas com considerável predominância do setor público nos dois segmentos, o que 

nos levou a perceber que a grande concentração de instituições públicas não significa o 

ingresso através de concurso público e, muito menos, ser servidor público concursado, o que 

provavelmente corresponda a um “apadrinhamento político”. Identificamos também que a 

carga horária de trabalho daqueles que estão atuando “fora” geralmente é maior do que 

daqueles que estão na área de formação; em contraposição, aos que atuam na área de 

formação há uma ligeira tendência a maiores salários, apesar da carga horária menor. 

Também foi detectado que, dentre as formações ofertadas pela FACISA, os egressos do curso 

de enfermagem atuantes na área ganham melhor que os demais cursos. Também analisando os 

dados coletados, percebemos de fato baixos salários, se comparados com os pisos pretendidos 

por cada categoria. 

Entendemos que este trabalho é contribuição para os estudos sobre egressos, mas 

acreditamos que também pode ser um percursor para desdobramentos de ações institucionais 

(uma vez que não é apenas mais uma pesquisa realizada no âmbito dos programas de pós 

graduação, mas apresenta como diferencial o fato de ter como autora uma servidora da 

instituição disposta a colaborar para isso) na tentativa de uma experiência de aproximação da 

UFRN com seus egressos. Isso porque acreditamos na articulação entre universidade e 

egresso para a melhoria da qualidade da formação - e da própria sociedade -, e entendemos 

que a temática e os dados desta pesquisa merecem ser debatidos no âmbito interno à 

instituição e para isso nos comprometemos a apresentar este trabalho a direção da FACISA e 

aos demais interessados, para que sejam discutidas e ampliadas as possibilidades de inovações 

e melhorias dos processos de formação e da inserção profissional. Também é importante que 

este trabalho chegue a gestão da FACISA, até mesmo pelo conhecimento tácito que estes 

possuem, podendo inclusive trazer subsídios para a melhor entendimento dos dados.  

Sabemos que muitas informações e cruzamentos mais aprofundados poderiam ter 

sido realizados com base nos dados coletados. Contudo, também compreendemos a nossa 

limitação e as restrições de tempo, fazendo-se necessário a realização de escolhas na 

abordagem e forma de tratamento dos dados. Entretanto, os dados ficarão disponíveis para 

outras análises possíveis  
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Apesar das limitações, consideramos que as informações coletadas como dados 

preliminares pioneiros no campus da FACISA podem ser consideradas relevantes e servir de 

incentivo para o aprofundamento de mais estudos neste campus e em outros da UFRN. 

Esperamos que, com esses dados “em mãos”, os gestores e o núcleo docente estruturante, 

através de reflexões, possam ter mais ferramentas para uma melhor tomada de decisões, para 

a melhoria dos projetos pedagógicos e preenchimento de algumas lacunas que emergiram 

nesta pesquisa e, assim, continuar a cumprir o compromisso não só da FACISA, mas da 

UFRN como um todo, que é a formação de profissionais de excelência para a inserção em um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. 

É importante frisar que consideramos ser importante a continuidade deste estudo, não 

apenas na FACISA, mas em toda a UFRN, através da efetivação de uma política de 

acompanhamento do egresso. Esperamos que as reflexões expostas nesta Dissertação possam 

servir de inspirações para novos estudos com os egressos, dentro e fora da UFRN, tendo em 

vista a preciosa contribuição que estes têm a fornecer para a melhoria da qualidade da 

formação superior e, além disso, incentivar a continuidade do trabalho institucional já 

iniciado, para que os egressos não sejam consultados apenas em trabalhos isolados, mas que 

façam parte de uma política institucional de acompanhamento de egressos da UFRN, tanto 

para o cumprimento legal, quanto para o melhor desenvolvimento institucional. 

Pesquisas futuras poderiam conduzir um estudo de caso mais aprofundado da 

inserção profissional, através de um viés mais qualitativo por meio de entrevistas ou até 

mesmo dando continuidade à pretensão inicial de inclusão dos empregadores, para saber a 

avaliação destes sobre o profissional formado na instituição e visando o aprimoramento da 

formação. Outra opção de estudo é a continuidade desta pesquisa (talvez até mesmo pela 

própria FACISA) através da criação de estratégias específicas de aproximação dos egressos 

com a instituição, buscando os diplomados mais recentes não incluídos na presente pesquisa 

e, a partir daí, ser feito o acompanhamento desses dados com regularidade, com o intuito de 

observar se houve diferenças entre os primeiros egressos. Um fator que, ao nosso entender, 

também merece ser aprofundado é a investigação das reais condições do mercado de trabalho 

local, devido à avalição tão pessimista dos egressos. 

Essas são as sugestões de possíveis novos trabalhos que possam complementar e 

enriquecer os conhecimentos sobre a inserção dos egressos da FACISA, através do 

fornecimento de informações que possam contribuir com a manutenção e/ou melhorias dos 

índices positivos de avaliação do recente campus da instituição. 
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Com base nos dados deste estudo, podemos inferir que os cursos de graduação da 

FACISA estão bem solidificados, o que é evidenciado pela avaliação bastante positiva que 

fazem dos cursos e de outros aspectos, e também pelo processo de inserção profissional de 

seus egressos ser considerado bom, apesar das dificuldades ligadas ao mercado de trabalho. 

Por fim, acreditamos ter contribuído para o cumprimento da Lei do SINAES, uma 

vez que, através da pesquisa, podemos responder a algumas questões colocadas por essa lei – 

mesmo que restrita ao campus da FACISA –, e novamente reiteramos a necessidade de uma 

sistemática periódica de acompanhamento do egresso na UFRN, para que a instituição possa 

se beneficiar desses dados em busca de aprimoramento e aperfeiçoamento da instituição e dos 

cursos, além do cumprimento da Lei. Que este estudo não tenha chegado ao fim, mas que  

Ele sempre se renove, se recrie e principalmente se reproduza... 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A –MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS ALUNOS 

EGRESSOS DA FACISA- UFRN 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Caro ex-aluno da FACISA - UFRN, 

Este é um convite para você participar da pesquisa ESTUDO SOBRE A INSERÇÃO 

PROFISSIONAL DO EGRESSO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO 

TRAIRI que tem como pesquisadora responsável Juliana de Lima Figueiredo, aluna do 

Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais da UFRN sob orientação da 

Prof. DrªCynara Carvalho de Abreu. 

Este estudo tem como objetivo investigar onde os egressos da FACISAestão inseridos 

profissionalmente e a avaliação que estes fazem da formação recebida. Para responder o 

questionário a seguir você levará cerca de 15 minutos e o seu anonimato será preservado, já 

que os dados são confidenciais conforme aprovação do Comitê de Ética da UFRN em: 

17/07/2014 sob o nº 32519614.3.0000.5537  e serão divulgados apenas em eventos e 

publicações científicas. Caso surjam dúvidas com relação à pesquisa, o contato com a 

pesquisadora poderá ser feito através dos telefones (84) 9919-8742/8803-0378 ou ainda pelo 

e-mail pesquisaegressofacisa@gmail.com.  

Sua opinião é importante para nós! 

Desde já agradecemos sua participação! 

 

Para confirmar sua participação na pesquisa clique na confirmação abaixo, autorizando a 

utilização das informações fornecidas. 

( )Eu confirmo ter lido o TCLE acima e aceito participar da pesquisa, autorizando a 

divulgação das informações em congressos e publicações científicas desde que seja respeitado 

meu anonimato. 

 

1-CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO ALUNO EGRESSO 

1.1- Sou do sexo: 

(   ) Feminino        (   ) Masculino 

1.2- Meu Estado Civil é: 

(   ) Solteiro (a)    (  ) Casado(a)  ou União estável   (   ) Divorciado(a) ou Separado(a)    (  ) 

Viúvo(a) 

1.3-Nasci no dia:___/____/________ 

1.4- Durante oensino médio, estudei predominantemente: 

(   ) Em instituição de ensino pública( Federal) 

(   ) Em instituição de ensino pública (Estadual) 

(   ) Em instituição de ensino particular 

(   ) A maior parte em instituição de ensino pública (Estadual) 

(   ) A maior parte em instituição de ensino pública (federal) 

(   ) A maior parte em instituição de ensino particular 

 

1.5- O grau de escolaridade do meu pai é : 

(   ) Nenhuma escolaridade. 
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(  )Primário incompleto (1° a 4°), equivalente ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

atualmente. 

(  )Primário completo (1° a 4°) equivalente ao primeiro ciclo do Ensino fundamental 

atualmente. 

(  )Ginásio incompleto (5° a 8°), equivalente ao segundo ciclo do Ensino fundamental 

atualmente. 

(  )Ginásio completo (5° a 8°), equivalente ao segundo ciclo do Ensino fundamental 

atualmente. 

(   ) Ensino médio incompleto (2° grau). 

(   ) Ensino médio completo (2° grau). 

(   ) Ensino Técnico/Profissionalizante 

(   ) Superior incompleto. 

(   ) Superior completo. 

(   ) Pós Graduação. 

 

1.6- O grau de escolaridade da minha mãe é : 

(   ) Nenhuma escolaridade. 

(   ) Primário incompleto (1° a 4°), equivalente ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

atualmente. 

(  )Primário completo (1° a 4°) equivalente ao primeiro ciclo do Ensino fundamental 

atualmente. 

(  )Ginásio incompleto (5° a 8°), equivalente ao segundo ciclo do Ensino fundamental 

atualmente. 

(  )Ginásio completo (5° a 8°), equivalente ao segundo ciclo do Ensino fundamental 

atualmente. 

(   ) Ensino médio incompleto (2° grau). 

(   ) Ensino médio completo (2° grau). 

(   ) Ensino Técnico/Profissionalizante 

(   ) Superior incompleto. 

(   ) Superior completo. 

(   ) Pós Graduação 

 

1.7-Ingressei na FACISA  em meu primeiro vestibular: 

(   ) Sim     (   )  Não 

1.8-Conclui na FACISA ocurso  de: 

(   ) Enfermagem      (   ) Fisioterapia           (   ) Nutrição 

1.9- O curso que conclui na FACISA foi: 

(   ) Minha primeira opção.(   ) Minha segunda opção. 

1.10- Das opções abaixo a que mais se assemelha ao que me fez decidir fazer o curso 

foi:(Marque quantas opções desejar) 

(   ) Por ser um curso fácil de ingressar. 

(   ) Por ter afinidade com a área / vocação. 

(   ) Para ter um diploma superior. 

(   ) Por ser a opção que mais me identifico na FACISA . 

(   ) Incentivo da família ou amigos. 

(   ) Melhores oportunidades no mercado de trabalho/mercado de trabalho favorável. 

(   ) Por está perto do/ou no  meu município de residência. 

(   ) Já trabalhava na área. 

(   ) Boa remuneração. 

(   ) Outros 
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1.11- O curso que concluí na FACISA foi minha primeira graduação. 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

1.12-Eu ingressei na FACISA no ano de: 

(   ) 2007   (   )  2008   (   ) 2010    (   ) 2011 

 

1.13-  Eu conclui o curso da FACISA no ano de: 

(   ) 2011   (   )  2012  (   ) 2013  (   ) 2014 

 

1.14- No período que estava realizando o curso na FACISA,eu residia no Município 

de:(campo textual) 

1.15-Atualmente,resido no município de:(campo textual) 

1.16- Depois que concluí a graduação na FACISA realizei ou estou realizando algum outro 

curso 1° FILTRO 

(   )  Sim( Segue para questão 1.17)         (   )  Não(Segue para questão 2.1) 

 

1.17- Depois que conclui o curso da FACISA fiz: (Marque quantas opções desejar) 

(  )Outra graduação   (  )Especialização   (  )Mestrado  (  )Doutorado   (  )Outros Cursos 

 

1.18- O que me influenciou a continuar estudando foi: 

(  )A necessidade de aprofundar os meus conhecimentos para melhor desempenhar minha 

profissão. 

(   )  O fato de não está trabalhando, aliado a necessidade de buscar mais conhecimentos para 

melhor me capacitar. 

(   ) A necessidade de aprofundar meus conhecimentos para que eu pudesse  progredir na 

carreira. 

(   )  Sempre fez parte dos meus planos prosseguir os estudos. 

(   )  O interesse em seguir carreira acadêmica /Docência. 

(  )O fato de não ter me identificado com o curso e  por isso decidi mudar de área profissional. 

(   ) Outro. 

 

2-AVALIAÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

2.1 - De um modo geral, considero que minhaformação na FACISA: 

(   )  Superou as expectativas . 

(   )  Atendeu as expectativas . 

(   )  Atendeu parcialmente as expectativas. 

(   )  Frustrou completamente as expectativas 

 

2.2- De acordo com os itens abaixo, avalio minha experiência na FACISA nos quesitos abaixo 

como: (Avalie os itens abaixo atribuindo o número que melhor representa a sua opinião, de 

acordo com a chave de resposta apresentada abaixo.) 

1- Ruim 2- Regular3- Indiferente 4- Bom        5- Excelente 

(   )  A instituição de Ensino (Campus de Santa Cruz) como um todo. 

(   )  Localização do Campus. 

(   )  Estrutura Física, instalações e laboratórios. 

(   )  Materiais e equipamentos utilizados durante o seu curso. 

(   )  A Coordenação do curso. 

(   )  Corpo docente. 

(   )  Didática dos professores. 
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(   )  Orientação acadêmica. 

(   )  Estrutura curricular (grade) do curso. 

(   )  Conhecimentos teóricos obtidos na sua área de formação. 

(   )  Conhecimentos práticos da sua área de formação. 

(   )  Inter-relação entre teoria e prática. 

(   )  Estágios curriculares durante o curso. 

(   )  De modo geral, formação obtida. 

(   )  A relação entre a formação recebida e as exigências do mercado. 

(   )  Acervo bibliográfico disponível. 

 

2.3- Classifico o meu desempenho durante curso como:  

(   ) Muito bom  (   ) Bom  (   ) Regular  (   ) Baixo  (   ) Muito baixo 

 

2.4- Durante a minha formação na FACISA participei das seguintes atividades:(Marque 

quantas opções desejar) 

(   )  Projeto ou grupo de pesquisa, como bolsista de IC ou voluntário. 

(   )  Projeto ou grupo de extensão, como bolsista ou voluntário. 

(   )  Programa de Monitoria como monitor bolsista ou voluntário. 

(   )  Monitoria (como aluno auxiliado pelo monitor). 

(   )  Cursos, mini-cursos e oficinas. 

(   )  Representação em órgãos da Universidade (colegiados, diretórios acadêmicos). 

(   )  Membro de comissão organizadora de eventos científicos: semana acadêmica, seminário, 

jornada, encontro, fórum, congresso. 

(   )  Eventos científicos como ouvinte. 

(   )  Estágio não obrigatório. 

(   )  Bolsista de apoio técnico. 

(   )  Programa Ciências sem fronteiras. 

(   )  Congressos e eventos. 

(   )  PET- Saúde como bolsista ou voluntário. 

(   )  Outros. 

(   )  Não participei de nenhuma atividade acima. 

 

2.5- Eu considero que a minha participação na(s) atividade(s) assinalada(s): 

(   ) Enriqueceu(ram) minha formação acadêmica e contribuiu(ram) para a minha vida 

profissional. 

(   ) Enriqueceu(ram) minha formação acadêmica, mas não contribuiu(ram) na minha vida 

profissional. 

(   ) Não enriqueceu(ram) minha formação acadêmica, e nem contribuiu(ram) na minha vida 

profissional. 

(   ) Não participei de nenhuma das atividades acima. 

 

3-  INSERÇÃO PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO 

3.1- O meu ingresso no mercado de trabalho se deu: (Deve ser considerado o primeiro 

vínculo de trabalho, seja ela na área de formação ou não. Estágios não devem ser 

considerados.)2°FILTRO 

(   )  Antes de iniciar o curso na FACISA.(Segue para a questão 3.2) 

(   )  Durante o curso da FACISA. (Segue para a questão 3.2) 

(   )  Depois de concluído o curso na FACISA. (Segue para a questão 3.3) 

(   )  Ainda não trabalhei. (Segue para a questão 3.3) 
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3.2- A relação entre o trabalho que exercia, e a minha formação na FACISA estava:(Deve ser 

considerado seu primeiro vínculo de trabalho e não necessariamente o seu vínculo atual.) 

(   ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso. 

(   ) Fracamente relacionada com a área profissional do curso. 

(   ) Não tinha nenhuma relação com o curso. 

 

3.3 - Ao concluir minha graduação, me considerava: 

(   )Não  preparado(a) para atuar no mercado de trabalho na profissão que me formei. 

(   )Pouco preparado(a) para atuar no mercado de trabalho na profissão que me formei. 

(   )Medianamente preparado (a) para atuar no mercado de trabalho na profissão que me 

formei. 

(  )Bastante preparado (a) para atuar no mercado de trabalho na profissão que me formei. 

 

3.4- Considerando o cenário nacional, avalio o mercado de trabalho da minha profissão como: 

(   ) Bom       (   ) Regular       (   ) Ruim      (   ) Não sei informar.  

3.5- Considerando o cenário local (Santa Cruz e região), avalio o mercado de trabalho da 

minha profissão como: 

(   ) Bom       (   ) Regular       (   ) Ruim      (   ) Não sei informar.   

 

3.6- Depois que me formei na FACISA, eu: 

(   ) Tive facilidade de conseguir trabalho na minha área de formação. 

(   ) Tive facilidade de conseguir trabalho FORA da minha área de formação. 

(   ) Continuei no trabalho anterior na mesma função. 

(   ) Continuei no trabalho anterior em outra função. 

(   ) Tive dificuldades em conseguir trabalho na minha área de formação. 

(   ) Ainda não procurei trabalho/Não estou trabalhando 

 

3.7- Considero que as principais DIFICULDADES encontradas para entrar no mercado de 

trabalho foram e/ou são:(Marque quantas opções desejar.) 

(   ) Falta de conhecimentos teóricos acerca da profissão 

(   ) Falta de experiências práticas relacionadas à profissão. 

(   ) Falta de conhecimentos sobre como procurar empregos ou se colocar no mercado de 

trabalho. 

(   ) Falta de conhecimentos sobre alternativas de atuação profissional na minha área. 

(   ) Falta de clareza sobre quais são meus interesses específicos na profissão 

(   ) Falta de habilidades pessoais para o exercício da profissão. 

(   ) Discriminação em relação a pessoas do meu sexo. 

(   ) Falta de dinheiro para iniciar a carreira (para montar consultório/empresa, etc). 

(   ) Pouca motivação para exercer a profissão. 

(   ) Oportunidades de emprego são escassas na área. 

(   ) A remuneração não atraente. 

(   ) Falta de integração entre universidade e mercado. 

(   ) Não encontrei dificuldades. 

 

3.8- Considero que as principais FACILIDADES encontradas para entrar no mercado de 

trabalho foram e/ou são: (Marque quantas opções desejar.) 

(   ) O reconhecimento do nome da Universidade. 

(   ) Conhecimentos teóricos adquiridos na formação acerca da profissão. 

(   ) Conhecimentos práticos relacionadas à profissão. 

(   ) Mercado de trabalho favorável. 
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(   ) Atividades práticas realizadas durante o curso. 

(   ) Habilidades pessoais para o exercício da profissão. 

(   ) Qualidade do curso de graduação. 

(   ) Boa rede de contatos (ajuda de colegas e pessoas da área). 

(   ) Experiência de trabalhos anteriores. 

(   ) Atividades de extensão universitária (congressos, simpósios, encontros e outros). 

(   ) Não encontrei facilidades. 

 

4- SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E PROFISSIONAL 

4.1- Atualmente, eu:3° FILTRO 

(  )Estou trabalhando na minha área de formação. (Segue para a questão 4.2 de trabalhando 

na área de formação) 

(    ) Estou trabalhando FORA da minha área de formação. (Segue para a questão 4.2 de 

trabalhando fora da área ) 

(    ) Não estou trabalhando.(Segue para a questão 4.2 de Não está trabalhando) 

 

TRABALHANDO NA ÁREA DE FORMAÇÃO. 

4.2- O tempo necessário, depois de formado, para que eu conseguisse minha primeira 

ocupação na área foi: 

(   ) De 1 a 3 meses. 

(   ) De 3 a 6 meses. 

(   ) De 7 a 12 meses 

(   ) Acima de 1 até 2 anos. 

(   ) Acima de 2 anos. 

(   ) Já estava atuando na área. 

 

4.3- Ingressei em meu atual trabalho através de:(Caso tenha mais de um local de trabalho, 

responder se referindo ao que remete a maior carga horária) 

(   ) Concurso Público 

(   ) Envio de Currículo 

(   ) Redes de relacionamento interpessoal (amigos) 

(   ) Abri meu próprio negócio 

(   ) Efetivação de estágio 

(   ) Outros 

4.4-O meuvínculo com meu local de trabalho é: (Caso tenha mais de um local de trabalho, 

responder se referindo ao que remete a maior carga horária) 

(   ) Empregado com carteira assinada 

(   ) Empregado sem carteira assinada 

(   ) Funcionário público concursado 

(   ) Autônomo/Prestador de serviços 

(   ) Contrato temporário 

(   ) Estagiário/Bolsista 

(   ) Proprietário de empresa/negócio 

(   ) Terceirizado 

 

4.5- A instituição que trabalho é:(Caso tenha mais de um local de trabalho, responder se 

referindo ao que remete a maior carga horária) 

(   ) Privada 

(   ) Pública 
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(   ) Público-privada 

(   ) Não governamental 

(   ) Infomal 

(   ) Outros 

 

4.6- A minha carga horária semanal de trabalho é de: (Caso tenha mais de um vínculo faça a 

junção das cargas horárias) 

(   )Até 20h   (   )De 20 a 30h     (   )De 30 a 39h    (   )De 40 a 44h      (   ) Acima de 44h 

 

4.7- A minha remuneração bruta mensal em termos de salários mínimos (Ano 2014) é 

de:(Caso tenha mais de um vínculo faça a junção das rendas) 

(   ) Até 1 Salário Mínimo (R$724,00) 

(   ) Mais de 1 a 2 salários mínimos (até R$ 1.448,00) 

(   ) Mais de 2 a 3  salários mínimos (até R$ 2.172,00) 

(   ) Mais de 3 a  5  salários mínimos (até R$ 3.620,00) 

(   ) Mais de 5 a 7 salários mínimos (até R$ 5.068,00) 

(   ) Mais de 7 a 10 salários mínimos (até  R$ 7.240,00) 

(   ) Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 7.240,00) 

 

4.8-Considero que minha remuneração em relação à MÉDIA do mercado de trabalho está: 

(   ) Acima da média.(   ) Dentro da média. (   ) Abaixo da média. (   ) Não sei informar. 

 

4.9- Quanto a localização, o meu local de trabalho está: 

(   ) Na região da FACISA ( região do Trairi). 

(   ) Fora da  região da FACISA ( região do Trairi), mas no estado do RN. 

(   ) Fora do Estado do RN 

 

4.10- O nome do local que estou trabalhando atualmente é:(campo textual) 

4.11- Este espaço é destinado aos comentários e/ou sugestões adicionais, bem como à 

avaliação de aspectos que não foram abordados nesse questionário, sobre os quais você 

gostaria de opinar: (opcional)(campo textual) 

Prezados Egressos, a segunda etapa dessa pesquisa é uma entrevista com os empregadores 

visando identificar a relação entre o perfil profissional buscado pelo mercado de trabalho e 

os alunosformadospela  FACISA. Assim, gostaríamos de saber se você aceita contribuir com 

a continuidade dessa pesquisa nos permitindo fazer contato com sua chefia imediata 

e/ousetor de recursos humanos. 

Caso aceite participar, por favor preencher os dados e contatos da sua chefia ou setor de 

recursos humanos. 

(   ) Sim, eu autorizo o contato com a minha chefia ou setor de recursos humanos. 

(   ) Não autorizo o contato com a minha chefia ou setor de recursos humanos. 

A)Qual o nome e sobrenome do seu chefe ou pelos recursos humanos?(campo textual) 

B)Qual o e-mail de contato com essa pessoa ou setor?(campo textual) 

C)Qual o telefone de contato com essa pessoa ou setor?(campo textual) 

D)Qual o cargo ou função desta pessoa?(campo textual) 

 

TRABALHANDO FORA DA ÁREA 

4.2- Quando conclui o curso da FACISA busquei emprego na minha área de formação: 
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(   ) Sim                         (   ) Não. 

4.3-  Procurei emprego na minha área de formação durante: 

(   ) De 1 a 3 meses 

(   ) De 3 a 6 meses 

(   ) De 7 a 12 meses 

(   ) Acima 1 até 2 anos 

(   ) Acima de 2 anos 

(   ) Não busquei emprego na minha área de formação. 

 

4.4- Ingressei em meu atual trabalho através de: 

(   ) Concurso Público 

(   ) Envio de Currículo 

(   ) Redes de relacionamento interpessoal (amigos) 

(   ) Negócio próprio 

(   ) Efetivação de estágio 

(   ) Outros 

 

4.5-O meu vínculo com meu local de trabalho é: 

(   ) Empregado com carteira assinada 

(   ) Empregado sem carteira assinada 

(   ) Funcionário público concursado 

(   ) Autônomo/Prestador de serviços 

(   ) Em contrato temporário 

(   ) Estagiário/Bolsista 

(   ) Proprietário de empresa/negócio 

(   ) Terceirizado 

 

4.6- A instituição que trabalho é:(Caso tenha mais de um local de trabalho, responder se 

referindo ao que remete a maior carga horária) 

(   ) Privada 

(   ) Pública 

(   ) Público-privada 

(   ) Não governamental 

(   ) Infomal 

(   ) Outros 

4.7- A minha carga horária semanal de trabalho é de: (Caso tenha mais de um vínculo faça a 

junção das cargas horárias) 

(   )Até 20h   (   )De 20 a 29h     (   )De 30 a 39h    (   )De 40 a 44h      (   ) Acima de 44h 

 

4.8- A minha remuneração bruta mensal em termos de salários mínimos (Ano 2014) é 

de:(Caso tenha mais de um vínculo faça a junção das rendas) 

(   )Até 1 Salário Mínimo (R$724,00) 

(   )Mais de 1 a 2 salários mínimos (até R$ 1.448,00) 

(   )Mais de 2 a 3  salários mínimos (até R$ 2.172,00) 

(   )Mais de 3 a  5  salários mínimos (até R$ 3.620,00) 

(   )Mais de 5 a 7 salários mínimos (até R$ 5.068,00) 

(   )Mais de 7 a 10 salários mínimos (até  R$ 7.240,00) 

(   )Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 7.240,00) 
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4.9-Na minha opinião, o principal motivo pelo qual  NÃO estou trabalhando na minha área de 

formação é que: 

(   ) Não vejo muitas oportunidades de emprego na área, na região. 

(   ) Me falta experiência profissional. 

(   )Me sinto despreparado para atuar na área de formação. 

(   )A localização geográfica na qual consegui emprego na área não me interessava. 

(   )O salário oferecido não correspondia às expectativas. 

(   )Tive melhor oportunidades fora da área de formação. 

(   )Por motivos particulares. 

(   )Desisti de seguir esta profissão 

4.10-Este espaço é destinado aos comentários e/ou sugestões adicionais, bem como à 

avaliação de aspectos que não foram abordados nesse questionário, sobre os quais você 

gostaria de opinar: (opcional)(campo textual) 

NÃO ESTÁ TRABALHANDO 

4.2- Eu estou procurando trabalho: 

(   )Dentro da minha área de formação. 

(   )Fora da minha área de formação. 

(   )Dentro ou fora da minha área de formação. 

(   )Não estou procurando trabalho. 

 

4.3-Na minha opinião, o principal motivo pelo qual NÃO estou trabalhando é que: 

(   ) Não vejo muitas oportunidades de emprego na região. 

(   )Me falta experiência profissional. 

(   )Me sinto despreparado. 

(   )Por motivos particulares. 

(   )Optei por dá continuidade aos estudos. 

(   )Estou estudando para concurso público. 

(   )O salário oferecido não correspondia às expectativas 

(   ) A localização geográfica na qual consegui emprego não me interessava. 

(   ) Desisti de seguir esta profissão 

4.4-Este espaço é destinado aos comentários e/ou sugestões adicionais, bem como à avaliação 

de aspectos que não foram abordados nesse questionário, sobre os quais você gostaria de 

opinar: (opcional)(campo textual) 

Muito obrigada pela sua colaboração com a nossa pesquisa!!! 

 


