
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: RAFAEL CESAR LIMA MOREIRA

TÍTULO: PERFIL DOS ALUNOS INGRESSANTES E EGRESSOS DOS CURSOS TECNOLÓGICOS EM NÍVEL SUPERIOR DA FACULDADE DE POLÍTICAS PUBLICAS TANCREDO NEVES

(FAPP/CBH/UEMG)

AUTORES: BRUNO OTAVIO ARANTES, RAFAEL CESAR LIMA MOREIRA, RAFAEL CESAR LIMA MOREIRA, BRUNO OTÁVIO ARANTES

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: PERFIL, EGRESSOS, INGRESSANTES, GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA.

RESUMO

Com o objetivo de aperfeiçoar as práticas pedagógicas da Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves” (FaPP/CBH/UEMG), vem sendo realizada investigação sobre o perfil

dos discentes ingressantes e egressos da Unidade. Neste sentido, foram criados instrumentos metodológicos que pudessem balizar as atividades acadêmicas e a adequação dos

projetos pedagógicos. Fundada em 2006, a unidade desde a sua criação se preocupa com a qualidade das atividades (ensino, pesquisa e extensão) destinadas aos alunos. A

FaPP/CBH/UEMG oferta hoje três modalidades de cursos presenciais tecnológicos, sendo: Gestão em Recursos Humanos; Gestão Pública e Gestão em Processos Gerenciais.

Oferta ainda, na modalidade a distancia, o curso de Administração Pública. A investigação foi iniciada pelo perfil dos alunos ingressantes, desde a criação da unidade. Até o ano

de 2015 o foco da pesquisa era direcionado a estes alunos e não havia sistematização sobre os dados dos egressos da unidade. Neste estudo, optou-se também por fazer uma

análise do perfil dos egressos, para um melhor entendimento sobre sua inserção no mercado de trabalho e das possíveis melhorias de vida após a graduação. A amostra é

composta por alunos recém-chegados à unidade e por aqueles que concluíram sua graduação até o ano de 2015. Como método, foram utilizados questionários estruturados,

aplicados in loco (ingressantes) e por World Wide Web (egressos). Os resultados parciais (dados de 2010-2015 para os ingressantes) apontam para um contingente de alunos

jovens, e em sua maioria, do sexo feminino, com renda inferior a três salários mínimos e oriundos de escolas públicas. Além disso, os resultados parciais sobre a pesquisa com

os egressos têm apontado para uma avaliação positiva dos cursos, mas alertam para a necessidade de constantes adequações, tais como: a realização de ações que busquem

incentivar a aquisição de habilidade de comunicação oral/escrita e atividades extraclasse em maior frequência e mais diversificadas.
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