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RESUMO

O PERFIL SÓCIO-ECÔNOMICO E CULTURAL DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MINAS GERAIS - UNIDADE DE CARANGOLA

O presente projeto de pesquisa quali-quantitativa visa estudos relacionados ao perfil e realidade dos estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade

Carangola-MG, sobre os parâmetros socioeconômicos. Ainda, avaliar os impactos decorrentes da estadualização da referida unidade no aspecto social dos estudantes, na

formação profissional e na sociedade acadêmica, em geral. Com os diversos programas sociais que visam ampliar a educação superior e a formação profissional no país, a

evolução destas tem sido crescente, conforme dados apresentados por diversos institutos de pesquisas da área da educação, como o Instituto Nacional de Educação Profissional

(INEP). A ampliação da oferta de educação e formação profissional gratuita, como o ocorrido com a implantação da Universidade do Estado de Minas Gerais na cidade de

Carangola, afeta não somente a vida do acadêmico, mas também a sociedade como um todo, que terá profissionais mais capacitados no mercado, assim como oportunidade de

expansão social. A pesquisa apresenta cinco etapas, sendo distribuídas em pesquisa bibliográfica, onde ocorre os levantamentos de dados já existentes na comunidade

acadêmica, a elaboração de um questionário e sua aplicação junto aos alunos da unidade, levantamento, tabulação e tratamento dos dados para fundamentação de artigos

acadêmicos acerca dos resultados obtidos. Os resultados dessa pesquisa contribuirão para identificar as mudanças ocorridas com a evolução na disponibilização do ensino

superior público na região de Carangola, ainda compreender como se desenvolveu, em aspecto social, a formação profissional comparando-a ao aspecto nacional, buscando

identificar pontos positivos e negativos que contribuirão para avaliações contínuas e teses aplicáveis para, assim, trazer benefícios à coletividade. 

Palavras-Chave: Formação Acadêmica; Perfil Socioeconômico; Estudantes.
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