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RESUMO 

 

Os Cursos Superiores de Tecnologia são um tipo específico de graduação (tecnólogo), 
com características próprias, entre as quais, a focalização na especialização dos seus 
currículos e duração mais curta objetivando uma formação mais rápida. A graduação 
tecnológica vem sendo amplamente difundida no país desde a segunda metade da década de 
1990, após a promulgação da lei no 9.394/96 – LDB, e por uma série de decretos, portarias e 
pareceres do MEC/CNE. Entre as principais metas e objetivos do PNE para a educação 
superior, se destacam: diversificação do sistema superior de ensino para atender clientelas 
com demandas específicas de formação; articulação entre currículo e mercado de trabalho; 
financiamento e gestão; criação de políticas de acesso à educação superior que facilitem o 
ingresso de alunos provenientes de grupos de maior vulnerabilidade educacional; crescimento 
da oferta de educação superior para a faixa etária de 18 a 24 anos. O presente estudo tem por 
objetivo refletir e debater a contribuição dos CSTs na educação profissional do trabalhador 
brasileiro dentro das perspectivas do PNE. O estudo se fundamenta no método qualitativo, 
com base numa pesquisa exploratória e descritiva, caracterizada como estudo de caso único, 
através da pesquisa de campo realizada com alunos em formação e com egressos do Curso de 
Eletrônica Industrial da Faculdade de Tecnologia Senai Anchieta, na cidade de São Paulo. 
Para alcançar seus objetivos, o estudo foi dividido em duas etapas: a primeira faz uma análise 
das variáveis que caracterizam o perfil do aluno em formação buscando identificar sua 
percepção quanto à escolha pelo CST, conhecimento sobre essa modalidade de ensino e as 
expectativas futuras da profissão. Na segunda parte, o estudo faz uma análise da percepção do 
egresso acerca das habilidades e competências adquiridas durante a formação, o grau de 
satisfação com salário e plano de carreira, e a aceitação profissional do tecnólogo pelo 
mercado de trabalho. No estudo realizado com alunos em formação constatou-se que os 
índices de evasão escolar das primeiras turmas do curso foram elevados, sendo apontadas 
como principais causas as dificuldades de conciliação entre o horário de estudo com a do 
trabalho e as dificuldades econômicas familiares. O perfil do aluno em formação na IES em 
estudo é majoritariamente da faixa etária entre 18 e 24 anos; do gênero masculino; egresso do 
ensino médio feito em escola pública; morador em bairro periférico e natural de cidade da 
RMSP; o próprio aluno é responsável pelo pagamento das mensalidades; não houve 
interferência de terceiros na sua escolha pelo CST; tem percepção favorável quanto à 
empregabilidade futura como tecnólogo. A pesquisa com egressos apontou que os mesmos 
tem percepção favorável quanto à formação profissional recebida, exceto o fato de não terem 
atendido disciplinas que desenvolvessem competências gerenciais e de negócios; quanto à 
empregabilidade e perspectivas de carreira mostraram preocupação na valorização 
profissional do tecnólogo pelo mercado de trabalho; declararam estar insatisfeitos quanto ao 
salário recebido; quanto à educação continuada reconheceram ser esse o processo que os 
manterão atualizados profissionalmente. Como conclusão da pesquisa, há recomendação para 
estudos futuros na sondagem de outras possíveis causas da evasão escolar com alunos dos 
cursos com outros eixos temáticos e de IES públicas. Igualmente, aponta-se para a 
necessidade da proposta curricular da IES em estudo oferecer, além das disciplinas técnicas, 
outras que desenvolvam competências e habilidade em gestão de pessoas e negócios. 
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ABSTRACT 

 

 

The Higher Programs of Technology, known in Brazil as CST, are a specific type of higher 
education (Technologist), with its own characteristics, including the focus on specialization of 
their curricula and shorter duration aiming at a faster training. This kind of graduation has 
been widespread in the country since the mid-1990s, after the enactment of the law nº 
9.394/96 - LDB, and by a series of decrees, orders and advices of the MEC / CNE. Among the 
outstanding main goals and objectives of the PNE for higher education, it may highlighted: 
diversified higher education system to meet the specific demands of clienteles training; 
linkage between curriculum and the labor market; financing and management; creating 
policies for access to higher education to facilitate the admission of students from vulnerable 
educational groups; increasing the of offer for higher education for the aged group 18-24 
years. This study aims to reflect and discuss the importance of the CSTs in professional 
education of Brazilian workers through the expectation of PNE. The study is based on 
qualitative method, an exploratory and descriptive research, characterized as a single case 
study, through field research conducted with students and graduates of the course of Industrial 
Electronics, Faculty of Technology Senai Anchieta, in the city of Sao Paulo. To achieve its 
objectives, the study was divided into two stages: the first analyzes the variables that 
characterize the profile of the student in training in order to identify their perceptions 
regarding the choice by CST, knowledge about this type of education and future expectations 
of the profession. In the second part, the study analyzes the perception of graduate about the 
skills and competencies acquired during training, their degree of satisfaction with salary and 
career path, and the Technologist professional acceptance by the labor market. In a study 
conducted with students in training it was found that the dropout rates of the first classes were 
high, being identified as the main causes difficulties in reconciling study schedule with work 
and family economic hardship. The profile of the student training in IES under study is mostly 
the age group between 18 and 24 years; males; egress of secondary education done in public 
schools; resident in peripheral and natural neighborhood of the city RMSP; the student 
himself is responsible for payment of tuition; no third party interference in their choice of 
CST; have favorable perceptions regarding future employability as technologist. A survey of 
graduates showed that they have a favorable perception of the training received, except the 
fact that they had not attended courses that develop managerial skills and business; regarding 
the employability and career prospects were concerned in professional development 
technologist by the labor market; reported being dissatisfied about salary received; regarding 
continuing education be recognized that the process that will keep updated professionally.  As 
a conclusion of this study, it is recommended to probing other possible causes of truancy, 
through a research with students from other courses with different thematic axes and public 
IES. It is pointed-out also the need to offer in the curriculum proposal of the IES under study, 
apart from technical disciplines, others in order to develop skills in people management and 
business management. 

 

Keywords: Higher Programs of Technology; Technology graduation; Bachelor of 
Technology; Egress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O marco histórico da educação profissional no Brasil se inicia no período imperial, 

quando foram criadas as primeiras escolas de artífices e aprendizes destinadas à formação de 

mão de obra especializada. Esse tipo de ensino estava voltado ao atendimento das demandas 

de instrução dos chamados ‘desprovidos da sorte’, enquanto que o ensino elitista destinava-se 

aos alunos socialmente privilegiados e voltados para a formação de profissões extremamente 

necessárias ao desenvolvimento do país. Havia, assim, uma clara demarcação daqueles que 

iriam desempenhar funções intelectuais ou instrumentais, dentro de uma sociedade que 

delimitava contornos da divisão social e técnica do trabalho. O ensino humanístico, para a 

elite, e o ensino profissional destinado à classe baixa.  

Segundo Reis (2011, p.21) a raiz democrática é a oportunidade educacional, conceito 

formulado pelos pioneiros da Escola Nova1, como os educadores Anísio Teixeira, Fernando 

de Azevedo e Lourenço Filho. Há quase setenta anos esses pioneiros da educação pediam que 

o Estado brasileiro gerasse oportunidade educacional para a população. 

A partir dos anos 1930, quando se verificou uma forte expansão e crescimento do 

parque industrial brasileiro, com profundas transformações no processo da manufatura, as 

demandas na formação e qualificação de trabalhadores exigiram um sistema de ensino que 

dinamizasse o mercado de trabalho. Entre as ações desenvolvidas pelo Estado, no 

atendimento das demandas por processo educacional, há que se destacar o Ensino Industrial, 

em 1942, com a criação do SENAI, e do Ensino Comercial, em 1946, com a criação do 

SENAC. 

Ao tratar da história geral da educação, Manacorda (2002, p.161) afirma que a 

educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada na pauta da sociedade 

brasileira como universal. Registra, também, a forma preconceituosa como a educação 

profissional tem sido tratada ao longo de sua história, influenciada por uma herança colonial e 

escravista no tocante as relações sociais e, em especial, ao trabalho. 

Entretanto, foi com a Reforma Universitária, através da lei no 5.540/68, que se 

desenvolveram ações na difusão e implementação de cursos profissionais de curta duração, 

destinados a proporcionar habilitações intermediárias de grau superior, isto é, cursos 

                                                        
1 Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressista, foi um movimento de renovação 
do ensino que surgiu no fim do século XIX e ganhou força na metade do século XX. Chegou ao Brasil pelas 
mãos de Rui Barbosa. 
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superiores de curta duração, em diferentes áreas, para fazer face às peculiaridades do mundo 

do trabalho.  

As graduações tecnológicas, como formação em nível superior, possuem origem e 

composição na estrutura do ensino profissionalizante brasileiro, da mesma forma que os 

cursos técnicos, em nível médio. Essa graduação tem sua modelagem a partir das demandas 

econômicas e das necessidades da prática laboral. Nesse contexto, encontramos uma relação 

direta entre qualificação e competência, com os processos educacionais e sociais mais amplos.  

Por meio da lei no 10.172, de 09 de janeiro de 2001, foi aprovado o Plano Nacional de 

Educação – PNE2, que estabelece as diretrizes do sistema educacional brasileiro. Entre as 

metas e objetivos do PNE, relativos à educação superior brasileira visando a formação 

profissional, há que se destacarem aquelas de maior significância para o presente estudo: 

expansão da oferta de educação superior; articulação entre currículo e mercado de trabalho; 

crescimento da oferta de educação superior para jovens da faixa etária de 18 a 24 anos; 

diversificação do sistema superior de ensino para atender clientelas com demandas específicas 

de formação; e criação de políticas de acesso à educação superior que facilitem o ingresso de 

alunos provenientes de grupos de maior vulnerabilidade educacional. 

 Os Cursos Superiores de Tecnologia, desde suas origens, foram criados à luz do clima 

de preconceito em relação à educação profissional. O MEC apresenta os CSTs como “uma 

das principais respostas do setor educacional às necessidades e demandas da sociedade 

brasileira”, uma vez que o progresso tecnológico vem causando profundas “alterações nos 

modos de produção, na distribuição da força de trabalho e na sua qualificação”.  

 Com suas características especiais, dentre as quais, a focalização na especialização 

dos seus currículos e na duração voltada à necessidade de uma formação mais rápida, onde o 

teórico e prático sejam desenvolvidos, os CST são um tipo específico de ensino superior que 

vem sendo difundido amplamente no Brasil desde a segunda metade da década de 1990, tanto 

na esfera pública como privada, particularmente após a promulgação da lei no 9.394/96 – 

LDB, em conjunto com uma série de decretos, portarias e pareceres do MEC/CNE. 

Assim, com base nessas premissas, o presente estudo tem como objetivo refletir e 

debater a importância dos CST na educação profissional do trabalhador brasileiro dentro das 

perspectivas do PNE. Procura identificar as percepções e entendimentos do alunado quanto às 

características próprias dessa modalidade de graduação, bem como compreender a valorização 

                                                        
2 O Plano Nacional de Educação é decenal; na ocasião da elaboração do presente estudo, apesar da data 
limite ter expirado (2001 – 2011), as diretrizes de metas e objetivos desse Plano ainda se encontravam 
disponíveis nas páginas da Internet do MEC/CNE.  
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e visão do profissional tecnólogo pelo mercado de trabalho. O estudo é o resultado de uma 

pesquisa de campo - survey3 - realizado junto ao alunado em formação e com egressos do 

Curso de Eletrônica Industrial da Faculdade de Tecnologia Senai Anchieta, na cidade de São 

Paulo e pertencente ao chamado Sistema S4.  

Para alcançar seus objetivos, o estudo foi dividido em duas etapas: a primeira faz uma 

análise das variáveis que caracterizam o perfil dos alunos ingressos ou em formação, tais 

como: perfil sócio-econômico; fatores que contribuíram na sua decisão pela escolha por um 

CST; valorização social do diploma; entendimento das características da forma de graduação; 

e as percepções quanto à profissão de tecnólogo. Na segunda parte, o estudo faz uma análise 

da percepção dos egressos acerca dos explicadores das habilidades e competências adquiridas 

durante a formação, tendo como foco as variáveis: empregabilidade; cargo e salário; formação 

profissional recebida; contribuições do curso na formação profissional; e educação 

continuada. O estudo dos egressos se caracteriza como importante ferramenta de gestão que 

permite à IES verificar a adequação dos ensinamentos e a eficácia da aprendizagem dos 

conteúdos e componentes curriculares, objetivando mensurar o desempenho profissional de 

seus formados na prática laboral.   

 

1.1 Tema e Problema de Pesquisa 
 

Dentre os graus acadêmicos que compõem as modalidades de graduação do ensino 

superior brasileiro (bacharelado, licenciatura e tecnólogo), os Cursos Superiores de 

Tecnologia (CST) são aqueles que têm apresentado, nos últimos anos, os maiores percentuais 

de crescimento, quer seja na proporção dos cursos oferecidos, quer seja na proporção de 

matrículas efetivadas. A oferta de CST no Brasil sofreu um crescimento considerável no 

período compreendido entre 1994, quando da sua implantação, até 2011 conforme os últimos 

dados estatísticos disponibilizados pelo MEC/Inep (BRASIL, 2011). 

 

 

 

 
                                                        
3 Survey é o termo inglês usado para designar pesquisa ou enquete efetuada junto a entrevistados para 
conhecer opinião sobre determinado assunto, matéria ou objeto. 

4 Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar o conjunto de nove instituições de 
interesse de categorias profissionais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. 
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TABELA 1 

                       Evolução dos CST no Brasil, período 1994 a 2011 

Ano Nº de Cursos Evolução (Δ%) 
1994 261 - 
1995 241 (-8,3) 
1996 293 21,6 
1997 N.D. N.D. 
1998 258 (11,9) 
1999 317 22,9 
2000 364 14,8 
2001 447 22,8 
2002 636 42,3 
2003 1.142 79,6 
2004 1.804 58,0 
2005 2.525 40,0 
2006 3.037 20,3 
2007 3.702 21,9 
2008 4.355 17,6 
2009 4.676 9,3 
2010 4.999 9,6 
2011 5.478 25,8 

          Fonte: Adaptado de MEC/Inep - 2011 
             Nota: N.D. dado não disponível   

 

No período entre 2010 e 2011, o crescimento das matrículas foi de 6,4% nos cursos de 

bacharelado, 0,1% nos cursos de licenciatura e 11,4% nos cursos tecnológicos. Os cursos de 

bacharelado tiveram participação de 66,9% na matrícula, enquanto os cursos de licenciatura e 

tecnológicos apresentaram 20,2% e 12,9%, respectivamente (MEC/Inep, 2011). 

 

 

                 Gráfico 1: Evolução da matrícula na educação superior de graduação por grau acadêmico –Brasil 2001 – 2011 
                  Fonte: Adaptado de MEC/Inep 
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Os dados oficiais das Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação 

(MEC/INEP, 2011), no período considerado de 2001 a 2011, conforme disposto na tabela 1 e 

no gráfico 1, mostram um contínuo crescimento do número de cursos oferecidos e do número 

de matrículas. Desse fato decorre a importância de se indagar quais são os fatores 

responsáveis por tal expansão. Ainda que seja considerado o crescimento econômico, a 

universalização do ensino fundamental e a reformulação do marco legal, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - lei no 9.394/96 e o Decreto no 5.154/04 tornam-se 

importantes, diante da expressividade dessa expansão, conhecer os fatores peculiares dessa 

oferta que influenciaram tal crescimento. Nesse cenário se busca identificar os principais 

impulsores que direcionam a escolha do aluno em optar por um CST e, em particular, pelo 

Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial da Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta. 

Ainda, dentro das proposições de se alcançar as metas e objetivos do PNE, é imperativo 

investigar a percepção do egresso quanto a formação recebida, assim como a articulação entre 

currículo e realidade do mercado de trabalho, no que tange a profissão de tecnólogo. Diante 

do exposto, a seguinte pergunta de pesquisa permeará o estudo: 

 

“Qual a contribuição dos CST na educação profissional do trabalhador brasileiro 

segundo as percepções do aluno em formação e do egresso? 

 

 
1.2 Objetivos da Pesquisa 

O estudo tem por objetivo refletir e debater a importância dos CSTs na educação 

profissional do trabalhador brasileiro, através do estudo dos fatores descritores que norteiam 

as percepções do aluno em processo formativo e também do egresso dessa modalidade de 

ensino superior.  

 
Os objetivos específicos delimitam-se em: 

 

• Compreender se a proposta pedagógica dessa modalidade de grau acadêmico e o 

aprendizado dela decorrente promovem o desenvolvimento da autonomia e 

consciência crítica e reflexiva do graduando, bem como o desenvolvimento das 

competências necessárias para a prática laboral nas atribuições como tecnólogo. 

• Analisar se a proposta da organização curricular do CST contribui para a diminuição 

dos índices da evasão escolar.  
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• Contextualizar e discutir estatisticamente os principais fatores motivadores e as 

razões apontadas pelo alunado em formação na escolha por um CST. 

 

• Identificar e analisar as percepções do egresso quanto à formação recebida e suas 

reais perspectivas de carreira profissional no mercado de trabalho. 

 
 

1.3 Justificativa do Tema 
 

Na entendimento do MEC/CNE (2011), a formação e qualificação profissional de 

trabalhadores para as diferentes áreas do conhecimento é um dos elementos essenciais na 

construção da equidade econômica, bem como um dos eixos capazes de minimizar as 

diferenças sociais, ao promover o acesso ao mercado de trabalho. Ampliar o acesso à 

formação profissional em todos os níveis é facultar ao trabalhador que ele transite, com 

competência e segurança, pela rede de oportunidades. 

Conforme parecer do MEC/Inep, na Avaliação do Plano Nacional de Educação (2001-

2008, p.221), as mudanças socioeconômicas que ocorreram nas últimas décadas do século XX 

trouxeram inúmeras novidades no mercado de trabalho, através da evolução da tecnologia e 

de seus aplicativos nos mais diferentes segmentos do conhecimento humano. Tais mudanças 

ocorreram, também, no campo da gestão de pessoas, em que o perfil dos trabalhadores e das 

atividades exercidas precisam se adaptar a todo o momento às novas exigências do próprio 

mercado de trabalho.  Esses fatores influenciaram significativamente o ensino superior 

brasileiro, pois ele é um dos responsáveis pela formação de futuros profissionais. Assim, é 

possível entender que as IES possuem um papel de grande importância nesse cenário.  

As IES, todavia, não são os únicos elementos instrumentalizadores para a promoção 

do desenvolvimento socioeconômico, porém, é fato que podem e devem contribuir nesse 

processo, através da qualificação e na formação de profissionais.  

Autores como Mendonça (2000, p.132), Oliven (2002, p.24), Schwartzman (2005, 

s.p.) e Saviani (2010, p.4-17) são unânimes em afirmar que a Universidade é uma instituição 

tardia no Brasil e sem tradição significativa. Cursar a Universidade passou a significar status 

para uma parcela da classe média brasileira, a partir do final da década de 1950. Esse período, 

denominado desenvolvimentista, coincide com a forte expansão industrial brasileira, 

mormente a automobilística, que impôs novas demandas na formação de mão de obra 

especializada. 
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 A partir da segunda metade da década de 1990 houve uma nova expansão do ensino 

superior no Brasil, particularmente com a reforma do ensino através da Lei no 9.394/96 

(BRASIL, 1996), a chamada Lei Darcy Ribeiro, que instituiu a nova lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) trazendo como grande novidade em seu texto os ‘Parâmetros 

Curriculares Nacionais’, com vigência até os dias em que foi feito o presente estudo.   

O país passa por uma expansão do setor público da educação superior com a 

ampliação das redes das Universidades Federais e dos Institutos de Educação Profissional e 

Tecnológica (IFET). Embora em expansão, o ensino superior brasileiro alcança apenas 10% 

da população entre 18 e 24 anos. Visando aprimorar este quadro o governo estabeleceu, no 

Plano Nacional de Educação, a meta de prover a oferta de ensino superior para 30% daquela 

faixa etária até 2011. O Plano pretende, também, diminuir a desigualdade regional de oferta, 

concentrada em regiões mais ricas e centrais. Para tanto, o governo federal vem criando 

universidades públicas fora das capitais e oferecendo bolsas de estudo em instituições 

particulares, já que o ingresso e a permanência de estudantes no ensino superior são 

fortemente condicionados por suas características sociais. 

Ainda, segundo o MEC/Inep (2011), o Brasil precisa ampliar a oferta de educação 

superior. Em 2010, havia no país 6,3 milhões de estudantes nesse nível de ensino, sendo que 

74,8% das matrículas estavam em instituições privadas e 25,2% em instituições públicas.  

Por outro lado, o nível de conhecimento acumulado pelo campo educacional aumenta 

as exigências sobre os processos: especificamente no caso da expansão da educação superior 

espera-se, hoje, que ela agregue não apenas mais alunos, mas que se possa perceber uma 

maior independência entre suas origens sociais e seu desempenho acadêmico, escolha de 

carreiras e permanência nos cursos, o que concorreria para promover uma real democratização 

do ensino superior. Em outras palavras, interessa à sociedade brasileira uma expansão com 

qualidade acadêmica e inclusiva.  

O tema da pesquisa se justifica quando, após a promulgação da LDB ocorreu uma 

forte expansão no número de instituições de educação tecnológica criadas no país trazendo, 

por consequência, um vertiginoso aumento no número de cursos oferecidos e também um 

aumento significativo de matrículas. O fator motivador do presente estudo está diretamente 

relacionado à possibilidade da sua contribuição com as pesquisas e investigações correlatas na 

área da Educação Tecnológica, por meio dos CSTs, considerando as diversas perspectivas que 

podem ser exploradas nessa modalidade de graduação acadêmica. 

Nesse contexto, o interesse particular da pesquisa recai no estudo de caso sobre uma 

área específica da tecnologia – a Eletrônica Industrial, tendo a Faculdade de Tecnologia 
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SENAI Anchieta como entidade capaz promover tal ensinamento considerando a tradição e 

credibilidade das IES do Sistema S na educação profissional. 

 Com base nessas premissas e considerando o fato da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Anchieta ter graduado três turmas5 até a data de elaboração da pesquisa, o estudo de 

caso apresentado nesse trabalho objetiva identificar os fatores descritores que contribuem na 

construção da identidade do tecnólogo em formação e também conhecer a percepção do 

egresso que atua na área de formação no mercado de trabalho.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 
 
Para alcançar os objetivos propostos, o presente estudo foi estruturado em seis 

capítulos não incluídos os elementos pré-textuais: 
 

- O capítulo 1 faz introdução ao estudo com apresentação das questões conceituais da 

educação profissional e suas relações com o mundo do trabalho, tendo como base as 

mudanças econômicas e sociais ocorridos no Brasil, assim como a sua relação com 

profissionalização e empregabilidade tendo como foco os Cursos Superiores de Tecnologia. A 

seguir, nas seções secundárias, são apresentados, respectivamente, o tema e problema de 

pesquisa, os objetivos – gerais e específicos, a justificativa do tema, a delimitação do estudo e 

a própria estruturação do trabalho. 

- No capítulo 2 é apresentada a Revisão da Literatura, estando esta dividida em quatro 

seções com as respectivas seções secundárias, terciárias e quaternárias, onde se procurou 

destacar os principais conceitos teóricos disponíveis na literatura e seus respectivos autores, 

nas publicações de artigos científicos disponíveis na Plataforma Qualis - Capes, Scielo, 

Google Acadêmico, Ebsco e Enanpad, bem como pesquisa sobre o tema estudado no banco de 

teses e dissertações da USP, UMESP e da UnB. Foram pesquisados, ainda, por meio 

eletrônico na Internet, leis, pareceres, regulamentos, sinopses estatísticas, publicações do 

DOU e documentos oficiais versando sobre o tema do estudo.  

 - No capítulo 3 é apresentada a metodologia empregada e a forma de coleta dos dados 

da pesquisa feita junto aos alunos em formação e egressos da IES do estudo de caso. Nas 

seções desse capítulo são apresentados: tipo da pesquisa usada; fontes de dados e 

                                                        
5 Primeira turma: julho 2009 a junho 2012; Segunda Turma: janeiro 2010 a dezembro 2012; Terceira 
turma: julho 2010 a junho 2013. A quarta turma - janeiro de 2011 a dezembro de 2014 – ainda se 
encontrava em período de formação na ocasião da realização da presente pesquisa. 
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instrumentos de coleta; pré-teste do Instrumento de Pesquisa; Validação do Instrumento de 

Pesquisa; e caracterização da amostra. 

- O capítulo 4 apresenta a descrição e análise dos resultados obtidos na pesquisa, com 

respeito aos fatores explicadores que investigam as expectativas dos alunos em formação da 

IES no que tange: empregabilidade e inserção no trabalho; influência decisória na escolha por 

um CST; valorização social do diploma; e entendimentos sobre a formação profissional do 

tecnólogo. Para os alunos egressos foram investigados e analisados os seguintes fatores 

explicadores: empregabilidade; cargo e salários; percepção quanto à formação profissional 

recebida; avaliação das contribuições do curso na formação profissional; e intenções da 

educação continuada. 

- No capítulo 5 é apresentado o instrumental analítico e a discussão temática, onde se 

faz uma análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo, tanto com os alunos em 

formação quanto com os egressos. Do mesmo modo, a análise aborda a relação numérica 

entre alunos ingressos e concluintes com objetivo de se determinar o índice da evasão escolar. 

Com base nos resultados da pesquisa de campo são feitas as considerações dos entendimentos 

dos alunos em formação e dos egressos quanto à formação profissional recebida, 

empregabilidade, perspectivas de plano de carreira e o processo de educação continuada. 

- No capítulo 6 são apresentadas as Considerações Finais a respeito da pesquisa 

efetuada pelo autor, bem como as recomendações para trabalhos futuros. Após o capítulo 6 

são apresentados os elementos pós-textuais: referências, anexos e apêndices. 

 

1.5 Delimitação do Estudo 
 

Considerando o fato de existirem no Brasil treze eixos temáticos com cento e doze 

diferentes modalidades de Cursos Superiores de Tecnologia, conforme mostrado na tabela 2, 

as pesquisas do presente estudo estão delimitadas a investigar os descritores que contribuem 

para a construção da identidade profissional dos alunos em formação e dos descritores com 

egressos do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial, correspondente ao eixo 

temático “Controle e Processos Industriais”, de acordo com o descrito nas propostas dos 

objetivos gerais e específicos. 

Ademais, o estudo não faz uma abordagem analítica no que tange a Proposta 

Curricular e Pedagógica da Faculdade de Tecnologia Senai Anchieta, considerando o fato do 

Curso já ter credenciamento de funcionamento e reconhecimento pelo MEC, sofrendo as 

avaliações previstas pelo SINAES. Há que se considerar, ainda, o fato da proposição inicial da 
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criação do Curso de Eletrônica Industrial e do estabelecimento do perfil profissional do 

tecnólogo em Eletrônica Industrial ter sido submetido à aprovação do “Comitê Técnico 

Setorial da Área de Eletrônica Industrial da FIESP”, tendo o mesmo sido assim composto: 

três representantes do SENAI-SP, um representante do meio acadêmico, um representante do 

sindicato dos trabalhadores, um representante do sindicato patronal, um representante da 

associação de referência técnica (CREA), e por oito representantes de empresas construtoras, 

instaladoras e fabricantes nacionais de equipamentos eletroeletrônicos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  
 

A Universidade desempenha um papel de geradora e disseminadora de conhecimento, 

e sua relação com o setor produtivo deve estar na busca da promoção do desenvolvimento 

econômico e social. Segundo Kunz (1999, s.p.), a Universidade tem como função principal 

formar um cidadão, desenvolvendo sua consciência crítica, contribuindo para o 

desenvolvimento humano, para o bem-estar da sociedade, para o bom funcionamento das 

relações sociais, para a reflexão dos valores.  

Com base nesses pressupostos é preciso entender a educação como processo que 

objetiva o desenvolvimento pleno das potencialidades do ser humano, privilegiando a 

formação de sujeitos autônomos, intelectualmente críticos e criativos, possibilitando o direito 

de exercer sua liberdade, perseguir os seus ideais de felicidade individual e social, construindo 

referenciais éticos pautados na cooperação, no respeito e na solidariedade (DAMÁSIO et al., 

2013).  

Antes de iniciar qualquer investigação nos Cursos Superiores de Tecnologia é 

importante explorar o entendimento do conceito de tecnologia. Na análise etimológica da 

palavra “tecnologia”, o prefixo tecno provém do vocábulo latino techné, cujo significado é 

arte ou habilidade, ou seja, é o saber fazer; o sufixo logia provém de logos que significa 

razão. Assim, o termo tecnologia é entendido como sendo “a razão do saber fazer”.  

Bastos (1998, p. 32) afirma que “a tecnologia pode ser entendida como a capacidade 

de perceber, compreender, criar, adaptar, organizar e produzir insumos, produtos e serviços”. 

Ela ultrapassa o caráter puramente técnico, abrangendo a engenharia de produção, qualidade, 

marketing, gerência e vendas. Vargas (1994, p.213) define tecnologia como “o estudo ou 

tratado das aplicações de métodos, teorias, experiências e conclusões das ciências ao 

conhecimento dos materiais e processos utilizados pela técnica”. 

Desde sua origem, a tecnologia busca o saber fazer, confundindo-se com a 

transformação, resolvendo problemas práticos e construindo artefatos apoiados em 

conhecimentos científicos. Desse modo, a essência da tecnologia requer o uso do saber 

científico para resolução de problemas oriundos da aplicação das técnicas.  

De acordo com Bastos (1998, p.32), para entendermos a educação tecnológica é 

essencial estabelecer a vinculação entre educação e tecnologia.  

Como afirmam Almeida Neto et al. (2009, p.61), a despeito dos projetos político-

pedagógicos institucionais proporem uma formação integral que contemple valores 

humanísticos aliados à formação técnica, na prática, no que diz respeito á educação 
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profissional de nível tecnológico, a formação do aluno corresponde, marcadamente, às 

exigências do mundo do trabalho. 

No entendimento de Mendes e Oliveira (2012, p.82), os CSTs sempre estiveram no 

centro de diversos debates e controvérsias. Enquanto curso de Educação Profissional, essa 

modalidade de graduação foi contaminada pelas disputas envolvendo a dicotomia formação 

profissional versus formação geral.  

As discussões da Educação Profissional estabelecem correlações com as 

transformações socioeconômicas e do mundo do trabalho, tendo como cenário a 

reestruturação produtiva e as inovações tecnológicas. O trabalho apresenta uma ação 

consciente articulada pelo homem que inclui execução e reflexão, tendo em vista que para a 

realização deste processo leva em consideração o sujeito trabalhador (quem faz), o produto (o 

quê), o objetivo (para quê) e o modo de produção (para quem), e ainda os meios (o 

instrumental de trabalho - o como) com um compromisso com o resgate da inteireza do 

homem e não com o capital.  

 
As relações entre o mundo do conhecimento e o mundo do trabalho nem sempre 
apresentaram as mesmas características, em diferentes épocas ou diferentes culturas, 
oscilando entre uma contraposição frontal, como a sugerida no texto bíblico 
(Gênesis 3.19); uma separação radical como a que predominou no mundo grego; 
uma subordinação relativa do trabalho ao conhecimento, como a correspondente ao 
período da revolução industrial; ou uma integração absoluta como a que se afirma 
existir nos dias atuais (MACHADO, 2008; p.9). 

 

Segundo a proposição de Gama (1997, p.112) é possível visualizar os quatro 

elementos que compõem o trabalho: homem, materiais, máquinas e saber, cuja inter-relação 

harmônica é que trona possível o processo tecnológico. O termo “mercado de trabalho” está 

presente em grande parte das discussões da economia e da sociologia, com destaque para os 

trabalhos da área de relações do trabalho.  

No entendimento de Steiner (2005, s.p.), uma abordagem que colabora com a 

compreensão do termo “mercado de trabalho” é o da teoria institucional, que destaca a 

importância da atuação de diferentes atores (sindicatos, empresas, governo) e de elementos 

que atuam na formação da força de trabalho (valores com relação ao trabalho, qualificação e 

outros elementos culturais).  

Na visão de Horn (2009, p.179-182), o mercado de trabalho é um arranjo institucional 

onde vendedores e compradores de trabalho realizam transações. Duas funções primárias são 

cumpridas por esse arranjo: de um lado, aloca a força de trabalho da sociedade entre 

diferentes usos produtivos; por outro, assegura renda aos que participam de suas transações. 
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Além disso, o mercado de trabalho afeta o próprio mecanismo de extração dos serviços de 

trabalho ou o desempenho dos processos laborais.  

Para Offe (1989, p.46), nas sociedades capitalistas, onde o Brasil está inserido, o 

mercado de trabalho é a solução institucional que predomina e traz consigo um duplo 

problema que deverá ser resolvido dentro dessas sociedades: 

  
Nas sociedades capitalistas, o mercado de trabalho é a solução predominante para 
um duplo problema de alocação, que tem de ser resolvido em qualquer sociedade: 
por um lado o sistema produtivo tem de ser provido com as atividades de trabalho de 
que ele necessita, e pelo outro lado a forma de trabalho tem que ser promovida com 
os meios monetários (salários) e sociais (status). (OFFE, 1989, p.46). 

 

 Segundo entendimentos desse autor (op.cit.), o ponto importante é que o mercado de 

trabalho organiza a produção e a distribuição como uma relação de troca entre salários e 

inputs de trabalho. O trabalho passa a ser parte integrante do indivíduo, o interesse particular é 

visto como principal objetivo de suas ações, e “autonomia” e liberdade são reconhecidos 

como valores imprescindíveis para o seu bem estar.  

 O trabalhador deve estar preparado para uma constante mobilidade, a qual pode 

ocorrer na mesma empresa ou através da mudança de emprego. Assim, as competências 

devem ser ininterruptamente atualizadas através de uma educação profissional continuada e 

também através de diferentes experiências profissionais, as quais contribuirão para o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades que facilitem sua adaptação à instabilidade do 

mercado de trabalho e da vida.  

 No que tange a formação superior e as mudanças esperadas no estudante já, há muito 

tempo, vem apontando para expectativas que incluem aspectos dos campos cognitivos e 

afetivo, além da competência prática. A formação superior deveria estar voltada não só para a 

expansão do conhecimento e do desenvolvimento das capacidades intelectuais, como também 

para a aquisição e as mudanças em atitudes e valores, e para a melhoria no desempenho dos 

vários papéis que o indivíduo deve assumir na sociedade, no trabalho, na vida familiar, além 

de outros aspectos de ordem prática (SMANIOTTO, MERCURI, 2007, p. 72).  
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QUADRO 1 

Categorias das Mudanças Percebidas Pelo Estudante Universitário 

Domínio Descrição do Domínio 

Social Envolve o sistema de relacionamento interpessoal com a família, com professores e 
colegas, com o sexo oposto e com figuras de autoridade. 

Pessoal Abrange aspectos que dizem respeito à natureza psicológica e física, à visão pessoal 
do mundo, ao conhecimento de si próprio, ao sentido de identidade e à autoestima. 

Acadêmico Engloba aspectos relacionados às exigências acadêmicas, às estratégias de 
aprendizagem, ao sistema de ensino e de avaliação. 

Profissional Refere-se ao desenvolvimento de carreira, à atuação e à formação profissional, às 
perspectivas e à decisão vocacional e à identidade profissional. 

Fonte: Adaptado de Smaniotto et al. 2007. 

 

Na análise de Frigotto (1998, s.p.), a educação emerge da proposta de formação 

integradora e continuada para responder às exigências do cenário que ora se apresenta: de 

reestruturação, que exige uma nova organização e gestão produtiva; de competitividade do 

mercado interno e externo, imposta pelo processo de globalização da economia; e da 

requalificação e reconversão profissional, que impõe uma formação cada vez mais exigente e 

competitiva.  

Nesse contexto, configuram-se alguns paradoxos: um, entre a formação específica do 

tecnólogo e a tendência generalista; outro, quando da sua colocação no mercado profissional, 

concretizado no momento em que profissionais de graduação tecnológica procuram sua justa 

colocação no mercado de trabalho e são classificados, na maioria dos casos, não como 

graduados ou egressos de cursos superiores, mas sim estigmatizados como profissionais de 

nível técnico (ALMEIDA NETO et al., 2009, p.68) . 

 

 

2.1 Os Cursos Superiores de Tecnologia no Contexto Atual da Educação Brasileira 
 

 Para o entendimento do funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia (CST) 

no contexto atual do sistema educacional brasileiro (2013), é necessário ter compreensão do 

que seja Educação Profissional e também das atribuições conferidas aos profissionais 

tecnólogos egressos dessa modalidade de graduação dentro de uma análise do ordenamento 

legal que os criou.  
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Um país cuja população se qualifica de forma permanente será mais competitivo e 
terá maior e melhor inserção na economia mundial. Ampliar o acesso à formação 
profissional em todos os níveis é facultar ao trabalhador que ele transite, com 
competência e segurança, pela rede de oportunidades, resultado de uma economia 
estável (PNE, 2001-2008, 2009 p.433). 

 

 

2.1.1 O Ordenamento Jurídico da Educação Tecnológica Brasileira 

   

A educação tecnológica brasileira, conforme destacado nos capítulos iniciais do 

presente estudo, se faz presente há longa data no quadro da Educação Profissional e, assim 

sendo, não é novidade alguma estar prevista em legislação pertinente no contexto do 

ordenamento jurídico do país.  

O sistema educacional brasileiro começa a ser reformulado a partir da metade da 

década de 1990, com a promulgação da LDB (lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 

juntamente com uma série de Decretos federais e Portarias emitidas pelo Ministério da 

Educação, em conjunto com Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

(CNE). Todavia, há que se considerar, inicialmente, os antecedentes que levaram a criação e 

promulgação da atual LDB. Primeiro, o sistema educacional deve dispor de um instrumento 

legal, na forma de lei Ordinária, que atenda ao que é disposto na Constituição Federal de 

1988, no Capítulo III. Segundo, deve dispor de um instrumento legal que regulamente e dê 

respaldo ao desenvolvimento de políticas educacionais no que tange as diretrizes e bases do 

sistema, implícitas na própria denominação da referida lei.  

 

2.1.1.1 A Educação na Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, trata da Educação em seu 

Capítulo III –Seção I – Da Educação. Nos seus dez artigos (205 a 214), seu espírito é de 

complementaridade entre as esferas de governo – federal, estadual e municipal, tendo 

salvaguardado em seu Artigo 22, inciso XXIV, que ‘Compete privativamente à União legislar 

sobre diretrizes e bases da educação nacional’ (CHRISTOPHER, 2005, p.4). 
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2.1.1.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei 9.394 de 20 de dezembro de 

1996 – LDBN, conhecida também como lei Darcy Ribeiro, ancora as políticas apresentadas 

pelo Executivo, tem um caráter genérico, normalizador, e institui a descentralização do 

sistema educacional brasileiro, dividindo as responsabilidades de sua condução com Estados, 

Municípios e Distrito Federal, que ganham, assim, autonomia. Por ser bastante genérica – 

alguns consideram por isso flexível, outros, por vezes, ambígua – a LDBN necessitou de 

sucessivos instrumentos legais complementares para sua definição e implementação 

(CHRISTOPHER, 2005, p.6). 

Em relação à Educação Profissional, a LDBN é considerada um marco na sua forma 

de tratamento, pela forma global com que o tema é tratado, e pela flexibilidade permitida ao 

sistema e alunos. Até então, a LDBN anterior, assim como as leis orgânicas para os níveis e 

modalidades de ensino, sempre trataram da educação profissional apenas parcialmente. 

Legislaram sobre a vinculação da formação para o trabalho a determinados níveis de ensino, 

como educação formal, quer na época dos ginásios comerciais e industriais, quer 

posteriormente através da Lei no 5.692/71, com o segundo grau profissionalizante 

(CHRISTOPHER, 2005, p.7). 

Na atual LDBN o Capítulo III do Título V – “Dos níveis e das modalidades de 

educação e ensino” – é totalmente dedicado à educação profissional, tornando-a parte do 

sistema educacional. Neste novo enfoque, a educação tem como objetivos não só a formação 

de técnicos de nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a profissionalização de 

trabalhadores de qualquer nível de escolaridade, a atualização tecnológica e a habilitação nos 

níveis médios e superior. Enfim, regulamenta a educação profissional como um todo, 

contemplando as formas de ensino que habilitam e estão referidas a níveis da educação 

escolar no conjunto da qualificação permanente para as atividades produtivas. Embora a lei 

não o explicite, a educação profissional é tratada como um subsistema de ensino 

(CHRISTOPHER, 2005, p.7).  

Em seu Artigo 39, a LDBN faz referência ao conceito de “aprendizagem permanente”. 

A educação profissional deve levar ao “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva”.  
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[...] Art.39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 
11.741, de 2008).  
§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por 
eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, 
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008). 
§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008) 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (incluído pela lei 
nº 11.741, de 2008) 
II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008) 
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído 
pela lei nº 11.741, de 2008) 
§ 3º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo 
com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Educação.(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) (BRASIL, 1996-2008). 

 

 

2.1.1.3 O Decreto no 5.154/2004 

 

 O Decreto no 5.154, de 23 de julho de 2004, regulamenta o § 2o do Artigo 36 e os 

Artigos 39 a 41 da LDBN, e revogou, através de seu Artigo 9°, o Decreto no 2.208/97, 

deixando de estabelecer explicitamente níveis para a Educação Profissional e, portanto, o 

nível tecnológico. No entanto, em seu artigo 1º, inciso III, refere-se a [...] cursos de educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação que, segundo o Artigo 5º      

‘organizar-se-ão, no que concernem os objetivos, características e duração, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo CNE. Por outro lado, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394/96, no seu Artigo 39, dispõe sobre a educação 

profissional’.  

Em essência, é um Decreto que introduz a flexibilidade à educação profissional 

especialmente no nível médio, e dá liberdade às escolas e Estados (no caso do nível médio) de 

organizar a sua formação, desde que respeitando as diretrizes do Conselho Federal de 

Educação (CHRISTOPHER, 2005, p.9). 

 O Decreto prevê o desenvolvimento da educação profissional através de cursos e 

programas, em três planos: formação inicial e continuada de trabalhadores – inclusive 

integrada com a educação de jovens e adultos; educação profissional de nível médio; e 

educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Introduz alguns conceitos 

novos, como o de itinerário formativo: 
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[...] Artigo 3° 
§ 1°...considera-se itinerário formativo o conjunto de etapas que compõem a 
organização da educação profissional em uma determinada área, possibilitando o 
aproveitamento contínuo e articulado dos estudos (BRASIL, 2004).   
 

  
O Decreto no 5.154/04 introduz a terminalidade “em etapas”, ou seja, várias vias de 

saída durante a formação técnica de nível médio e também de graduação tecnológica, sempre 

observando que o aluno tenha certificação da terminalidade obtida e a possibilidade de 

continuar os estudos aproveitando a etapa cumprida (CHRISTOPHER, 2005, p. 10). 
 

“Art. 6o  Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os 
cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e 
organizados em etapas com terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que 
possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após sua 
conclusão com aproveitamento. 
§ 1o  Para fins do disposto no caput considera-se etapa com terminalidade a 
conclusão intermediária de cursos de educação profissional técnica de nível médio 
ou de cursos de educação profissional tecnológica de graduação que caracterize uma 
qualificação para o trabalho, claramente definida e com identidade própria. 
§ 2o  As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo os 
itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão”. (BRASIL, 
2004).   
 

Brandão (2009, s.p.) salienta ser importante esclarecer que na esteira da reforma da 

educação, a LDBN, em seu artigo 44, alínea I, estabelece que a educação superior (aqui como 

‘educação escolar’) engloba, dentre cursos e programas:  

 
[...] Art 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 
I – cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 
abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 
ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada 
pela Lei nº 11.632, de 2007). (BRASIL,1996). 

 

2.2 A Expansão dos Cursos Superiores de Tecnologia 

  

 Os Cursos Superiores de Tecnologia – CST podem ser oferecidos pelas diferentes 

organizações acadêmicas, isto é, por universidades, centros universitários, faculdades 

integradas, faculdades isoladas e pelos Institutos Federais e Centros Federais de Educação 

Tecnológica, dentro das diferentes categorias administrativas das IES (federal, estadual, 

municipal e particular).  

 As instituições de ensino público tem autonomia para abertura dos CST, mas 

precisam passar por um processo de avaliação para fins de reconhecimento de curso. Já as 

instituições de ensino privadas precisam passar por processos de avaliação, tanto para fins de 
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autorização de funcionamento, quanto para reconhecimento de curso. A Portaria MEC no 

1.647/99, considerando o disposto na lei no 9.131/95, na lei no 9.394/96 e no Decreto no 

2.406/97 que regulamenta a lei no 8.948/94, dispõe sobre o credenciamento dos CST e a 

autorização de cursos de nível tecnológico da educação profissional.  

 Takahashi (2010, p.400) comenta sobre as áreas de oferta e denominação dos cursos 

superiores de tecnologia, conforme o parecer CNE/CES no 436/2001, onde os CSTs poderiam 

ser ofertados dentro de 20 áreas profissionais. No entanto, devido à grande diversidade de 

cursos ofertados, as possibilidades foram repensadas e circunscritas a 13 áreas, 

correspondendo a 112 cursos. Estas são definidas pelo Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, publicado por meio do Decreto no 5.773/06, de 09 de maio de 

2006. A tabela 2 abaixo reproduz os 13 eixos temáticos e as respectivas quantidades por 

modalidades dos cursos regulamentados conforme consta no Catálogo Nacional de Cursos 

Tecnológicos do MEC, versão 2010. 

 
TABELA 2 

Eixos Temáticos e Modalidades de Cursos 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia – MEC- 
        Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 2010 

 

 

Eixo Temático 
Modalidade 

Quantidade de Cursos 
Por Modalidade 

Ambiente e Saúde 6 

Apoio Escolar 1 

Controle e Processos Industriais 12 

Gestão de Negócios 12 

Hospitalidade e lazer  5 

Informação e Comunicação 12 

Infraestrutura 11 

Militar 6 

Produção Alimentícia 6 

Produção Cultural e Designer 14 

Produção Industrial 12 

Recursos Naturais 10 

Segurança 5 

Total: 13 Total: 112 
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Segundo Takahashi (2010, p.401), em 1998, o Brasil contava com 104 mil alunos 

Cursos Superiores de Tecnologia. Deste total, 32% correspondiam a processamento de dados; 

14% de turismo; 11% de secretariado executivo; 7% de análise de sistemas; 5% de zootecnia 

e 31% de outras modalidades. Ao todo existiam 70 modalidades diferentes em todas as áreas 

profissionais (Parecer no CNE/CES 436/2001). 

 A nova dimensão dada aos CSTs pela lei no 9.394/96 – LDB, e pelo Decreto Federal 

no 2.208/97 promoveu a organização e incentivo a essa modalidade educacional.  As políticas 

públicas do MEC nos últimos anos do século XX trouxeram uma nova perspectiva de 

formação superior no Brasil, que já existia em outros países.  

 

 
               Gráfico 2 - Evolução dos Cursos de Educação Tecnológica no Brasil - 2002 a 2011 
              Fonte: Adaptado de Inep/MEC – 2011 
 

Segundo os dados fornecidos pelas “Sinopses da Educação Superior – Graduação” 

(MEC/INEP/DEED, 2011) o número total de cursos de graduação presencial e a distância 

oferecidos no Brasil é de 30.240, sendo distribuídos conforme a organização acadêmica 

(Universidades, Centros Universitários, Faculdades, Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia – IFET e os Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET), o grau 

acadêmico (bacharelado, licenciatura e tecnológico) e a categoria administrativa das IES 

(públicas - federal, estadual ou municipal, e privadas).  

A tabela 3 reproduz os dados adaptados do MEC/Inep/ DEED. Conforme esses dados 

indicam, do total dos cursos de graduação no Brasil, 9.833 deles são oferecidos por IES 
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públicas e equivalem a 32,33%, enquanto que os 20.587 restantes, ou 67,67%, são oferecidos 

por IES privadas. Do total de cursos de graduação presencial e a distância ofertados, 5.478 

são tecnológicos e equivalem a 18%, para todas as categorias administrativas de IES. Se 

comparado com os dados iniciais de 1999 verifica-se que os CSTs tiveram um expressivo 

aumento de oferta passando de 74 para 5.478, em 2011, ou seja, um aumento de quase 740 

vezes.   

 
TABELA 3 

 
Número de Cursos de Graduação – Presencial e a Distância por Grau Acadêmico 
(Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Não Aplicável) - 2011. 
 

Categoria 
Administrativa 

Número de Cursos de Graduação Presencial e a Distância oferecidos 

Total Geral 

Total Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não Aplicável 

Número Cursos 

Pública 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Privada 

30.420 17.031 7.911 5.478 - 

9.833 4.800 4.065 968 - 

5.691 3.063 2.087 541 - 

3.359 1.289 1.714 356 - 

783 448 264 71 - 

20.587 12.231 3.846 4.510 - 

Fonte: Adaptada de MEC/INEP/DEED – 2011 
*Não Aplicável: corresponde a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau acadêmico. 

 

As tabelas 4, 5, 6 e 7 representam, respectivamente, os dados totais de matrículas, o 

número de vagas oferecidas, o número de ingressos e o número de concluintes nos Cursos de 

Graduação – presencial e a distância, conforme a organização e grau acadêmico, e a 

organização administrativa. 

 No que tange o número de matrículas efetuadas nos CST, estas correspondem a 

12,91% do total em todas as organizações e graus acadêmicos. Para as IES particulares o 

número de matrículas efetuadas em cursos tecnológicos corresponde a 18,24% do total, 

enquanto que o percentual para IES públicas corresponde a 7,24%. A diferença percentual no 

número de matrículas encontrada entre as IES particulares e públicas deve-se ao fato da 
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primeira ofertar um maior número de cursos e de vagas, numa proporção de 2,5 vezes, 

conforme pode ser verificado pelos dados constantes nas tabelas 3 e 4, respectivamente. 

 

TABELA 4 
 

Total de Matrículas em Cursos de Graduação – Presencial e a Distância por Grau Acadêmico 
(Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Não Aplicável)  

 

Categoria 
Administrativa 

Matrículas em Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

Total Geral 

Total Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não Aplicável 

Matrículas 

Pública 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Privada 

6.739.689 4.495.831 1.356.329 870.534 16.995 

1.773.315 1.039.539 588.329 128.533 16.914 

1.032.936 649.318 309.185 68.184 6.249 

619.354 298.474 254.094 56.121 10.665 

121.025 91.747 25.050 4.228 - 

4.966.374 3.456.292 768.000 742.001 81 

Fonte: Adaptada de MEC/INEP/DEED – 2011 
*Não Aplicável: corresponde a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau acadêmico 
 

 

A modalidade presencial, em 2011, apresenta 4.495.423 matrículas de bacharelado, 

1.356.329 matrículas de licenciatura e 870.534 matrículas de grau tecnológico. Deve-se 

registrar que não está definido o grau acadêmico para 16.995 matrículas presenciais, as quais 

correspondem à área básica de ingresso.  
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                     Gráfico 3 - Distribuição do Número de Matrículas de Graduação por Modalidade  
                     de Ensino, Segundo o Grau Acadêmico - Brasil - 2011 
                     Fonte: Adaptado de MEC/Inep - 2011 
 

 

Em relação a 2010, a elevação de matrículas presenciais em 2011 corresponde a 

11,1% para o grau tecnológico (de 781.609, em 2010, para 870.534 em 2011) e 6,0% para o 

bacharelado (de 4.226.717 para 4.495.831). Na licenciatura, verifica-se acréscimo de 0,9% de 

matrículas presenciais (de 1.354.989 para 1.356.329) (MEC/INEP, 2011). 

A tabela 5 apresenta os dados referentes ao número de vagas oferecidas nos cursos de 

graduação – presencial e a distância, por grau e organização acadêmica, e por categoria 

administrativa das IES. Observa-se que o número na oferta de vagas oferecidas pelas IES 

públicas para os cursos tecnológicos equivale a 9,8% do total de vagas oferecidas, enquanto 

que nas IES privadas esse percentual corresponde a 27,22%, ou seja, as IES particulares tem 

nesse grau acadêmico um forte atrativo de oferta (MEC/Inep, 2011). 
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TABELA 5 

Número de Vagas Oferecidas nos Cursos de Graduação – Presencial e a Distância por Grau 
Acadêmico (Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Não Aplicável). 
 

Categoria 
Administrativa 

Vagas em Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

Total Geral 

Total Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não Aplicável 

Vagas Oferecidas 

Pública 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Privada 

4.453.431 2.348.664 972.675 1.120.180 11.912 

531.489 279.955 187.166 52.576 11.792 

300.808 173.907 94.926 24.476 7.499 

163.510 163.510 63.242 72.990 22.985 

67.171 42.806 19.250 5.115 - 

3.921.942 2.068.709 785.509 1.067.604 120 

    
   Fonte: Adaptada de MEC/INEP/DEED – 2011 
   *Não Aplicável: corresponde a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau acadêmico 

 

 

As tabelas 6 e 7 apresentam os dados referentes ao número total de ingressos e 

concluintes, respectivamente, nos Cursos de Graduação – Presencial e a Distância por Grau 

Acadêmico. Para os cursos tecnológicos ofertados pelas IES públicas, a relação percentual 

entre o número de ingressos e concluintes é de 41,70%, enquanto que a mesma relação para 

os cursos tecnológicos ofertados por IES privada é de 38,12%. Essa baixa relação no número 

de concluintes é motivo de estudo e investigação aparte das causas. 
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TABELA 6 
 
Número de Ingressos nos Cursos de Graduação – Presencial e a Distância por Grau 
Acadêmico (Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Não Aplicável) 
 

Categoria 
Administrativa 

Ingresso em Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

Total Geral 

Total Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não Aplicável 

Nr. de Ingressos 

Pública 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Privada 

2.346.695 1.438.981 454.712 443.253 9.749 

490.680 275.457 159.944 45.640 9.639 

308.504 185.887 93.908 22.331 6.378 

146.049 63.149 58.567 21.072 3.261 

36.127 26.421 7.469 2.237 - 

1.856.015 1.163.524 294.768 397.613 110 

 
   Fonte: Adaptada de MEC/INEP/DEED – 2011 
   *Não Aplicável: corresponde a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau acadêmico 

 

TABELA 7 

 Número de Concluintes nos Cursos de Graduação – Presencial e a Distância por Grau 
Acadêmico (Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Não Aplicável). 

 

Categoria 
Administrativa 

Concluintes em Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

Total Geral 

Total Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não Aplicável 

Nr  Concluintes 

Pública 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Privada 

1.016.713 607.971 238.107 170.635 - 

218.365 124.312 75.021 19.032 - 

111.157 68.963 30.699 11.495 - 

87.886 42.384 39.086 6,416 - 

19.322 12.965 5.236 1.121 - 

798.348 483.659 163.086 151.603 - 

Fonte: Adaptada pelo autor de MEC/INEP/DEED – 2011 
*Não Aplicável: corresponde a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau acadêmico 
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Conforme mostram os dados das tabelas 6 e 7, do total de 443.253 ingressantes nos 

cursos de tecnologia apenas 170.635 alunos ou 38,5% deles concluíram os respectivos cursos 

que frequentaram. 

 

TABELA 8 

Número de Matrículas em Cursos de Graduação Tecnológica por Gênero - 2011 

 

Categoria 
Administrativa 

Número de Matrículas Cursos de Graduação Presencial e a Distância - Tecnólogo 

Gênero: Masculino – Feminino 

Total Geral 

Total  Tecnólogo 

Masculino 

Percentual Tecnólogo 

Feminino 

Percentual 

Matrículas 

Pública 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Privada 

870.534 464.141 53,31 406.393 46,69 

128.533 77.477 60,27 51.056 39,73 

68.184 38.874 57,01 29.310 42,99 

56.121 36.316 64,71 19.805 35,29 

4.228 2.287 54,09 1.941 45,91 

742.001 386.664 52,11 355.337 47,88 

    
    Fonte: Adaptada pelo autor de MEC/INEP/DEED – 2011 
 

Entretanto, as mesmas estatísticas do MEC/Inep (2011) mostram dados que, por sexo, 

para todos os graus acadêmicos e organização acadêmica, no que se refere aos totais de 

matrículas, ingressos e concluintes dos cursos de graduação, a participação é majoritariamente 

feminina. Em relação aos cursos de graduação de 2011, são do sexo feminino: 56,9% das 

matrículas; 55,8% dos ingressos; e 61,1% dos concluintes.  
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TABELA 9 

 Número de Concluintes em Cursos de Graduação Tecnológica por Gênero – 2011 
 

Categoria 
Administrativa 

Número de Concluintes Cursos de Graduação Presencial e a Distância - Tecnólogo 

Gênero: Masculino – Feminino 

Total Geral 

Total  Masculino Percentual Feminino Percentual 

Concluintes 

Pública 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Privada 

170.635 87.069 51,03 83.566 48,97 

19.032 9.998 52,53 9.034 47,47 

11.495 5.659 49,23 5.836 50,77 

6.416 3.771 58,77 2.645 41,23 

1.121 568 50,66 553 49,34 

151.603 77.071 50,83 74.532 49,17 

       
   Fonte: Adaptada pelo autor de MEC/INEP/DEED – 2011 
 
 

Com base em informações do Censo Demográfico 2010 (IBGE), Schwartzman (2012) 

destaca que “[...] crescentemente, são as mulheres, mais do que os homens, que buscam a 

formação universitária, com 58% do total. Na geração mais jovem, de 21 a 25 anos de idade, a 

participação das mulheres já é de 62% do total” (dados de 2010). Considerando, no entanto, o 

impacto da educação nos níveis de renda, a diferença entre os gêneros se inverte e o autor 

observa que o aumento da renda com a passagem do nível médio para o nível superior é de 

175% para os homens e 158% para as mulheres. 

 
 

 
2.3 Panorama da Oferta dos Cursos Superiores de Curta Duração em Alguns Países 

 
 O estudo desenvolvido por Andrade (2009) descreve experiências internacionais de 

alguns países que introduziram os cursos superiores de curta duração nos seus respectivos 

sistemas educacionais. Assim, essa autora buscou traçar um paralelismo e convergência entre 

essas experiências com aquelas que caracterizam o histórico da criação dos CST no Brasil. 
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 Mazeram (2007) apud Andrade (2009, p.54), na introdução de sua obra destaca dois 

aspectos que parecem permear o surgimento dos cursos superiores de curta duração, em 

diversos países: a massificação do ensino superior e a resposta às necessidades econômicas 

sob a perspectiva da política econômica neoliberal. 

 Segundo Andrade (2009, p.53), das experiências relatadas na publicação da 

Conferência ocorrida em Sévres, França, de 6 a 8 de junho de 2005, intitulada Les 

Enseignements Supérieurs Profissionels Courts, se depreende a dificuldade em conferir 

contornos aos cursos superiores de curta duração diferenciando-os dos outros cursos 

superiores, bem como a problemática de conferir-lhes visibilidade e reconhecimento social. 

Também é usual a referência à especialização e o foco desses cursos objetivando inserção 

imediata no mercado de trabalho, assim também, como o fato de outras tipologias de 

instituições serem responsáveis por sua formação. 

 Na experiência dos países citados no estudo de Andrade (2009), se observa diferentes 

configurações quanto a educação continuada dos egressos após a conclusão desses cursos. Em 

geral, os cursos de curta duração, nesses países, estão integrados em sistema de ensino 

superior paralelo que não possibilitam diretamente o atendimento de cursos em nível de pós- 

graduação - mestrado ou doutorado. Com relação a este aspecto, convém analisar a 

implantação do Acordo de Bologna6 e sua correlação com os cursos de curta duração na 

Europa.  

 O acordo de Bolonha prevê que o sistema de ensino superior se organiza em um 

esquema 3 – 2 – 3: graduação em 3 anos, mestrado em 2 anos, e doutorado em 3 anos. Dessa 

forma, o primeiro nível, a graduação, se aproxima muito, em duração, dos cursos superiores 

de curta duração. Segundo Marzeram (2007) apud Andrade (2009, p.53), há um 

questionamento quanto a organização em dois anos de alguns cursos de curta duração, na 

França, contrapondo a rapidez na formação com a possibilidade do egresso continuar os 

estudos de pós-graduação. Esse autor antevê a tendência de que os países europeus, ao 

implantar o Acordo de Bolonha, integrem finalmente, ao sistema universitário, seus cursos de 

curta duração, ainda que ampliem sua carga horária mínima para três anos.  

  

                                                        
6 A Declaração de Bolonha (19 de junho de 1999) é um documento conjunto assinado pelos Ministros da 
Educação de 29 países europeus na cidade italiana de Bologna, e que marcou uma mudança em relação às 
políticas ligadas ao ensino superior dos países participantes. Ficou estabelecido em comum um Espaço 
Europeu de Ensino Superior a partir de compromisso dos signatários. Embora não seja um tratado, a 
Declaração de Bolonha visou elevar a competitividade internacional do ensino superior da União 
Européia. 
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2.3.1. Os Cursos de Curta Duração no Canadá 

 
No Canadá, as instituições denominadas Community Colleges ou Collèges 

Communautaires representam um conjunto heterogêneo que inclui os institutos de tecnologia 

e formação avançada, os de formação profissional superior técnica e de artes aplicadas, os 

centros universitários e os centros de educação superior geral e profissional, em Quebec 

(ANDRADE, 2009, p.55).  

Segundo Mikail (2007) apud Andrade (2009, p.55), os fatores que contribuíram para o 

crescimento desses colégios comunitários no Canadá, foram: a explosão da demanda de 

educação superior de jovens com idade entre 18 e 24 anos e suas consequências sobre a 

capacidade de acolhida das universidades; as mudanças tecnológicas e a necessidade da 

economia canadense de dispor de técnicos com um novo perfil, e a importância crescente do 

conceito de ‘capital humano’ e as vantagens que aporta à sociedade em educação superior. 

Assim como no Brasil, os colégios comunitários canadenses oferecem cursos que vão 

desde as tecnologias industriais, até a área de administração, além das áreas de saúde, serviços 

coletivos, artes aplicadas e comunicação. E diferentemente do Brasil. Os egressos destes 

cursos necessitam convalidar seus créditos em Universidades para prosseguimento dos 

estudos em nível de pós-graduação. 

Andrade (2009, p.55) destaca como principais forças dos cursos superiores de curta 

duração ofertados pelos Community Colleges canadenses a grande quantidade de programas, 

cujo projeto pedagógico foi desenhado por comitês consultivos, em resposta as necessidades 

econômicas identificadas; o maior índice de egressos empregados comparativamente às 

Universidades; além da quantidade significativa de pesquisa aplicada financiada por essas 

instituições. Mikail (2007) apud Andrade (2009, p.55) aponta como riscos aos referidos 

cursos a fato de algumas Universidades passarem a oferecer carreiras similares competindo 

diretamente com os Community Colleges, além da necessidade de acordos com Universidades 

para prosseguimento de estudos. 

 
 

2.3.2. Os Cursos de Curta Duração no Chile 
 

Os cursos de curta duração no Chile, segundo Andrade (2009, p.56), surgiram no 

princípio da década de 1980. Estes cursos, que formam técnicos de nível superior, podem ser 

ofertados por universidades, institutos profissionais e centros de formação técnica e 

representou 11,4% das matrículas de todo o sistema no ano de 2004.  
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Apesar dos números chilenos serem compatíveis com os brasileiros, em termos da 

proporção que os cursos tecnológicos representam dos demais, Alamos e Astroga (2007) apud 

Andrade (2009, p. 56) os consideram muito baixos. Segundo essas autoras, são apontados 

alguns fatores para o que se consideram ser uma baixa cobertura da educação técnica, dentre 

eles se destacam: 

 

- A estrutura de níveis não propicia o aproveitamento de competências entre os cursos 

técnicos de nível médio e dos cursos formadores dos técnicos de nível superior; 

- Heterogeneidade na qualidade da oferta de carreiras técnicas. Para essas autoras, há 

preocupação com as instituições privadas, que, na sua maioria, pequenas, dependem 

quase que exclusivamente das mensalidades para sobrevivência financeira, tendo 

dificuldades na infraestrutura laboratorial e na contratação do corpo docente; 

- A vinculação ainda insuficiente dessas instituições de ensino superior e com os 

setores produtivos; e por último, 

- O desinteresse pelo ingresso nessas carreiras, motivado pelas remunerações mais 

baixas dos egressos destes cursos comparativamente a outros profissionais de nível 

superrior. 

 

Todos esses fatores, segundo o entendimento de Alamos e Astroga (2007) apud 

Andrade (2009, p. 57) fizeram gerar na sociedade chilena uma desvalorização social dos 

estudos técnicos de nível superior ao concebê-los como uma formação restrita e terminal, que 

não é reconhecida para continuidade em cursos de pós-graduação. 

Assim, na visão dessas autoras (op.cit.), o maior desafio da formação técnica superior 

no Chile é se construir numa via válida e reconhecida socialmente que consiga tanto 

responder às demandas dos setores produtivos quanto às expectativas de crescimento 

acadêmico e profissional. 

 

 
2.3.3. Os Cursos de Curta Duração na Coréia do Sul 

 
O Sistema dos Junior Colleges, como são chamadas as instituições de formação 

profissional de curta duração, foram introduzidos a partir de 1970, tendo contribuído para a 

massificação da educação superior, em resposta ao intenso aumento da demanda de educação 

superior resultante do incremento dos ingressos e sofisticação da economia sul coreana.  
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Segundo a pesquisa de Andrade (2009, p.57), em 2005, haviam 853 mil estudantes 

matriculados (95% em instituições privadas) em 158 Junior Colleges dos quais apenas 14 

eram públicos, sendo outros 144 privados, o que representava a época 37,8% das instituições 

de ensino superior daquele país. 

Na sua maioria, os cursos de curta duração oferecidos pelos Junior College agrupam-

se nas áreas de Humanidades, Ciências Sociais, Ciências Naturais, Estudos Industriais, Artes, 

Educação Física e Saúde, e se integralizam em dois ou três anos.  Com relação ao quantitativo 

de matrículas, segundo o estudo de Andrade (2009, p.57), a maior parte dos estudantes está 

nos departamentos de estudos industriais (36,2%) e no de ciências sociais (21,6%) sendo 

apenas 5,1% das matrículas pertencentes ao departamento de agropecuária e recursos 

pesqueiros. 

Chama atenção, no sistema sul-coreano, a alta qualificação do corpo docente tanto no 

que diz respeito à titulação acadêmica (58% de doutores e 38,9% de mestres) quanto à 

experiência profissional, sendo estes, inclusive, critérios para habilitação como docentes 

nestes cursos.  

Há que se considerar, ainda, o fato de que algumas universidades iniciaram oferta de 

cursos similares aos ofertados pelos Junior Colleges, onde se revela preconceito com a 

educação profissional também presentes na Coréia do Sul. 

 

 
2.3.4. Os Cursos de Curta Duração no México 

 

A experiência mexicana com a educação superior de curta duração possui algumas 

semelhanças com a brasileira (ANDRADE, 2009, p.59).  Nesse país foi criado um subsistema, 

dentro do sistema de ensino superior, onde estão inseridas as universidades tecnológicas, 

públicas e privadas. Este subsistema foi estabelecido visando dois objetivos básicos: 

descentralizar os serviços educativos públicos do nível superior, buscando favorecer as 

comunidades marginalizadas; favorecer a vinculação entre a academia e o setor produtivo, e 

diversificar a estrutura da oferta educativa. 

No México, em 2005, era, ao todo, sessenta universidades tecnológicas (UT) com 

83.494 alunos em cursos denominados ‘Técnico Superior Universitário’ (TSU), o que 

corresponde a 3,3% do total do número de estudantes universitários. 

Conforme Andrade (2009, p.60), a exemplo do que ocorre no Brasil, apesar de, em 

números relativos, esses cursos revelarem pequenas proporções em relação aos demais, neles 
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se percebe percentuais de crescimento bem superiores aos dos outros cursos superiores 

(50,6% e 18,9%, respectivamente). 

Nos estudos de Nava e Moreno (2007) apud Andrade (2009, p.60) as pesquisas 

revelam que a idade média dos alunos dos TSU é de 19,4 anos, a maioria deles é solteira 

(93,8%) e 27,9% estão empregados; a cada dez alunos, nove representam a primeira geração 

de suas famílias a ter oportunidade de ingressar no ensino superior. Quanto aos egressos, 87% 

estão empregados; destes a maioria está no setor privado. O setor de comércio e serviços 

(52%) e a indústria de transformação (32%) são os setores que mais empregam os TSU 

mexicanos. Quanto aos cargos, a maior parte dos egressos desempenha funções de 

supervisores, tecnólogos ou trabalhadores especializados; 25% trabalham no nível operativo; 

12,6% estão em cargos diretivos de nível intermediário (média gerência); 2,1% ocupam cargo 

de direção de primeiro nível (alta gerência); e 6,7% são proprietários ou sócios-proprietários 

de algum negócio. 

Segundo Andrade (2009, p.60), no México, a vinculação dos cursos de TSU com o 

setor produtivo é uma preocupação forte trazidas em diversas ações, dentre elas, práticas ou 

estágios nas empresas conveniadas, bem como projetos conjuntos de pesquisa, intermediados 

pelos programas de vinculação das UT. 

Entretanto, Andrade (2009) destaca o fato de que, apesar do alto desenvolvimento dos 

cursos de curta duração, a coadjuvância em matéria de equidade, os bons resultados 

educativos, os altos índices de aceitação dos egresso no mercado de trabalho, as 

Universidades tecnológicas mexicanas enfrentam resistência daquelas que preferem ingressar 

em cursos de licenciatura ou bacharelado, tendo por parte da população um entendimento 

meramente como sendo um corte da política pública neoliberal que privilegia a visão de 

mercado na educação superior. 
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3 METODOLOGIA 
 
 

Esse capítulo tem por objetivo detalhar os procedimentos metodológicos utilizados na 

realização deste estudo, no que se referem ao delineamento da pesquisa, seus instrumentos, 

bem como a coleta e análise dos dados decorrentes. Em continuidade é apresentada a 

Instituição de Ensino Superior estudada e as unidades de análise objeto da pesquisa, bem 

como as fontes e metodologia de coleta de dados. 

 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Para desenvolver uma pesquisa é necessário que se tenha um método claramente 

definido. De acordo com a proposta apresentada e com o objetivo de identificar o perfil dos 

alunos da IES objeto do estudo de caso, no que tange sua formação, competências e 

expectativas profissionais, esse trabalho se caracteriza como um estudo de caso único dentro 

da abordagem qualitativa com enfoque descritivo. Quanto ao aspecto temporal, pode-se dizer 

que este trabalho é uma pesquisa transversal, visto que os dados foram coletados num curto 

espaço de tempo, durante o mês de outubro de 2013 e no mês de janeiro de 2014. 

Conforme Lakatos (1996, p.22), a pesquisa qualitativa possui três classificações: 

exploratória, descritiva e explicativa. A primeira tem o objetivo de obter informações 

contextuais, esclarecer problemas e hipóteses, além de estabelecer prioridades. Conforme 

Lakatos (1996), “o estudo exploratório enfatiza a descoberta de ideias e discernimentos”. Já a 

segunda objetiva descrever e mensurar um fenômeno em determinado período; envolve o uso 

de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. A terceira 

fornece uma explicação científica sobre determinado fenômeno, aprofunda o conhecimento da 

realidade porque explica a razão, o porquê das coisas. 

 Segundo Vieira (2006, p.15), a versão qualitativa garante a riqueza dos dados, 

principalmente porque é possível explorar contradições e paradoxos, além de enfatizar os 

autores que defendem determinadas posições.  

 Para Yin (2005, p.32) um estudo de caso é como uma investigação empírica, isto porque 

ele “investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
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definidos”. A coleta de dados para um estudo de caso baseia-se em algumas evidências, estas 

podem vir de fontes distintas.  

 Ainda conforme Yin (2005, p.45) o estudo de caso pode considerar duas alternativas, 

a de caso único e de caso múltiplo. O estudo de caso único se dá quando a pesquisa é 

realizada em um experimento único, como por exemplo, somente uma única instituição. 

Portanto, essa possibilidade pode ser utilizada quando o caso apresenta os elementos 

necessários para testar as hipóteses e ou as questões de estudo. Já no caso múltiplo, a pesquisa 

seria realizada em mais de uma instituição possibilitando, assim, análises comparativas das 

observações. 

 

 

3.2 Fontes de Dados 

 

Bauer e Gaskell (2002) afirmam que toda pesquisa social empírica seleciona 

evidências para argumentação e, portanto, é necessário justificar a seleção de dados que se 

constituem a base da investigação, descrição, demonstração, prova ou refutação de uma 

afirmação específica. No presente estudo serão utilizados dados primários, ou seja, dados 

obtidos especialmente para fins de uma pesquisa, neste caso, dois questionários de pesquisa 

apresentados nos Apêndices I e II. O primeiro questionário pesquisou os alunos em fase de 

formação, ou seja, alunos que ainda frequentam o curso, compreendendo classes do primeiro 

ao sexto semestres, considerando a modularidade do curso. O segundo questionário de 

pesquisa foi distribuído para um grupo respondente de alunos egressos e selecionados ao 

acaso, cujo acesso se deu através da plataforma eletrônica SurveyMonkey. 

 

3.2.1 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Dada à natureza da pesquisa, o instrumento de coleta de dados considerado mais 

adequado foi o questionário e que, segundo Kerlinger (1980), detém como vantagem a 

possibilidade de utilização de uma amostra ampla num curto espaço de tempo. Na elaboração 

do questionário, foram considerados três aspectos fundamentais, conforme Richardson (1999) 

preceitua: o objetivo da pesquisa, o público-alvo e os recursos disponíveis.  

Para a consecução da proposição da pesquisa com os alunos em formação optou-se 

dividir o primeiro questionário em três blocos distintos: o primeiro contém perguntas que 
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visam conhecer o perfil sócio-econômico do respondente através de questões abertas; no 

segundo, estão as perguntas elaboradas especificamente para esta pesquisa e foi dividido em 

duas seções: na primeira seção há perguntas sobre as razões e/ou motivações que levaram pela 

escolha do CST; na segunda seção, há perguntas que visam observar se o respondente tem 

conhecimentos a respeito da modalidade ou grau acadêmico do curso que escolheu e sobre a 

formação específica do tecnólogo.  

O segundo bloco consiste na proposição de vinte e quatro afirmativas fechadas para as 

quais o respondente dá uma nota de avaliação, com base numa escala de Likert reduzida de 

cinco pontos, com os seguintes conceitos: Discordo totalmente; Discordo; Nem concordo nem 

discordo; Concordo; e Concordo totalmente.  

No terceiro bloco são propostas duas perguntas abertas, a primeira versando sobre os 

principais fatores motivadores que influenciaram o respondente na decisão pela escolha do 

eixo tecnológico e o respectivo curso. A segunda pergunta indaga sobre as principais 

expectativas e percepções futuras sobre a profissão do tecnólogo com relação ao mercado de 

trabalho, plano de carreira, aceitação profissional, bem como sua visão em relação aos colegas 

de trabalho que possuam outra modalidade de graduação.  

 Para a pesquisa com egressos foi utilizado um questionário eletrônico na Plataforma 

SurveyMonkey constituído de quarenta e cinco questões divididas em sete blocos. O primeiro 

bloco tem três questões que visam conhecer informações pessoais do respondente, tais como 

gênero, faixa etária quando da conclusão do curso e estado civil. O segundo bloco traz oito 

questões sobre Empregabilidade, por meio de perguntas semiestruturadas, com interesse 

particular em observar se o egresso respondente tem percepção clara da aceitação do 

profissional tecnólogo no mercado de trabalho. O terceiro bloco - Cargo e Salário- é composto 

por onze questões semiestruturadas com objetivo de conhecer se o respondente atua na área 

de sua formação, sua intenção de rotatividade, o grau de satisfação com o salário ou proventos 

recebidos, comparação com salários médios pagos pelo mercado e perspectivas de plano de 

carreira na empresa em que atua. O quarto bloco - Formação profissional - é composto por 

dez questões fechadas utilizando uma escala de Likert reduzida de quatro pontos: Deficiente; 

Regular; Boa; e Excelente. O objetivo é conhecer a opinião do egresso respondente quanto 

aos conhecimentos práticos e teóricos recebidos durante sua formação, com base na matriz 

curricular proposta pelo curso, e se as mesmas atendem as demandas da realidade no trabalho. 

O quinto bloco – Contribuições do Curso na Formação Profissional - é composto por nove 

questões fechadas utilizando uma escala de Likert reduzida de quatro pontos: Nenhuma; 

Pouca; Razoável; Muita, e visa conhecer a opinião do egresso respondente no que tange a sua 
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autonomia profissional e quanto às possibilidades de progresso pessoal e profissional no 

mercado de trabalho como tecnólogo. O sexto bloco – Educação Continuada - é composta por 

três questões semiestruturadas e visa conhecer as intenções do egresso respondente quanto a 

continuação do seu itinerário formativo, quer seja no atendimento de outros cursos de 

graduação ou de pós-graduação. O sétimo e último bloco – Comentários Finais - permite ao 

egresso respondente manifestar livremente suas opiniões, sugestões, críticas e considerações 

gerais. 

 

 

3.2.2 Recursos Disponíveis 

 

Quanto aos recursos disponíveis foram utilizados questionários impressos em mídia 

papel e também questionário transcrito em meio eletrônico na Internet.  

Os questionários impressos foram distribuídos diretamente aos alunos em formação, 

em sala de aula, durante o período do segundo semestre letivo. Os professores e os estudantes 

foram notificados previamente pelo Diretor da IES e pelo Coordenador do Curso, por ocasião 

de um evento ocorrido dias antes na escola, sobre a realização da pesquisa a ser aplicada pelo 

autor, explicando e solicitando desses a máxima cooperação e participação. 

O questionário eletrônico foi submetido aos egressos através da plataforma 

SurveyMonkey. O Diretor da IES disponibilizou ao autor uma listagem de egressos das três 

primeiras turmas de graduados com os respectivos nomes, telefones de contato e endereço 

eletrônico. Após a seleção aleatória dos nomes dos egressos pelo autor, o Diretor da IES 

encaminhou através de correio eletrônico, mensagem a cada um deles informando sobre o 

pesquisador, o trabalho a ser desenvolvido pelo mesmo, seus objetivos e a importância de 

participação. Posteriormente, o autor desse trabalho encaminhou mensagem aos mesmos 

egressos indicando o link de acesso no sítio da plataforma eletrônica para responder ao 

questionário. 

Dada à forma na qual os questionários foram aplicados, os recursos financeiros 

envolvidos nesta pesquisa dizem respeito à impressão, desenvolvimento da página na Internet, 

custeio mensal dos serviços disponibilizados na plataforma eletrônica e, posteriormente, 

digitação e compilação das respostas no banco de dados para análise. 
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3.3 Pré-teste do Instrumento de Pesquisa 

  

 Os instrumentos de pesquisa foram pré-testados por meio de aplicação e análise dos 

questionários impressos e em meio eletrônico junto ao Diretor da IES, do Coordenador e dois 

professores do Curso de Eletrônica Industrial. O objetivo do pré-teste foi, além de verificar a 

adequabilidade e o entendimento das perguntas do questionário, conhecer pareceres do corpo 

docente que atuam diretamente com o alunado. A partir do pré-teste, foram feitos ajustes na 

redação de algumas perguntas para melhor compreensão e clareza do objetivo da questão 

tendo sido, inclusive, retiradas duas questões por ambiguidade e pouca representatividade na 

pesquisa.  

 Salienta-se o fato que os questionários obtidos do pré-teste não fizeram parte da 

amostra de análise de dados e, por isso, não foram utilizados no estudo. 

 

3.4 Validação do Instrumento de Pesquisa  

 

 Antes da efetiva aplicação dos questionários ao alunado procurou-se garantir a 

necessária validação dos mesmos, pretendendo, dessa forma, garantir que o questionário 

medisse precisamente o que se queria medir. 

 Para o alcance da validade de conteúdo foi feita, inicialmente, uma revisão 

bibliográfica que visou assegurar a adequada relação das variáveis e o desenvolvimento de um 

questionário coerente com a teoria.  

 Objetivando contribuir na elaboração e finalização do instrumento de medida, foi 

feita uma consulta e submissão dos questionários aos especialistas em educação tecnológica, 

isto é, ao Diretor da IES, ao Coordenador do curso e dois professores solicitando-lhes parecer 

de juízo de valor sobre a adequação de cada item e categoria presentes nos questionários da 

pesquisa.  

 

3.5.  Caracterização da Amostra 

 

3.5.1 Instituição de Ensino Superior Pesquisada 

 

A IES pesquisada pertence ao chamado ‘Sistema S’ e classificada como empresa do 

terceiro setor. A partir do final da década de 1980 tornou-se comum no Brasil, especialmente 

entre os teóricos da Reforma do Estado, a expressão terceiro setor, para designar o conjunto 
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de entidades da sociedade civil de fins públicos e sem objetivo de lucro. Ele coexiste com o 

primeiro setor, que é o Estado, e com o segundo setor, que é o mercado.  

A Faculdade de Tecnologia em estudo é uma Instituição de Ensino Superior 

responsável pelo Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. Diretamente 

relacionada com o setor produtivo das indústrias, a Faculdade promove a integração das 

tecnologias de eletrônica, de acionamentos eletromecânicos e de controle inteligente 

formando um Tecnólogo em Eletrônica Industrial, com perfil voltado para projeto, 

implementação e manutenção de produtos e sistemas eletrônicos para automação industrial. O 

Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial tem como objetivo habilitar 

profissionais para projetar, implementar e realizar manutenção de produtos e sistemas 

eletrônicos para automação industrial, administrando recursos com eficácia e promovendo a 

inovação tecnológica, respeitando a legislação e as normas.  

 

3.5.2 Sujeitos da Pesquisa – População e Amostragem 

 

Por ser caracterizada como pesquisa qualitativa, não foi definido um número exato da 

amostragem da população de respondentes. O curso oferecido pela IES em estudo tem, nos 

seis semestres que compõem a sua organização curricular, uma população de 164 alunos 

regularmente matriculados após processo classificatório por meio de vestibular. Na pesquisa 

realizada com os alunos em formação, através da distribuição dos questionários em mídia 

papel, houve a participação de 139 respondentes ou equivalente a 84,75% dos alunos 

matriculados. Esta IES oferece 40 vagas semestrais e projeta uma evasão escolar média de 

20% do total de ingressos. Com relação à pesquisa realizada junto aos egressos, referente às 

turmas de julho de 2012, dezembro de 2012 e julho de 2013, respectivamente, foram 

identificados 37 alunos concluintes, conforme listagem disponibilizada pela Secretaria da 

Faculdade. Desse total, selecionou-se aleatoriamente 15 respondentes que correspondem a 

40,54% dos egressos. No primeiro momento verificou-se a impossibilidade de se manter 

comunicação e contato midiático com sete desses egressos, por razões diversas. Assim sendo, 

em substituição aos anteriores, foram selecionados ao acaso o mesmo número de novos 

egressos. Do total de convites enviados para participação da pesquisa eletrônica houve retorno 

de sete egressos respondentes, correspondendo a 46,6% do total da amostragem. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a pesquisa. 

Inicialmente, será apresentada a análise do perfil sócio-econômico da amostra, isto é, dos 

alunos em fase de formação na IES escolhida para estudo de caso, ressaltando as distribuições 

percentuais encontrados quanto à idade, gênero, estado civil, naturalidade, etnia, situação 

empregatícia e percurso formativo. Em seguida, são apresentados os resultados às perguntas 

estruturadas da pesquisa versando quanto aos fatores motivadores que levaram os alunos em 

formação a escolher por CST e, também, observar se os mesmos têm conhecimento a respeito 

da modalidade do grau acadêmico de tecnólogo. No final dessa pesquisa, são analisadas as 

respostas das questões abertas presentes no instrumento de pesquisa, no que tange os fatores 

motivadores que influenciaram o aluno a escolher um CST, e identificar suas expectativas e 

percepções futuras da profissão escolhida, plano de carreira e aceitação profissional do 

tecnólogo pelo mercado de trabalho.   

Na sequência, são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a pesquisa 

realizada junto aos egressos dessa IES, compreendendo as distribuições percentuais com as 

informações pessoais quanto ao gênero, faixa etária na conclusão do curso e estado civil. 

Igualmente, são analisados os dados referentes à empregabilidade, cargo e salário, formação 

profissional, contribuições do curso na formação profissional e educação continuada. No final 

dessa pesquisa são transcritas as opiniões, sugestões, pareceres e críticas dadas livremente 

pelos egressos à cerca do curso realizado.  

 

4.1 Perfil Sócio-econômico da Amostra – Alunos em formação 

 

 A amostra da população pesquisada é de 139 alunos em fase de formação e está assim 

caracterizada:  

 

a) Idade: a média da idade dos respondentes situa-se em 27 anos sendo identificada 18 anos 

a idade mínima e a máxima de 65 anos. Para efeito de cálculo e determinação da média, por 

apresentar baixa frequência, foram excluídos os três alunos com idade superior a 55 anos. A 

faixa etária entre 18 e 24 anos apresentou predominância com um total de 61 alunos 

(53,95%). Na faixa entre 25 e 30 anos foram identificados um total de 30 alunos (21,32%). 

Na faixa de 31 a 40 anos foram identificados 38 alunos (27,94%), enquanto que na faixa 

entre 41 a 45 anos, o total foi de 2 alunos (1,47%). No intervalo entre 45 a 50 anos foram 
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identificados 6 alunos que corresponde a 4,41% do total. Pode-se observar que a frequência 

maior corresponde ao aluno jovem e que cursa os dois primeiros ciclos (semestres). A 

segunda maior frequência corresponde ao estudante adulto que se encontra nos dois ciclos 

finais de conclusão do curso (quinto e sexto semestres, respectivamente). 

 
b) Gênero: quanto ao gênero, observou-se que o sexo masculino é predominante na amostra, 

com 134 alunos (96,4%) do total pesquisado, enquanto que foram observados somente 5 

alunas correspondendo a 3,6% do total.  

 

c) Estado Civil: a predominância é de solteiros com 97 alunos (69,78%), enquanto que 

número de casados formam 39 alunos ou 28,05% do total.  

 

d) Naturalidade: o número de respondentes nascidos na cidade de São Paulo equivale a 10 

alunos (7,2%), enquanto que 129 alunos (92,8%) são oriundos da Região Metropolitana de 

São Paulo ou de outros Estados. Quanto à residência, 116 alunos residem na Capital em 

bairros periféricos e distantes da sede da IES, e 23 alunos moram em municípios da RMSP. 

 

e) Etnia: quanto à etnia 75 alunos (53,95%) se declararam brancos; 31 alunos se declararam 

negros (22,30%); 23 alunos (16,54%) se declararam pardos; 3 alunos (2,16%) se declararam 

asiáticos; e 7 alunos (5,03%) não se declararam. 

 

f) Empregabilidade: nesse item 113 alunos (81,2%) declararam estar trabalhando ou terem 

uma atividade econômica, enquanto 22 alunos (15,82%) declararam estar desempregados e 4 

alunos (2,87%) declararam nunca ter trabalhado anteriormente. 

 

g) Área de atuação: quanto à área de atuação profissional, 63 alunos (45,32%) declararam 

trabalhar no setor industrial enquanto que 37 alunos (26,61%) atuam no setor de serviços; 4 

alunos (2,87%) estão no setor de ensino, 6 alunos (4,31%) atuam em outros setores; e 16 alunos 

(11,51%) não responderam à essa questão.  

 

h) Relação empregatícia: no que tange a relação empregatícia, 88 alunos (63,3%) declararam 

ter vínculo efetivo e tem carteira assinada; 11 alunos (7,91%) atuam como profissional 

autônomo; 11 alunos (7,91%) atuam como estagiário; 7 alunos (5,03%) declararam outro 
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vínculo empregatício; e 22 alunos (15,82%) não responderam a questão, uma vez que no 

momento da realização da pesquisa estavam desempregados. 

 
i) Categoria Administrativa da Escola na Formação do Ensino Médio: 87 alunos (62,58%) 

declararam ter estudado em escola pública e 31 alunos (22,30%) declararam ter cursado parte 

em escola pública e parte em escola particular. Já 16 alunos (11,51%) declararam ter o 

percurso formativo em escola particular, enquanto 4 alunos (2,87%) não responderam à essa 

questão.  

 
j) Percurso formativo: do total de respondentes, 78 alunos (56,11%) cursaram o ensino 

médio, enquanto que 54 alunos (38,84%) atenderam concomitantemente um curso técnico 

profissionalizante de segundo grau, e 6 alunos (4,31%) concluíram os estudos com 

equivalência do segundo grau pelo EJA. 

 
k) Relação curso atendido versus área de atuação profissional: uma expressiva maioria, ou 

seja, 108 alunos (77,69%) atuam em área ou tem uma relação profissional com o curso que 

realizam, enquanto que 22 alunos (15,82%) não atuam na área do curso atendido. 

 
l) Realização anterior de algum curso de graduação: nessa questão, 87 alunos (62,6%) 

declararam nunca ter realizado anteriormente um curso de graduação; 37 alunos (26,60%) 

declararam ter atendido parcialmente; e 15 alunos (10,80%) declararam ter concluído pelo 

menos um curso de graduação.  

 
m)  Curso de Graduação atendido anteriormente: com relação ao fato de ter atendo 

anteriormente a um curso de graduação, independentemente de tê-lo concluído ou não, 28 

alunos (20,14%) declararam ter cursado o grau acadêmico de bacharelado; 12 alunos (8,63%) 

atenderam a um curso na modalidade tecnólogo; 5 alunos (3,60%) atenderam a um curso de 

licenciatura e 7 alunos (5,00%) não responderam à essa questão. 

 
n) Responsável financeiro: quanto ao responsável financeiro, 105 alunos respondentes 

(75,54%) declararam serem eles próprios quem arca com o pagamento das mensalidades; 15 

alunos (10,79%) declararam ser responsabilidade da família os respectivos pagamentos, 

enquanto 5 alunos (3,60%) são bolsistas; 3 alunos (2,16%) declararam ser a empresa onde 

trabalham responsável pelo pagamento; e 11 alunos (7,91%) não responderam à essa 

pergunta. Não foi identificado aluno que utilize o incentivo do ProUni (FIES) para pagamento 
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e /ou custeio dos estudos por um impedimento legal por parte da IES sob estudo, uma vez que 

esta já recebe outras formas incentivos legais.  

 

A pesquisa do perfil sócio econômico dos alunos em formação mostrou que alguns 

dados obtidos são compatíveis com aqueles indicados pelo censo escolar do MEP/Inep 

(2011). Assim, a faixa etária majoritária está entre 18 e 24 anos, sendo a média da idade de 27 

anos considerando-se que, na pesquisa, foram identificados seis alunos com idade superior a 

50 anos, o que elevou o valor médio. O percurso formativo dos alunos em formação se deu 

majoritariamente em escola pública no atendimento do ensino médio correspondendo a 56,1% 

da amostra pesquisada. Quanto ao estado civil, majoritariamente (69,7%) são de solteiros. No 

que tange etnia, há prevalência de alunos que se declararam brancos (53,9%), corroborando 

com os dados estatísticos oficiais que justificam o desenvolvimento de políticas 

governamentais no que tange a inserção e acesso de alunos das chamadas minorias étnicas ao 

ensino superior. Quanto ao gênero, entretanto, prevaleceu majoritariamente o sexo masculino 

(96,4%), ao contrário do indicado nos dados do censo escolar do MEC/Inep, onde a 

prevalência dos alunos em formação é do sexo feminino. 

Por se tratar de um curso oferecido no período noturno, como esperado, 63,3% da 

amostra pesquisada declarou estar trabalhando e com vínculo empregatício formal. Foram 

identificados 22 alunos (15,8%) que se encontravam desempregado na ocasião da realização 

da pesquisa.  

Outros itens pesquisados, tais como naturalidade e local de residência, área de atuação 

profissional e responsável financeiro, os resultados obtidos na sondagem são compatíveis com 

o perfil esperado do alunado que atende a um curso técnico profissionalizante oferecido por 

escola do Sistema S. Assim, a pesquisa constatou a prevalência dessa característica de perfil 

socioeconômico também para o alunado que atende a um curso superior nessa entidade. 

 

4.2 Fatores que contribuíram na decisão do aluno pela escolha de um CST 

 

 Para analisar os fatores explicadores que contribuíram na decisão do aluno na escolha 

pelo CST, assim como verificar, também, se os mesmos tinham conhecimento a respeito da 

modalidade do grau acadêmico de tecnólogo, o bloco 2 do questionário de pesquisa 

(Apêndice 1) apresentou vinte e quatro perguntas estruturadas e fechadas que foram divididas 

em cinco variáveis, conforme mostra a tabela 10. 
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TABELA 10  

Fatores Explicadores na Escolha pelo CST 

Variável – Foco de análise Afirmativa no 

Empregabilidade e Inserção no trabalho 1- 4 - 5 - 8 – 15 

Influência externa decisória 3 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 – 21 

Valorização social do diploma 7 - 10 - 16 - 18  

Características da forma de graduação  2 – 24 

Características do CST 9 - 6 - 12 - 14 - 22 – 23 

       Fonte: Elaborado pelo autor – 2013 

 

Foi solicitado ao respondente dar uma nota de avaliação para as afirmativas propostas 

no questionário utilizando uma escala de Likert reduzida de cinco pontos, adotando o seguinte 

critério: nota 1 - Discordo totalmente; nota 2 - Discordo; nota 3 - Nem concordo nem 

Discordo; nota 4 - Concordo; nota 5 – Concordo totalmente. Os resultados da pesquisa, no 

que tange às notas dadas, estão dispostos nas tabelas 11 a 15, respectivamente, e representam 

a medida de posição estatística - moda - desse conjunto de valores.  

Os resultados da pesquisa desse explicador se referem à amostra integral dos 139 

alunos respondentes, independentemente das suas características socioeconômicas 

identificadas no item 4.1 acima.  

 

4.2.1 Variável ‘Empregabilidade e Inserção no trabalho’ 

 

Com base nos fatores explicadores que nortearam a pesquisa com os alunos em 

formação na IES em estudo, e com os resultados mostrados na tabela 11, essa variável 

apresenta uma distribuição uniforme nas notas de avaliação dadas pelos respondentes, ou seja, 

nota 4 ou “Concordo”, conforme escala de Likert de cinco pontos. Assim, para essa variável 

de análise que consistiu em cinco perguntas, os respondentes demonstram ter a percepção que, 

depois formados, terão maiores chances de empregabilidade e de inserção no mercado de 

trabalho com relação à sua escolha por um CST. Da mesma maneira, creem que, como 

tecnólogos, em relação ao emprego e cargo ou função que ocupavam durante a formação terão 

grandes chances de promoção depois de formados.  

 



59 

 

TABELA 11  

Variável ‘Empregabilidade e Inserção no Trabalho’ 

Afirmativa No 
Nota 

(Moda) 
Número de 

Respondentes 
Percentual 

1. Os CSTs por focarem a formação especializada por eixo tecnológico 
oferecem aos egressos maiores chances de empregabilidade após a 
conclusão 

4 67 48,55 

4. Tenho perspectivas de promoção no trabalho após a conclusão do curso 4 48 34,78 
5. Atualmente o mercado de trabalho oferece um grande número de vagas para 

tecnólogos em várias áreas e segmentos da economia 3 41 29,50 

8.  O curso escolhido é uma maneira de me manter atualizado e competitivo na 
área profissional em que atuo 

4 60 43,17 

15. Ao final do curso escolhido terei desenvolvido as competências necessárias 
que me ajudarão no desempenho da profissão 4 78 56,12 

Fonte: Elaborado pelo autor – 2013 
Legenda: nota 1 -  Discordo totalmente ;  nota 2 -  Discordo;   nota 3 -  Nem concordo nem Discordo;  
                nota 4 -  Concordo; nota 5 – Concordo totalmente 
 
 
 
 
4.2.2 Variável ‘Influência Externa Decisória’ 

 

A análise dessa variável visou identificar a percepção dos alunos em formação quanto 

os fatores externos que poderiam ter influenciado na sua escolha pelo CST e pela modalidade 

tecnólogo, como grau acadêmico. A pesquisa consistiu de sete perguntas fechadas como foco 

de análise, sendo que as notas predominantes 1 e 2 atribuídas, ou seja, ‘Discordo totalmente’ e 

‘Discordo’, respectivamente, indicam que a escolha por um CST e tecnólogo como grau 

acadêmico, para a maioria dos alunos em formação,  foi uma decisão pessoal e não sofreu 

sobremaneira interferência externa no processo decisório, considerando que a média etária 

dos alunos é de 27 anos. Para cinquenta e nove respondentes, ou seja, 42,45% da população 

pesquisada, a escolha se deveu por vocação e gosto pessoal pelo eixo tecnológico, sendo 

atribuída nota 5 - ‘Concordo totalmente’. Os resultados da pesquisa nessa variável estão 

contidos na tabela 12. 
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TABELA 12  

Variável ‘Influência Externa Decisória’ 

Afirmativa No 
Nota 

(Moda) 
Número de 

Respondentes 
Percentual 

3. A escolha por um CST deveu-se a indicação e/ou aconselhamento de 
familiares 

2 43 30,94 

11. Familiares e amigos mais próximos não concordaram com a minha 
escolha, pois não acreditam que os tecnólogos tenham iguais oportunidades no 
mercado de trabalho  

1 65 22,30 

13. A indicação do curso foi feita pela chefia por eu ser o único da equipe que 
ainda não possui um curso superior. 

1 90 64,75 

17. A escolha do curso foi feita após consultar o Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia do MEC, bem como jornais e revistas especializadas 
com matéria sobre as oportunidades de emprego para tecnólogos 

4 34 24,46 

19. A escolha do curso deveu-se à vocação e gosto pessoal pelo eixo 
tecnológico 5 59 42,45 

20. Foi o único curso deste tipo disponível perto de minha residência / trabalho 1 51 36,69 
21. A escolha por um CST deveu-se ao fato de eu querer prestar futuramente 
um concurso público e ser exigida do candidato a formação de nível superior 
em qualquer área 

3 38 27,34 

Fonte: Elaborado pelo autor – 2013 
Legenda: nota 1 -  Discordo totalmente ;  nota 2 -  Discordo;   nota 3 -  Nem concordo nem Discordo;  
                nota 4 -  Concordo; nota 5 – Concordo totalmente 
 
 
 

4.2.3 Variável ‘Valorização Social do Diploma’ 

 

Para identificar a percepção do aluno em formação quanto à importância social da 

obtenção de um diploma de curso superior no Brasil, considerando as características dos CST 

e do grau acadêmico de tecnólogo, a análise dessa variável utilizou quatro perguntas fechadas. 

Com relação às notas 1 e 2 dadas , ‘Discordo totalmente’ e ‘Discordo’ para as 

afirmativas 18 e 10,  respectivamente, conforme mostra a tabela 13, os alunos em formação 

consideram que a obtenção de um diploma de curso superior não é apenas uma mera 

formalidade representada pela diplomação, assim  como não são eles os primeiros membros 

das suas famílias a concluir um curso superior. Para as afirmativas 7 e 16, foram atribuídas 

notas 4 e 5, ou seja, ‘Concordo’ e ‘Concordo Totalmente’, indicando que, na percepção dos 

respondentes, a realização de um curso superior e consequente diplomação é uma proposta de 

realização e conquista pessoal, e que a obtenção de um diploma em nosso país tem 

importância social como valorização do indivíduo. Os resultados da pesquisa nessa variável 

estão contidos na tabela 13. 
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TABELA 13  

Variável ‘Valorização do Diploma’ 

 
Afirmativa No 

Nota 
(Moda) 

Número de 
Respondentes 

Percentual 

7. Considero importante a qualificação profissional mediante um diploma 4 67 48,20 
10. Já possuo experiência na área do curso e agora pretendo somente me 
diplomar 

2 46 33,09 

16. Considero ser socialmente importante em nosso país ter um diploma de 
curso superior 5 60 43,17 

18. Em meu seio familiar serei o primeiro membro a ter um diploma 
universitário 

1 58 41,73 

Fonte: Elaborado pelo autor – 2013 
 
Legenda: nota 1 -  Discordo totalmente ;  nota 2 -  Discordo;   nota 3 -  Nem concordo nem Discordo;  
                nota 4 -  Concordo; nota 5 – Concordo totalmente 
 
 

4.2.4 Variável ‘Características da Forma de Graduação’ 

 

Os explicadores tiveram como objetivo identificar a percepção dos respondentes 

quanto aos seus próprios conhecimentos e entendimentos no que diz respeito à modalidade de 

formação e da profissão de tecnólogo, considerando as atribuições e responsabilidades 

próprias desse grau acadêmico. Para essa variável foram sugeridas dois explicadores, através 

das afirmativas 2 e 24, respectivamente, sendo que os respondentes atribuíram nota 2 para 

ambas, ou seja, ‘Discordo’ numa escala Likert reduzida de cinco pontos, indicando que os 

respondentes tinham conhecimento sobre a características da formação de tecnólogo. Os 

resultados da pesquisa nessa variável estão contidos na tabela 14. 

 
 

TABELA 14 
Variável ‘Características da Forma de Graduação’ 

 
Afirmativa No 

Nota 
(Moda) 

Número de 
Respondentes 

Percentual 

2. Os tecnólogos são profissionais com grande reconhecimento e respeito no 
mercado de trabalho 

2 51 37,23 

24. Os tecnólogos em função da sua formação específica tem habilitações e 
atribuições profissionais pré-definidas e limitadas 

2 45 32,37 

Fonte: Elaborado pelo autor – 2013 
 
Legenda: nota 1 - Discordo totalmente;  nota 2 -  Discordo;   nota 3 -  Nem concordo nem Discordo;  
                 nota 4 -  Concordo; nota 5 – Concordo totalmente 
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4.2.5 Variável ‘Características dos CSTs’ 

  

Para essa variável foram apresentadas seis afirmativas com o objetivo de identificar o 

grau de conhecimento específico do respondente quanto às características dos Cursos 

Superiores de Tecnologia no que tange o programa curricular com ênfase na formação prática, 

o tempo de duração e as atribuições específicas oferecidas nessa modalidade de graduação. 

Os resultados da pesquisa nessa variável estão contidos na tabela 15 e mostram que, 

para as afirmativas propostas no questionário do Apêndice 1,  os respondentes atribuíram nota 

4 ou ‘Concordo’, segundo uma escala Likert reduzida de cinco pontos, indicando que os 

mesmos têm pleno conhecimento das principais características de um CST.  

 

TABELA 15 

Variável ‘Características do CST’ 

            
Afirmativa No 

Nota 
(Moda) 

Número de 
Respondentes Percentual 

6. Os CST são uma forma de graduação recente e por isso não tem tradição 
acadêmica 

4 50 35,97 

 9. O custo dos CST é menor se comparado com os de bacharelado e 
licenciatura 4 45 32,37 

12. A duração do curso permite que eu me forme mais cedo do que os cursos 
tradicionais 

4 73 52,52 

14. É um curso focado em conhecimentos aplicados e eu gosto mais da prática 
do que a teoria 4 60 43,17 

22. O aluno egresso do CST pode se matricular normalmente num curso de 
pós-graduação 

4 67 48,20 

23. Os CST por terem menor duração não oferecem disciplinas que permitem 
uma formação humanística e generalista 3 50 35,97 

Fonte: Elaborado pelo autor – 2013 
Legenda: nota 1 - Discordo totalmente;  nota 2 -  Discordo;   nota 3 -  Nem concordo nem Discordo;  
                 nota 4 -  Concordo; nota 5 – Concordo totalmente 
 
 
 

4.2.6 Questões abertas – Opinião dos Alunos em Formação 

 

No terceiro bloco do questionário apresentado no Apêndice 1 foram propostas duas 

perguntas abertas, a primeira versando sobre os principais fatores motivadores que 

influenciaram o respondente na decisão pela escolha do eixo tecnológico e pelo respectivo 

curso. A segunda pergunta indaga sobre as principais expectativas e percepções futuras sobre 

a profissão do tecnólogo com relação ao mercado de trabalho, plano de carreira, aceitação 

profissional, bem como sua visão em relação aos colegas de trabalho que possuam outra 
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modalidade de graduação. Assim, para a primeira pergunta:  “Com relação ao curso que você 

escolheu (eixo tecnológico) destaque os principais fatores motivadores que influenciaram na 

sua escolha por um CST”,  foram observadas, por ordem de semelhança e por número de 

frequência em que apareceram, as seguintes afirmações: 

 

1) Tradição e reconhecimento público do nome da IES em estudo; 

2) Tempo de duração do curso; 

3) Ênfase maior em aulas práticas; 

4) Vocação profissional e por estar atuando na área do curso atendido; 

5) Preço das mensalidades; 

6) Qualidade do corpo docente e recursos técnicos dos laboratórios; 

7) Opção pelo curso por impossibilidade financeira de continuar o curso de graduação 

(engenharia) que atendeu anteriormente. 

 

As assertivas 2, 3 e 4, respectivamente, são coerentes com os dados observados no 

perfil sócio-econômico dos alunos em formação, principalmente quando considerado fato da 

maioria já estar atuando profissionalmente na área do curso que atendem. 

 As assertivas 5, 6 e 7, respectivamente, apareceram com uma menor frequência de 

menção. Quanto ao preço das mensalidades se destaca o fato de 105 alunos ou 75,54% terem 

declarado no perfil sócio-econômico serem eles próprios os responsáveis pelo pagamento das 

mensalidades e, ainda, o fato de 97 alunos ou 69,78% serem solteiros, um indicador que tais 

pagamentos não afetarem sobremaneira o orçamento doméstico.  

No que tange a assertiva 7, se destaca o fato de 28 alunos ou 20,14% do total 

declararem já ter atendido anteriormente à um curso de graduação, particularmente o de 

engenharia. 

 Para a segunda pergunta aberta do questionário: “No que tange a carreira escolhida 

destaque suas principais expectativas e percepções futuras, como tecnólogo, com relação ao 

mercado de trabalho, plano de carreira, aceitação profissional, bem como sua visão em 

relação aos colegas de trabalho que possuam outra modalidade de graduação”, foram 

observadas, por ordem de semelhança e por frequência em que apareceram, as seguintes 

afirmações: 

 

1) “O profissional tecnólogo ainda é desconhecido pela maioria dos empregadores e 

respectivos selecionadores”. 
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2) “A capacitação técnica do tecnólogo ainda não é reconhecida no mercado de 

trabalho”. 

3) “Em muitas empresas a formação do tecnólogo é confundida com a do técnico de 

nível médio”. 

4) “Hoje o mercado não tem espaço para os tecnólogos, não está preparado para receber 

esses profissionais”. 

5) “Mesmo sendo um curso de nível superior as empresas dão preferência à contratação 

de engenheiros”. 

6) “Expectativa de melhoria salarial, promoção de cargo e ascensão à chefia”. 

7) “Dificuldade de relacionamento com colegas engenheiros”. 

8) “Falta de capacitação para atuar como empresário”. 

9) “Dar continuidade na vida acadêmica com curso de pós-graduação”. 

10) “Concluir o curso e depois complementar com disciplinas da engenharia”. 

 

Quando observadas as notas atribuídas no bloco 2 do questionário do Apêndice 1, 

particularmente nas variáveis ‘Empregabilidade’ e ‘Inserção no Trabalho’; ‘Características da 

Forma de Graduação’; e ‘Características do CST’, as assertivas 1, 2, 3 e 4 acima, 

respectivamente, destacadas pelos respondentes, denotam, ao mesmo tempo, uma 

incongruência entre as expectativas desses alunos em fase de formação e a realidade 

percebida do mercado de trabalho pelo egresso.    

Com relação à assertiva 8, apresentada com baixa frequência de menção, tem relação 

direta com as características próprias do CST que não oferecem no seu programa curricular 

disciplinas que visam desenvolver competências de Empreendedorismo a seus alunos em 

formação. 

 As assertivas 9 e 10, respectivamente, declaradas minoritariamente dão evidências 

que não há maior preocupação e interesse do aluno em formação em dar continuidade aos 

estudos com atendimento de um curso de pós-graduação.   
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4.3 Pesquisa com Egressos 

 

Na sequência são apresentados e discutidos os resultados dos dados obtidos com a 

pesquisa realizada junto aos egressos7 da IES em estudo. A metodologia para aplicação do 

instrumento de pesquisa para essa fase específica do estudo se encontra descrita no Capítulo 

3- Metodologia. A população amostral consistiu de sete egressos respondentes. 

A análise dos explicadores que permearam as perguntas do questionário do Apêndice 2 

tem como objetivo identificar a percepção dos egressos quanto à carreira profissional e a 

formação do tecnólogo conforme os seis  fatores do foco de análise mostrados na tabela 16. 

Participaram da pesquisa sete egressos que compuseram a população amostral pesquisada e 

que espontaneamente responderam ao questionário eletrônico. A pesquisa com egresso 

constou de 43 questões. 

 

 

TABELA 16 

Fatores Explicadores do Questionário - Apêndice 2 

Fator – Foco de Análise Questão No 

Informações pessoais 1 a 3 

Empregabilidade 4 a 11 

Cargo e Salário 12 a 22 

Formação profissional recebida 23 a 32 

Contribuições do Curso na Formação Profissional 33 a 40 

Educação Continuada 41 a 43 

Fonte: Elaborada pelo autor - 2014 

 

4.3.1 Explicador “Informações Pessoais” 

 

Esse explicador é composto de três questões abertas referentes ao gênero, faixa etária 

quando da conclusão do curso e estado civil. Quanto ao gênero da população da amostra 

correspondeu a sete egressos ou 100% de respondentes sendo do sexo masculino.  

                                                        
7 Egresso: Na análise do que dispõe a lei no 9.394/96 – LDB, entende-se como egresso a pessoa que efetivamente concluiu os estudos, 
recebeu o diploma e está apto ingressar no mercado de trabalho (BRASIL, 1996). 
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Quanto a faixa etária, três egressos (42,86%) tinham idade entre 21 a 25 anos; um 

egresso (14,29%) estava na faixa entre 31 a 40 anos; um egresso (14,29%) estava na faixa 

entre 41 a 54 anos; e dois egressos (28,57%) estavam na faixa etária acima de 55 anos. 

 Quanto ao estado civil a pesquisa mostrou que quatro egressos (57,14 %) da 

população amostral são casados e três respondentes (42,86%) são solteiros. 

 

4.3.2 Explicador “Empregabilidade” 

 

 Esse explicador foi formado por oito perguntas fechadas onde se procurou identificar 

a situação de empregabilidade dos egressos, seu vínculo empregatício, tipo de empresa onde 

atua, porte da empresa, segmento ou ramo de atividade, origem do capital, tempo de casa e a 

percepção do egresso quanto a empregabilidade do profissional tecnólogo. 

 

Questão 1: “Atualmente você está empregado ou exerce alguma atividade remunerada”? 

A questão oferece duas opções na escolha da resposta: sim ou não. Dos respondentes, seis 

(85,71%) responderam afirmativamente à essa questão e apenas um egresso respondeu 

negativamente, pois se encontrava desempregado na ocasião da pesquisa. 

 

Questão 2: “Vínculo empregatício com a empresa onde trabalha ou exerce atividade 

remunerada”. 

Para essa questão foram dadas seis opções de escolha de resposta, a saber: empregador; 

empregado; temporário; autônomo; estagiário; outro. Os seis respondentes (85,71%) dessa 

questão afirmaram ter vínculo empregatício como ‘empregado’ na empresa em que trabalham. 

 

Questão 3: “Caso esteja trabalhando, a empresa onde atua profissionalmente se caracteriza 

como:” 

Para essa questão foram dadas seis opções de escolha de resposta, a saber: firma individual 

(autônomo); empresa pública; empresa privada; empresa de economia mista; autarquia; outra. 

Os seis respondentes (85,71%) desta questão, que estão empregados, afirmaram estarem 

atuando em ‘empresa privada’.  

 

Questão 4: “Quanto ao porte da empresa em que trabalha, segundo critérios do SEBRAE, ela 

é considerada como”: 
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Para essa questão foram dadas quatro opções de escolha de resposta, a saber: microempresa; 

pequeno porte; médio porte; grande porte. As respostas obtidas foram equitativas, ou seja, três 

egressos (50%) atuam em empresa de pequeno porte, três egressos (50%) atuam em empresa 

de médio porte.  

 

Questão 5: ”Quanto a atividade econômica da empresa onde você trabalha, o seu segmento 

de negócios é”: 

Para essa questão foram dadas cinco opções de escolha de resposta, a saber: industrial; 

comercial; prestação de serviços; educação e ensino; outra. A atividade industrial apresentou 

três respondentes (42,85%); a atividade comercial apresentou um respondente (14,30%); e 3 

respondentes (42,85%) atuam na prestação de serviços.   

 

Questão 6: “Quanto a origem do capital social da empresa onde você trabalha ou atua 

profissionalmente, ela é”: 

Para essa questão foram dadas quatro opções de escolha de resposta, a saber: nacional; 

binacional; multinacional; outra.  Majoritariamente, quatro respondentes (66,67%) da amostra 

declararam trabalhar em empresa nacional e dois respondentes (33,37%) declararam trabalhar 

em empresa multinacional.  

Questão 7: “O tempo de casa na empresa onde você trabalha atualmente está situado entre”: 

Para essa questão foram dadas seis opções de escolha de resposta, a saber: menos de 1 ano; 2 

e 4 anos; 5 e 10 anos; 10 e 15 anos; 15 e 20 anos; mais de 20 anos. Nesta questão, um egresso 

(16,67%) trabalha menos de 1 ano, quatro egressos (66,67%) trabalham entre 2 e 4 anos e um 

egresso (16,67%) trabalha na empresa entre 10 e 15 anos. 

 

Questão 8: “Quanto situação atual de empregabilidade do tecnólogo você considera que a 

aceitação e a contratação desse profissional pelas empresas é”: 

Para essa questão foram propostas alternativas de escolha numa escala Likert reduzida de 

cinco pontos: desfavorável; pouco favorável; indiferente; favorável; muito favorável. A 

distribuição nas escolhas de respostas dos sete respondentes indica que um egresso (14,29%) 

considerou como ‘desfavorável’; quatro egressos (57,14%) consideraram ‘pouco favorável’; 

um egresso (14,29%) considerou ‘indiferente’; e um egresso (14,29%) considerou como 

sendo ‘favorável’. 

  

 



68 

 

4.3.3 Explicador “Cargo e Salário” 

 

Esse explicador é composto por onze questões fechadas, onde o estudo procurou 

identificar a atuação profissional do egresso dentro da empresa onde trabalha: se ela se dá na 

área de formação, em qual setor dentro da empresa, cargo ocupado, enquadramento da faixa 

salarial e o grau de satisfação, perspectivas e promoções recebidas, adequação da 

remuneração própria da carreira de tecnólogo e intenção de rotatividade.  

 

Questão 1: “Quanto à área da sua formação específica, o cargo ou função que você exerce 

atualmente na empresa”: 

Para essa questão foram dadas três opções de escolha de resposta, a saber: não atuo na área de 

formação; atuo na área de formação; atuo parcialmente. Foi observado que dois egressos 

(28,57%) responderam não atuar na área de formação; três egressos (42,86%) atuam na área 

de formação e dois egressos (28,57%) afirmaram atuar parcialmente. 

 

Questão 2: “Área de atividade onde você atua profissionalmente”: 

Para essa questão foram dadas seis opções de escolha de resposta, a saber: técnica; 

administrativa; comercial; técnico-comercial; treinamento; outra. Dos respondentes à questão, 

cinco egressos (71,43%) declararam atuar na área técnica; um egresso (14,29%) atua na área 

técnico-comercial e um egresso (14,29%) declarou atuar em outra área. 

Questão 3: “Dentro da área da sua atuação profissional, o setor onde você trabalha pertence 

à área de”: 

Para essa questão foram dadas oito opções de escolha de resposta, a saber: manutenção; 

produção; controladoria; P&D (projeto e desenvolvimento); laboratório; marketing; vendas; 

outro. Nessa questão, quatro egressos (57,14%) declararam trabalhar no setor de manutenção; 

dois egressos (28,57%) trabalham em P&D; e um egresso (14,29%) trabalha em laboratório. 

Questão 4: “O seu cargo ou função dentro da empresa caracteriza-se como de”: 
Para essa questão foram dadas eis opções de escolha de resposta, a saber: assistente; 

encarregado; analista; especialista; supervisão /chefia; gerenciamento. Dos respondentes, três 

egressos (42,86%) têm a função de assistente; três egressos (42,86%) têm a função de 

especialista e um egresso (14,29%) ocupa o cargo de chefia. 
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Questão 5: “Quanto ao nível de remuneração de mercado pago à um tecnólogo, em 

comparação àquele pago para profissionais graduados em outras graus acadêmicos 

(bacharelado e licenciatura) você considera que seu salário está”: 

Para essa questão foram dadas quatro alternativas na escolha da resposta, a saber: abaixo da 

média; na média; acima da média; muito acima da média. Para cinco egressos (71,43%) o 

nível de remuneração está ‘abaixo da média’; um egresso (14,29%) declarou estar ‘na média’ 

e um egresso (14,29%) declarou estar recebendo um salário ‘acima da média’. 

 

Questão 6: “Atualmente, seu salário nominal ou remuneração, pagos em reais, situa-se 

entre”: 

Para essa questão foram dadas cinco opções de escolha da faixa salarial recebido (em reais), 

correspondendo: 1.800,00 a 2.600,00; 2.700,00 a 3.400,00; 3.500,00 e 4.500,00; 4.600,00 e 

6.000,00; >6.100,00; prefiro não responder. Essa questão apresentou uma equidade percentual 

na faixa salarial sendo que dois egressos (28,57%) recebem salários na faixa entre 1.800,00 e 

2.600,00; dois egressos (28,57%) recebem na faixa entre 2.700,00 e 3.400,00; um egresso 

(14,29%) na faixa entre 4.600,00 e 6.000,00; e dois egressos (28,57%) preferiram não 

responder essa questão. 

 

Questão 7: “Depois de graduado como tecnólogo, seu salário nominal ou remuneração, em 

comparação com o salário anteriormente recebido”: 

Para essa questão foram dadas quatro opções de escolha de resposta, a saber: permaneceu 

igual; subiu entre 20% e 50%; subiu entre 50% e 100%; subiu mais que 100%. Foram 

observadas as seguintes respostas: para quatro egressos (57,14%) o salário permaneceu igual; 

para dois egressos (28,57%) o salário subiu entre 20% e 50%; e para um egresso (14,29%) o 

salário subiu entre 50% e 100%. 

 

Questão 8: “Quanto ao salário ou remuneração recebido, você está”: 

Para essa questão foram propostas alternativas de escolha numa escala Likert reduzida de 

cinco pontos: totalmente insatisfeito; insatisfeito; indiferente; satisfeito; totalmente satisfeito. 

A maior parcela de respondentes, ou seja, seis egressos (85,71%) responderam ‘estar 

insatisfeito’ com o salário e um egresso (14,29%) declarou ‘estar satisfeito’ com o salário 

recebido. 
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Questão 9: “Comparando salário e remuneração com as atribuições e responsabilidades 

próprias do seu cargo ou função na empresa, você considera que o valor recebido está”: 

Para essa questão foram propostas alternativas de escolha numa escala Likert reduzida de 

cinco pontos: inadequado; pouco adequado; indiferente; adequado; muito adequado. As 

respostas a essa questão foram equitativas, ou seja, três egressos (42,86%) consideram o 

salário recebido ‘inadequado’; três egressos (42,86%) consideram ‘pouco adequado’; e um 

egresso (14,29%) considera ser o salário recebido ‘adequado’. 

 

Questão 10: “Com relação à política de cargos e salários da empresa onde você trabalha, as 

perspectivas de promoção poderá”: 

Para essa questão foram propostas quatro alternativas de múltipla escolha: não ocorrer; 

ocorrer em curto prazo; ocorrer em médio prazo; ocorrer em longo prazo. Para três egressos 

(42,86%) a promoção poderá ‘não ocorrer’, e para quatro egressos (57,14%) a promoção 

poderá ocorrer em médio prazo. 

 

Questão 11: “Dentro de uma perspectiva de gerenciamento da carreira profissional, você 

planeja a curto ou médio prazo”: 

Para essa questão foram propostas seis alternativas de múltipla escolha: mudar de emprego 

buscando novas oportunidades nos concorrentes; permanecer na empresa atual; mudar de 

profissão; atuar na área de formação; montar o próprio negócio; aposentar.  

Como resposta a essa questão, quatro egressos (57,14%) declararam desejo de ‘mudar de 

emprego’; um egresso (14,29%) pretende ‘permanecer na empresa atual’ e dois egressos 

(28,57%) declararam desejar ‘montar o próprio negócio’. 

 

4.3.4 Explicador “Formação Profissional Recebida” 

 

 Esse bloco do questionário de pesquisa é formado por dez questões fechadas, onde os 

respondentes puderam escolher suas respostas mediante as opções de uma escala Likert 

reduzida de cinco pontos: deficiente; regular; boa; excelente. Esse explicador procurou 

identificar a percepção do egresso quanto à formação recebida segundo a proposta pedagógica 

da IES em estudo e se consta na matriz curricular disciplinas de caráter humanista e 

generalista oferecidas no curso.  
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TABELA 17 

Explicador ‘Formação Profissional Recebida’ 

Questão 
Notas  

Regular Boa Excelente 

No 
Resp. % No  

Resp. % No  
Resp. % 

1. Capacidade para lidar com situações novas 1 14,29 5 71,43 1 14,29 

2. Planejamento do próprio trabalho 2 28,57 4 57,14 1 14,29 

3. Trabalho em grupo e espírito de equipe - - 4 57,14 3 42,86 

4. Ética profissional e responsabilidade - - 5 71,43 2 28,57 

5. Consciência ambiental ou proteção ao meio 

ambiente 
1 14,29 3 42,86 3 42,86 

6. Programas de Gestão da Qualidade e 

Produtividade 
1 14,29 6 85,71 - - 

7. Gestão empresarial e de negócios 4 57,14 2 28,57 1 14,29 

8. Aplicação de técnicas adequadas ao trabalho 1 14,29 3 42,86 3 42,86 

9. Gestão de pessoas e grupos de trabalho: chefia e 

liderança 
1 14,29 4 57,14 2 28,57 

10. Uso adequado de equipamentos, máquinas e 

instrumentos no trabalho 
- - 5 71,43 2 28,57 

 Fonte: Elaborada pelo autor – 2014 
 Nota: Para esse explicador não foi observada atribuição da nota ‘Deficiente’. 

 

4.3.5 Explicador “Contribuições do Curso na Formação Profissional” 

 

Esse bloco do questionário de pesquisa é formado por nove questões fechadas onde os 

respondentes puderam escolher suas respostas mediante as opções de uma escala Likert 

reduzida de quatro pontos: nenhuma; pouca; razoável; muita. Esse explicador procurou 

identificar a percepção do egresso quanto às contribuições do curso atendido na experiência 

vivenciada na prática laboral dentro das perspectivas do CST. 

 

 

 

 

 

 



72 

 

TABELA 18 

Explicador ‘Contribuições do Curso na Formação Profissional’ 

Questão 

Notas 

Nenhuma Pouca Razoável Muita 

No 
Resp. % No 

Resp. % No  
Resp. % No  

Resp. % 

1. Aprimorar meus conhecimentos técnicos - - - - 3 42,86 4 57,14 

2. Melhorar a minha situação pessoal e social - - 1 14,29 3 42,86 3 42,86 

3. Melhorar meu desempenho profissional - - - - 3 42,86 4 57,14 

4. Aumentar minha renda mensal 1 14,29 2 28,57 3 42,86 1 14,29 

5. Ajudar meu plano de carreira e mudar 
para um emprego melhor - - 2 28,57 3 42,86 2 28,57 

6. Ajudar na atualização profissional - - - - 5 71,43 2 28,57 

7. Ser promovido no trabalho 2 28,57 - - 5 71,43 - - 

8. Procurar outras áreas de atuação - - 2 28,57 3 42,86 2 28,57 

9. Ajudar a manter na situação anterior 1 14,29 2 28,57 2 28,57 2 28,57 

    Fonte: Elaborada pelo autor - 2014 

 

4.3.6 Explicador “Educação Continuada” 

 

Este explicador é composto por duas questões semiabertas e uma questão aberta onde 

o egresso pode preencher livremente o espaço para a sua resposta. O objetivo desse explicador 

é identificar a disposição do egresso em dar continuidade ao seu percurso formativo 

atendendo outro curso de graduação ou através de cursos de pós-graduação. 

 

Questão 1: “Você atualmente atende a algum curso de pós-graduação”? 

 Para essa questão, cinco egressos (71,43%) declararam ‘não’ estar atendendo e dois 

(28,57%) responderam ‘sim’ a essa questão. 

 

Questão 2: “Depois de concluído o curso de tecnologia você completou sua formação com 

algum curso de bacharelado ou de licenciatura”? 

Para essa questão, dois egressos (28,57%) responderam afirmativamente e cinco (71,43%) 

responderam que ‘não’ atenderam a qualquer curso. 

 

Questão 3: “Se a resposta a questão anterior for “Sim”, qual curso atendeu ou está atendendo? 

Para essa questão foram obtidas respostas de três egressos: a) Pós-graduação lato-sensu em 

Engenharia de Telecomunicações; c) Pós-graduação lato-sensu em Administração – FGV. 
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Na finalização da pesquisa com egressos do Curso de Tecnologia em Eletrônica 

Industrial, foi disponibilizado espaço em campo apropriado do questionário eletrônico para 

que o egresso pudesse manifestar livremente sua opinião, sugestões, críticas e considerações 

gerais. Neste mesmo campo o autor do estudo faz os agradecimentos pela participação e 

colaboração dadas. 

 Abaixo é apresentada a transcrição literal da manifestação feita neste campo por dois 

egressos: 

- “Infelizmente o tecnólogo ainda não é tão reconhecido no mercado. Atuo na região Centro-

Oeste, em Goiânia, onde a carência por mão de obra favorece. Mas em outras regiões, tem se 

contratado tecnólogo para substituir técnicos, isso na minha visão”. 

 

- “Vejo com muita preocupação o mercado de trabalho em nosso pais. Isso inclui 

desconhecimento de recrutadores que não sabem quem procurar, não sabem avaliar 

tecnicamente o conhecimento do candidato, sai com muito mais conhecimento da escola 

sobre gestão novos tecnologias, mas isso não tem valido de nada. Quanto mais conhecimento 

menos chances de emprego. Essas são minhas impressões sobre o mercado de trabalho 

somada a minha idade espero ter ajudado”. 
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5.  O INSTRUMENTAL ANALÍTICO - DISCUSSÃO TEMÁTICA 

 

O estudo dos CSTs na formação profissional do trabalhador brasileiro trouxe 

oportunidade de se conhecer a percepção dos alunos em formação e dos egressos da 

Faculdade de Tecnologia Senai Anchieta, no  que tange o conhecimento das características 

próprias dessa modalidade de graduação, as contribuições oferecidas na formação do 

tecnólogo e seu reconhecimento profissional no mercado de trabalho, como resposta à 

pergunta de pesquisa que permeou o estudo, permitindo o alcance dos objetivos gerais e 

específicos do trabalho.  

A investigação com os alunos ingressos, ou em formação, propiciou a 

contextualização do cenário estudantil que envolve as expectativas e alcance dos objetivos 

pessoais almejados por aqueles que chegam ao ensino superior no Brasil, considerando, em 

particular, a formação profissional e preparo para o mundo do trabalho. Quanto à pesquisa 

com egressos, pode-se afirmar ser esse um importante instrumento de gestão que permite à 

IES verificar a adequação dos ensinamentos e a eficácia da aprendizagem dos conteúdos e 

componentes curriculares, com vistas ao desempenho profissional de seus formados na prática 

laboral.  

Nesse contexto, a IES deve formar cidadãos com conhecimentos, habilidades e 

competências que serão exigidos pelo mercado de trabalho e também pela sociedade. Assim, 

com base nessas exigências, a IES planeja o curso e define as ementas das disciplinas. 

Durante a vida acadêmica os alunos estão sujeitos a diversas formas de avaliação, entre elas o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que é um dos três componentes 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), utilizado pelo Ministério 

da Educação – MEC. Assim, cabe também acompanha-los e avalia-los após a sua formação.  

 Lousada e Martins (2005, p.74) afirmam que “se uma das finalidades da Universidade 

é inserir na sociedade diplomados aptos para o exercício profissional, deve ter retorno quanto 

à qualidade desses profissionais que vem formando, principalmente no que diz respeito à 

qualificação para o trabalho”.  Assim, à luz da legislação, o ensino nas IES deve ser 

ministrado também com enfoque no trabalho, portanto, voltado ao mercado de trabalho, 

diferente de qualquer ideia que se possa ter sobre uma formação exclusivamente generalista. 

 Os dados sócio-econômicos obtidos na pesquisa inicial do estudo trazem informações 

importantes que corroboraram na caracterização predominante do alunado ingresso ou em 

formação numa Faculdade pertencente ao ‘Sistema S’:  
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 - Faixa etária entre 18 e 24 anos; 

 - Gênero masculino 

 - Estado civil solteiro; 

 - Morador em bairro periférico da zona leste da cidade; 

 - Ser o próprio aluno o responsável pelo pagamento das mensalidades; 

 - Itinerário formativo feito em escola pública; 

 - Ser concluinte do segundo grau em curso não profissionalizante; 

 - Atuar profissionalmente na área de formação. 

 

 Dentre as informações obtidas mediante manifestação dos alunos em fase de formação 

e dos egressos, objetos da pesquisa, há que se fazer análise particularizada dos seguintes 

descritores que se destacaram:  

 

 - índice de evasão escolar; 

 - percepção da formação profissional recebida; 

 - empregabilidade e perspectivas de plano de carreira; 

 - processo de educação continuada 

 

 

5.1 A Relação Alunos Ingressantes e Concluintes 

 

 A inscrição e a matrícula no CST em Eletrônica Industrial da Faculdade SENAI 

Anchieta estão abertas a candidatos que comprovem a conclusão do ensino médio, ou grau 

equivalente, e que tenham sido aprovados em processo seletivo (vestibular) que acontece, 

respectivamente, no início de cada semestre letivo. A tabela 19 apresenta a relação entre 

candidatos inscritos e aprovados nos exames vestibulares, considerando a semestralidade do 

curso e o número limite de quarenta vagas disponibilizadas por turma.  
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TABELA 19 

Relação do número de candidatos inscritos e aprovados no vestibular, por semestre. 
Exame Vestibular 

Semestre/Ano 
No de Inscritos 

No de Aprovados na 

Primeira Chamada 

No de Suplentes 

Aprovados 

No de Suplentes 

Matriculados 

2o / 2009 190 40 95 29 

1o / 2010 210 40 84 21 

2o / 2010 172 40 83 13 

1o / 2011 265 40 162 13 

2o / 2011 188 40 77 15 

1o / 2012 188 40 60 12 

2o / 2012 170 40 77 21 

1o / 2013 175 40 80 12 

2o / 2013 117 40 49 18 

 Fonte: Adaptada da Secretaria Acadêmica – Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta - 2014 

 

 Um aspecto importante observado na pesquisa diz respeito à evasão escolar dos alunos 

ingressantes ou em formação na Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta. Os índices 

percentuais de evasão escolar, por semestre e por ano letivo, conforme mostrada na tabela 20, 

confirmam os dados divulgados pelo Censo Escolar do MEC/INEP-2011 e que foram 

reproduzidas nas tabelas 6 e 7 do presente estudo. 

 Com efeito, uma das mais significativas justificativas apresentadas por alunos que 

abandonaram o curso, é a dificuldade de conciliar carga horária de trabalho com a carga 

horária de estudo, e também as dificuldades econômico-familiares. 

 Na pesquisa das causas da evasão escolar, particularmente no que tange as 

dificuldades econômicas alegadas, pode-se constatar que a Faculdade SENAI Anchieta possui 

um sistema próprio para o financiamento estudantil. O mesmo é disponibilizado aos alunos 

requerentes que tenham índice econômico familiar de até três salários mínimos. Em outra 

condição, existem os benefícios de desconto do valor das mensalidades e que compreende as 

seguintes situações do aluno: para aqueles com índice econômico familiar de até um salário 

mínimo e meio; para os que pagam em dia as mensalidades, como incentivo à adimplência; os 

que são empregados de empresas contribuintes do SENAI-SP; e os alunos bolsistas que fazem 

monitoria e iniciação científica. No que diz respeito ao programa FIES do governo federal, 

conforme previsto no decreto no 7.790, de 15 de agosto de 2012, o SENAI não participa, pois 

o mesmo é calcado em isenções de impostos para as instituições que a ele aderem. Ora, o 

SENAI já goza de ampla isenção fiscal, não sendo prevista a adesão ao programa.  
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 Ainda, com relação à questão da evasão escolar, é recomendável uma investigação 

mais ampla na identificação de outras causas possíveis, tais como: insatisfação com o curso; 

insatisfação com a IES; reprovação por faltas ou por desempenho acadêmico; mudança de 

endereço, cidade ou estado; idade ou faixa etária; metodologia do ensino e desempenho do 

corpo docente; questões de saúde; e outras justificativas, com especial ênfase naquilo que 

tange à dificuldade na aprendizagem por deficiência de formação, causa essa também 

vinculada à política governamental de educação, que promove alunos do ensino fundamental 

e ensino médio sem que apresentem condições satisfatórias de aprovação. 

  Assim, não obstante a LDB ter expandido a possibilidade de acesso de jovens na faixa 

etária entre 18 e 24 anos ao ensino superior, criando uma diversidade de cursos e instituindo o 

critério de preenchimento de vagas através do sistema de cotas, falta, ainda, uma política 

voltada para a manutenção do aluno na escola, que avalie as causas de evasão e busque 

fórmulas para sanar cada uma delas, modificando o perfil universitário que persiste por 

décadas, segundo o qual muitos alunos são admitidos e, ao final, poucos conseguem concluir 

todas as etapas até obtenção da certificação final. 

 

TABELA 20 

Relação entre Ingressantes e Concluintes – Evasão Escolar 
Semestre/Ano No de Ingressantes No de Permanência Evasão (%) 

2o / 2009 40 18 55,0 

1o / 2010 40 15 63,0 

2o / 2010 40 18 55,0 

1o / 2011 40 24 40,0 

2o / 2011 40 24 40,0 

1o / 2012 40 37 7,5 

2o / 2012 40 34 15,0 

1o / 2013 40 35 12,5 

2o / 2013 40 38 9,5 

Fonte: Adaptada da Secretaria Acadêmica – Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta - 2014 
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5.2. Percepção da Formação Profissional 

  

 O itinerário formativo do tecnólogo deve contemplar as linhas de formação básica, 

pessoal e técnica. Assim, a implementação do curso deve visar à interdisciplinaridade, por 

meio de um currículo estruturado nas bases do conhecimento científico, tecnológico e de 

gestão. Entre as competências desenvolvidas promove-se a educação de tal modo que o 

graduado, ou egresso, seja um sujeito proativo, com capacidade de relacionamento 

interpessoal e facilidade de comunicação.  

 Para Dutra (2004), a competência é definida como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para que o sujeito desenvolva suas atribuições. No 

entendimento de Vergara (2000, p.38), competência é “uma capacidade específica de executar 

a ação em um nível de habilidade que seja suficiente para alcançar o efeito desejado”.  

  O estudante, dependendo do curso e do seu futuro profissional, precisa adquirir 

competências pessoais e específicas. Dutra (2004) relaciona as competências comuns a 

diversas áreas de atuação dentro das organizações: 

 

• Pensamento sistemático, reflexivo e crítico; 

• Análise crítica de viabilidade de projetos;  

• Visão holística;  

• Capacidade de autoaprendizagem;  

• Abertura a mudanças;  

• Criatividade e iniciativa;  

• Trabalho cooperativo;  

• Visão Empreendedora; 

• Capacidade de comunicação; 

• Colaboração;  

• Pró-atividade;  

• Resiliência; 

• Organização;  

• Atualização constante;  

• Capacidade para a resolução de problemas individuais ou coletivos. 
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Conforme indicado na tabela 17, o estudo aponta que os egressos tem uma percepção 

bastante favorável com relação à formação profissional recebida, particularmente pela 

organização curricular (Anexo 1) que atende as demandas e exigências do mercado de 

trabalho, bem como  pela disponibilização de laboratórios de ensaios providos com os 

modernos recursos tecnológicos para a prática profissional. Entretanto, quanto a questão 7, na 

tabela 17, que trata a ‘Gestão empresarial e de negócios’, a percepção dos egressos se deu de 

forma negativa, onde quatro pesquisados (57,14%) atribuíram nota ‘regular’. Nesse particular, 

há que se considerar o fato que, no estudo da gestão de negócios, são abordados temas como 

Sistema da Qualidade, Ferramentas da Gestão da Qualidade e Normas técnicas, cujas 

disciplinas e conteúdo constam na organização curricular (Anexo1), o que denota o não 

perfeito entendimento do significado dessa questão pelos egressos. Deve-se salientar, ainda, o 

fato que parte da população pesquisada manifestou o desejo de ter seu próprio negócio 

necessitando, portanto, de conhecimentos adequados de gestão para abertura e manutenção 

perene da atividade empresarial. 

Uma análise comparativa da proposta curricular da Faculdade de Tecnologia SENAI 

Anchieta com a de outras duas IES que oferecem o mesmo curso, com mesmo escopo e 

enfoque, o estudo identificou não haver por parte da primeira, disciplinas que visam 

desenvolver as seguintes competências individuais:  

 
a. Capacidade de comunicação: transmitir informações e conhecimentos de forma a ser 

compreendido por qualquer interlocutor em qualquer ambiente; 

b. Capacidade de negociação: busca pelo equilíbrio nos resultados visando benefícios 

para os envolvidos, gerando credibilidade e criando relacionamentos necessários para 

obter resultados; 

c. Visão sistêmica: entendimento de todo negócio, da relação entre os processos 

organizacionais e da clareza sobre sua agregação de valor ao negócio; 

d. Empreendedorismo: empreender formas diversificadas de atuação profissional. 

 
Com base nessas premissas é preciso entender a educação como processo que objetiva 

o desenvolvimento pleno das potencialidades do ser humano, privilegiando a formação de 

sujeitos autônomos, intelectualmente críticos e criativos, possibilitando o direito de exercer 

sua liberdade, perseguir os seus ideais de felicidade individual e social, construindo 

referenciais éticos pautados na cooperação, no respeito e na solidariedade (DAMÁSIO et al., 

2013).  
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5.3 Empregabilidade e Perspectivas de Plano de Carreira 
 
 

 Não obstante os CSTs serem reconhecidos, por lei, como cursos de graduação, há 

subjacente preconceito do mercado empregador quanto essa formação. Também, no âmbito 

nacional, a dificuldade de reconhecimento como profissional de nível superior permanece 

configurada nos casos de seleção para provimento de cargo público, sendo os tecnólogos 

impedidos de inscrição em concursos públicos pela exigência da graduação plena. 

 A pesquisa realizada tanto com alunos em formação quanto egressos, identificou 

claramente essa preocupação por parte deles, no que tange a questão da valorização do 

tecnólogo no mercado de trabalho, assim como o reconhecimento de ser o tecnólogo um 

profissional de nível superior, geralmente confundido com a formação de técnico de ensino 

médio.  

 Considerando o fato dos cento e oito alunos em formação (77,69%) já estarem atuando 

na área de graduação, a pesquisa mostrou que o explicador ‘empregabilidade e inserção no 

trabalho’, na avaliação deles, apresenta uma perspectiva otimista, fator esse que o levaram 

optar por cursar um CST. Quanto às possibilidades de promoção no trabalho, após a 

conclusão do curso, os estudantes em formação creem que, como tecnólogos, terão grandes 

chances de promoção no plano de carreira.  

 Na percepção dos egressos, as perspectivas quanto à empregabilidade e plano de 

carreira não são otimistas, como aquela demonstrada pelos ingressantes, principalmente em 

função da constatação do desconhecimento dessa forma de graduação, ou de grau acadêmico, 

por parte dos empregadores e respectivos selecionadores.   

Para Costa (2013, p.162) a carreira profissional é definida como a sequência de 

posições ocupadas durante a vida de uma pessoa, em função não só dos trabalhos, estudos e 

outras experiências de vida, mas também das suas percepções individuais, atitudes e 

comportamentos profissionais, que resultam em desenvolvimento de competências para lidar 

com situações de trabalho de maior complexidade e em constante transformação. 

 A dificuldade de ascenção profissional dentro da empresa, com baixas perspectivas de 

mudança de cargo ou função, a médio e longo prazos, e que influenciam diretamente nos 

níveis salariais, tem incentivado o tecnólogo a buscar atividades que não estão relacionadas 

com sua área de formação. Nesse particular, a pesquisa de satisfação com o nível salarial pago 

ao tecnólogo egresso se mostrou no patamar do ‘insatisfatório’, principalmente quando 

comparado com profissionais com outras modalidades de graduação.  
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 A insatisfação com o trabalho leva o colaborador procurar por novas oportunidades de 

trabalho em outras empresas, mormente as concorrentes, contribuindo para o aumento do 

índice de rotatividade de pessoal e também no índice de absenteísmo, trazendo consequências 

não mensuráveis na gestão de pessoas nas organizações. De um modo mais amplo, a 

insatisfação com o trabalho influencia negativamente no clima organizacional.  

As incertezas no mundo do trabalho, associadas ao contexto do neoliberalismo e das 

transformações tecnológicas, promovem que o homem deve ser empreendedor de si mesmo, o 

que leva o conceito de autogestão da carreira. As pessoas passaram a ter menos confiança nas 

organizações e buscar os próprios caminhos profissionais gerenciando seus motivos, suas 

habilidades e seus contatos no mercado de trabalho, ou seja, desenvolvendo carreiras menos 

leais às organizações (FONTENELLE, 2007 apud COSTA, 2013, p.164). 

  

5.4 Processo de Educação Continuada 

 

 A educação não pode ser considerada conclusa ao final de um curso, mas sim um 

processo contínuo. A educação continuada é atitudinal, ou seja, as pessoas podem e devem 

estar abertas a novas ideias, decisões, habilidades ou comportamento.   

 A despeito da percepção das contribuições do curso na formação profissional, 

particularmente pelos egressos, há que se destacar o fato que o sujeito trabalhador deve pautar 

a educação continuada como algo cada vez mais presente no dia a dia dos profissionais, 

principalmente na ‘Era do Conhecimento8’ e das velozes mudanças tecnológicas.  O 

investimento na educação continuada deve ser feito para acompanhar as mudanças no ritmo 

das mudanças tecnológicas. Os currículos dificilmente acompanham as mudanças em tempo 

hábil para que os novos conhecimentos sejam introduzidos nos cursos de graduação. 

 A pesquisa realizada com os alunos ingressos, ou em formação, identificou que os 

mesmos não manifestaram intenção de dar continuidade nos estudos após a conclusão da 

graduação tecnológica, quer seja no atendimento de um curso de Pós-graduação ou mesmo 

em outra modalidade de graduação. Por outro lado, o estudo com os egressos mostrou que, 

dos sete respondentes da pesquisa, três deles declararam atender a um curso de Pós-

graduação, sinalizando a compreensão da necessidade de se manterem atualizados 

profissionalmente.  

                                                        
8 Segundo Peter Drucker (2000), a Era do Conhecimento está emergindo e, diferentemente da Era industrial, nesta nova sociedade a 
criação e o gerenciamento do conhecimento serão fatores decisivos no ambiente competitivo das empresas.  Há uma correlação 
direta entre o “saber” e o “fazer”, na perspectiva homem – trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Constituição Federal do Brasil de 1988 e a promulgação da lei no 9.394/96 - LDB 

trouxeram um novo e importante dispositivo legal no ordenamento jurídico do país, 

particularmente no que tange o sistema orgânico da Educação Nacional.   Nesse particular, a 

LDB deixa uma marca indelével na história da educação brasileira, com destaque à educação 

profissional, quando estabeleceu a criação de novas formas de grau acadêmico, em particular, 

o de Tecnólogo, objeto de estudo da presente pesquisa.  

 A educação profissional de trabalhadores, em diferentes áreas do conhecimento 

humano, é um dos elementos essenciais para a construção da equidade econômica do país, 

bem como um dos eixos capazes de mitigar as diferenças sociais, ao promover o acesso e 

inserção no mundo do trabalho. Nesse contexto, encontramos uma relação direta entre 

qualificação e competência, com processos sociais mais amplos e os processos educacionais. 

 Visando a formação profissional, o Plano Nacional de Educação desenvolveu metas 

relativas à formação superior brasileira, com destaque àquelas que interessam diretamente o 

presente estudo, ou seja, a expansão da oferta de educação superior, articulação entre 

currículo e mercado de trabalho, crescimento da oferta de educação para jovens da faixa etária 

de 18 a 24 anos, e a diversificação do sistema superior de ensino para atender clientelas com 

demandas específicas de formação.  

 Com suas características especiais, dentre as quais, a focalização na especialização dos 

seus currículos e na duração voltada à necessidade de formação mais rápida, onde o teórico e 

o prático sejam desenvolvidos, os CSTs são, dentro das modalidades de grau acadêmico, os 

que mais se difundiram no país, a partir da promulgação da LDB. Segundo o Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2010) existiam, até a data da elaboração 

do presente estudo, treze eixos temáticos e doze modalidades que formam o universo dos 

cursos superiores de tecnologia. Com relação à evolução dos CSTs no Brasil, conforme dados 

do MEC/Inep-2011, no ano de sua criação, em 1994, havia 261 cursos; em 2011, segundo a 

mesma fonte, havia 5.478 cursos, correspondendo, nesse período, uma evolução cerca de 

vinte vezes. Igualmente, o número de alunos matriculados nessa modalidade de grau 

acadêmico, segundo os dados estatísticos do MEC-Inep/2001-2011, apontou haver 870.534 

matriculados em 2011, com crescimento médio de 11,4% ao ano.  

 Com base nessas premissas, o presente estudo teve como objetivo refletir e debater a 

importância dos CSTs na educação profissional do trabalhador brasileiro. Para tal proposição, 
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foi feita uma pesquisa de campo junto ao alunado da Faculdade de Tecnologia SENAI 

Anchieta, no curso de Eletrônica Industrial, onde foi desenvolvido o estudo de caso único.  

 Para atender os objetivos gerais e específicos do trabalho, o estudo foi dividido em 

duas partes: na primeira, a partir da aplicação de um questionário de pesquisa, foi feita uma 

investigação junto aos alunos ingressos ou em formação, com base em descritores que 

ajudaram determinar as suas percepções e entendimentos quanto às características próprias 

dessa modalidade de graduação, bem como entender a valorização do tecnólogo pelo mercado 

de trabalho. Na segunda parte, usando um questionário de pesquisa apropriado, o estudo fez 

análise da percepção dos egressos acerca de explicadores que permitam avaliar as habilidades 

e competências desenvolvidas na formação, bem como as contribuições do curso na formação 

profissional.  

 Ao término desse estudo, retorna-se aos questionamentos feitos na fase inicial e que 

nortearam as investigações: 

 - A procura pela Educação Profissional apresenta alguma correlação entre a tradição e 

credibilidade de uma Faculdade do ‘Sistema S’ com as características próprias dos ingressos, 

tais como faixa etária, gênero, renda familiar e local de residência? 

- Por ser um curso superior de curta duração e com foco na aprendizagem prática, essa 

modalidade de graduação influencia a decisão do estudante na escolha por CST?  

- O diferencial da matriz curricular do curso ofertado por essa IES, através da 

modularidade que permite a obtenção do Certificado de Especialização Superior em duas 

fases intermediárias do curso é fator importante para diminuição da evasão escolar? 

- Considerando os fatores discriminantes e estereótipos com relação aos CST, como a 

profissão de tecnólogo é entendida pelo aluno ingressante ou em formação? 

- Como a realidade do mundo do trabalho é entendida pelo egresso nos descritores 

empregabilidade, cargo e salário, formação profissional recebida e educação continuada? 

 Estes questionamentos levaram ao enunciado do problema central desta pesquisa:  

 

“Qual a contribuição dos CST na educação profissional do trabalhador brasileiro 

segundo as percepções do aluno em formação e do egresso? 
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 Assim, tendo como fundamento o referencial teórico expresso na revisão da literatura, 

bem como os resultados apresentados no Capítulo 4, faz-se agora uma reflexão sobre os 

pontos de chegada mais relevantes que o estudo sinaliza, na ótica do autor do estudo.  

 Dentre as informações relevantes obtidas com a pesquisa, em particular com egressos, 

há que se destacar os seguintes descritores: índice de evasão escolar; percepção de formação 

profissional recebida; empregabilidade e perspectivas de carreira; e processos de educação 

continuada.  

  Os dados da tabela 20 mostram que os índices de evasão escolar nessa IES, por 

semestre e ano letivo, são extremamente elevados para as cinco primeiras turmas, tendo como 

particular destaque a segunda turma, correspondendo ao 1o semestre de 2010, quando o índice 

alcançou patamar máximo de 63%.  As causas apontadas pelo alunado que contribuem para 

esses elevados índices de evasão indicam às dificuldades de conciliar horário de trabalho com 

horário escolar, bem como as dificuldades econômicas-familiares. 

 Para as turmas ingressantes a partir do 1o semestre de 2012, o índice de evasão escolar 

verificado cai drasticamente, tendo alcançado o patamar mínimo de 7,5%. Deve ser 

salientado, nesse caso, com base na relação alunos ingressos versus egressos, conforme 

reproduzido na tabela 20 do estudo, os índices obtidos são compatíveis com os índices oficiais 

divulgados pelo Censo Escolar do MEC/Inep – 2011. 

 Com relação ao perfil dos alunos ingressantes, ou em formação, as matrículas se dão 

majoritariamente com jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos, sendo predominantemente do 

gênero masculino, egressos de escolas públicas de segundo grau, moradores em bairros 

periféricos da zona leste da cidade de São Paulo, sendo eles próprios os responsáveis pelo 

pagamento das mensalidades e terem escolhido cursar um CST sem interferência de terceiros. 

Quanto à modalidade do grau acadêmico escolhido, esses alunos tem percepção favorável 

quanto à empregabilidade e absorção do tecnólogo pelo mercado de trabalho. 

 Na pesquisa com egressos, quanto à percepção da formação profissional recebida, os 

entrevistados mostraram ser bastante favoráveis, principalmente pela organização curricular 

do curso e pela disponibilização de modernos laboratórios para prática profissional. 

Entretanto, foi observado que no fator ‘Gestão empresarial e de negócios’, os egressos 

manifestaram insatisfação na formação por não terem atendido a alguma disciplina durante o 

curso que pudesse abordar tal tema, considerando que parte dos pesquisados declararam 

pretender futuramente ter seu próprio negócio e não estarem preparados para o 

empreendedorismo. 
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 Além disso, o estudo identificou, igualmente, que a proposta curricular do curso 

ofertado pela Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta, diferentemente de outras IES que 

oferecem o mesmo curso, não oferece disciplinas que promovam o desenvolvimento de 

competências individuais, tais como: capacidade de comunicação, capacidade de negociação, 

visão sistêmica e empreendedorismo. 

  Quanto à empregabilidade e plano de carreira, tanto os alunos em formação quanto os 

egressos manifestaram preocupação com relação à valorização do tecnólogo pelo mercado de 

trabalho. Foi destacado o fato de ser a formação do tecnólogo confundida com a de técnico de 

segundo grau, por desconhecimento tanto dos empregadores quanto de seus selecionadores. 

Os alunos apontaram o fato dos empregadores darem preferência a contratação de pessoas 

com formação tradicional bacharelada, particularmente da engenharia. 

  Os egressos, por já vivenciarem a realidade do mundo do trabalho na área de 

formação, não são otimistas quanto à empregabilidade e plano de carreira oferecido aos 

tecnólogos. Da mesma maneira, os egressos se manifestaram insatisfeitos com os salários 

recebidos, principalmente se comparados com os salários pagos a profissionais com formação 

em grau acadêmico diferente. 

 No que tange a formação continuada, a percepção entre a necessidade e recomendação 

é vista de maneira diferente entre alunos em formação e egressos. A pesquisa identificou que 

os alunos em formação não mostraram interesse na educação continuada após a conclusão do 

curso tecnológico. Para os egressos, a educação continuada é o instrumento que os manterão 

atualizados profissionalmente, sendo que três pesquisados já atendiam a um curso de Pós 

Graduação. 

 

 

6.1 Recomendações de Melhoria 

 

 O desenvolvimento desse trabalho delimitou a pesquisar alunos em formação e 

egressos do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial, dentro do eixo temático 

‘Controle e Processos Industriais’, curso esse oferecido por uma Faculdade pertencente ao 

chamado ‘Sistema S’. Embora o estudo tenha como objetivo específico pesquisar as 

percepções e entendimentos, tanto dos alunos em formação quanto dos egressos, que optaram 

pela modalidade Tecnólogo como grau acadêmico, há que se considerar a possibilidade de 

estender futuras pesquisas com alunos que atendam outras modalidades de eixo temático, 
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dentro das treze possibilidades que são oferecidas no Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

do MEC - 2010. 

 Dentro desse enfoque, os estudos futuros poderiam fazer, igualmente, uma sondagem 

mais abrangente envolvendo alunos e egressos de IES públicas, com diferentes categorias 

administrativas, tanto no âmbito federal, estadual e municipal.  

 Pelo fato de ter sido a ‘Evasão Escolar’ o descritor que apresentou destaque na 

pesquisa, mormente pelos altos índices verificados nas turmas iniciais, seria de bom alvitre 

aprofundar as investigações de outras possíveis causas que contribuem para que esses valores 

alcancem tal magnitude. Há que se investigar, inclusive, os fatores que dizem respeito às 

políticas governamentais de inclusão e acesso ao ensino superior, sem que sejam oferecidos 

mecanismos que permitam a manutenção e permanência do aluno como graduando. 

Considerando, ainda, os dados verificados pelas estatísticas oficiais do Censo Escolar 

MEC/Inep, o estudo aponta para a necessidade de se realizar uma pesquisa bibliométrica mais 

ampla, direcionada na identificação de eventuais publicações em bancos de dados de teses e 

dissertações, bem como de artigos científicos em bases acadêmicas, tais como ANPAD, 

Google Acadêmico, Ebsco, Scielo, Anais do EnANPAD, entre outras, que possam oferecer e 

dar maiores subsídios nos estudos futuros sobre esse tema. 
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APÊNDICE 1 
 
 
 

Prezado entrevistado,  

Convidamos você a participar de uma Pesquisa sobre Curso Superior de Tecnologia – CST através do 
preenchimento desse formulário. A referida pesquisa é parte integrante da Dissertação de Mestrado do 
signatário, com fins meramente acadêmicos, tendo como objetivo a coleta de dados para estudo da caracterização 
e perfil do aluno que opta por essa modalidade de graduação.  
Instruções de Preenchimento 
Não é necessário se identificar. Na primeira parte do formulário preencha os campos com seus dados sócio-
econômicos. Na página 2 são mostradas 24 afirmativas para as quais você deverá dar uma nota individual 
conforme critério indicado. Nas páginas 3 existem quadros nos quais você poderá dar sua opinião, conceitos, 
entendimento e ideias a respeito dos CST e também sobre a formação do profissional tecnólogo. 

                                                                                                               Grato pela colaboração. 

Alfredo Heitor Lucato  
Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Perfil Socioeconômico 

                                                                                  Eixo tecnológico:_______________________                   

1. Idade: ______________ anos              

2. Sexo:     masculino  □     feminino □                                                                                                                                                                                       

3. Estado Civil:      solteiro □        casado □           divorciado □         outros  □______________  

4. Natural de: _____________________ - _______    Bairro onde Mora: __________________  

                             (Cidade)                      (Estado)                                                                       

5. Quanto à etnia, você se declara:  branco □  negro □  pardo □  asiático □  indígena □   outra □ 

6. Você está trabalhando atualmente?      Sim □            Não □           Nunca trabalhei  □ 

7. Área de atuação:   Indústria □  Comércio □    Serviços □     Ensino □    Outra (____________) 

8. Relação empregatícia:  Efetivo □     Temporário □     Autônomo □     Estagiário □     Outra □  

9. No percurso formativo você estudou em escola:  pública □  particular □    parte públ./partic.  □ 

10. Quanto à escolaridade você cursou:   ensino médio  □      EJA (supletivo)  □             técnico  □ 

11. O eixo tecnológico do CST escolhido tem relação com a sua área de trabalho? Sim □    Não  □ 

12. Você anteriormente já atendeu a algum curso de graduação?   Sim □    Não □   Parcialmente □ 

13. Se já atendeu, em qual grau acadêmico?  Bacharelado  □     Licenciatura  □        Tecnólogo   □ 

14. Período de estudo atual no CST:                       manhã □                tarde   □                  noite   □ 

15. O Responsável pelo pagamento das mensalidades é: 

    Próprio aluno □      Familiares □       Empresa  □      Aluno Bolsista □     ProUni  □     Outros □ 
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b) Para as afirmativas propostas abaixo dê uma Nota de avaliação para cada uma delas, segundo o seu melhor 
entendimento usando o seguinte critério: 

Conceito Discordo 
Totalmente Discordo Nem Concordo 

nem Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

Nota 1 2 3 4 5 

 

Afirmativas Nota 
3. Os CSTs por focarem a formação especializada por eixo tecnológico oferecem aos egressos 

maiores chances de empregabilidade após a conclusão 
 

4. Os tecnólogos são profissionais com grande reconhecimento e respeito no mercado de trabalho  
5. A escolha por um CST deveu-se a indicação e/ou aconselhamento de familiares  
6. Tenho perspectivas de promoção no trabalho após a conclusão do curso  
7. Atualmente o mercado de trabalho oferece um grande número de vagas para tecnólogos em 

várias áreas e segmentos da economia 
 

8. Os CSTs são uma forma de graduação recente e por isso não tem tradição acadêmica  
9. Considero importante a qualificação profissional mediante um diploma  
10. O curso escolhido é uma maneira de me manter atualizado e competitivo na área profissional em que atuo  
11. O custo dos CSTs é menor se comparado com os de bacharelado e licenciatura  

12. Já possuo experiência na área do curso e agora pretendo somente me diplomar  
13. Familiares e amigos mais próximos não concordaram com a minha escolha, pois não acreditam 

que os tecnólogos tenham iguais oportunidades no mercado de trabalho  
 

14. A duração do curso permite que eu me forme mais cedo do que os cursos tradicionais  
15. A indicação do curso foi feita pela chefia por eu ser o único da equipe que ainda não possui um curso superior.  
16. É um curso focado em conhecimentos aplicados e eu gosto mais da prática do que da teoria   
17. Ao final do curso escolhido terei desenvolvido as competências necessárias que me ajudarão no 

desempenho da profissão. 
 

18. Considero ser socialmente importante em nosso país ter um diploma de curso superior  
19. A escolha do curso foi feita após consultar o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia do MEC, bem como jornais e revistas especializadas com matéria sobre as 
oportunidades de emprego para tecnólogos 

 

20. Em meu seio familiar serei o primeiro membro a ter um diploma universitário  
21. A escolha do curso deveu-se à vocação e gosto pessoal pelo eixo tecnológico  
22. Foi o único curso deste tipo disponível perto de minha residência / trabalho  
23. A escolha por um CST deveu-se ao fato de eu querer prestar futuramente um concurso público e 

ser exigida do candidato a formação de nível superior em qualquer área 
 

24. O aluno egresso do CST pode se matricular normalmente num curso de pós-graduação  
25. Os CSTs por terem menor duração não oferecem disciplinas que permitem uma formação 

humanística e generalista 
 

26. Os tecnólogos em função da sua formação específica têm habilitações e atribuições profissionais 
pré-definidas e limitadas 
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c) Com relação ao curso que você escolheu (eixo tecnológico) destaque os principais fatores 
motivadores que influenciaram na sua decisão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) No que tange a carreira escolhida destaque suas principais expectativas e percepções 
futuras, como tecnólogo, com relação ao mercado de trabalho, plano de carreira, aceitação 
profissional, bem como sua visão em relação aos colegas de trabalho que possuam outras 
modalidades de graduação. 
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APÊNDICE 2 
 

PESQUISA COM EGRESSOS – FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANCHIETA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL 

 

Informações pessoais 

1. Gênero:         □ masculino                      □ feminino 

2. Faixa etária quando da conclusão do curso:  

□ até 20anos   □ 21 a 25anos    □ 26 a 31anos    □31 a 40anos   □ 41 a 54anos   □ >55anos  

3. Estado civil:  □ solteiro  □ casado  □ separado  □ divorciado    □ viúvo    □ outro 

Empregabilidade  

1. Atualmente você está empregado ou exerce alguma atividade remunerada? 
□ sim □ não  
 
2. Qual é o vínculo empregatício com a empresa onde trabalha ou exerce atividade remunerada? 
□ empregador  □ empregado  □ temporário  □ autônomo (prestador de serviço) □ outro  
 
3. Caso esteja trabalhando, a empresa onde atua profissionalmente se caracteriza como sendo: 
□ firma individual □ empresa pública □ empresa privada □ empresa de economia mista □ autarquia □ outra 
 
4. Quanto ao porte da empresa em que trabalha, segundo classificação do SEBRAE, ela é considerada como: 
□ micro empresa □ pequeno porte □ médio porte □ grande porte 
 
5. Quanto à atividade econômica da empresa onde você trabalha o seu segmento é: 
□ industrial □ comercial □ prestação de serviços □ educação e ensino □ outra 
 
6. Quanto à origem do capital da empresa onde você trabalha ou atua profissionalmente, ela é: 
□ nacional □ binacional  □ multinacional □ outra  
 
7. Quanto à área da sua formação específica, o cargo ou função que você exerce atualmente na empresa:  
□ Não atuo na área de formação  □ Atuo na área de formação  □ Atuo parcialmente na área de formação 
 
8. Área ou setor onde você atua profissionalmente: 
□ técnica  □ administrativa  □ comercial  □ técnico-comercial  □ treinamento  □ outra 
 
9. Dentro da sua atuação profissional, o setor onde você trabalha pertence à área de: 
□ manutenção □ produção □ controladoria □ projeto e desenvolvimento □ marketing  □ vendas  □ outra 
 
10. O seu cargo ou função dentro da empresa caracteriza-se como sendo de: 
□ assistente  □ encarregado  □ analista □ especialista  □ supervisão / chefia  □ gerenciamento 
  
11. Quanto ao nível de remuneração pago à um tecnólogo, em comparação com aqueles pagos para profissionais 
graduados em outras áreas acadêmicas, você considera que seu salário está: 
□ abaixo da média  □ na média  □ acima da média  □ muito acima da média 
 
12. Atualmente, seu salário nominal ou rendimento mensal, em reais, situa-se na faixa entre: 
□ 1.800,00 e 2.600,00   □ 2.700,00 e 3.400,00  □ 3.500,00 e 4.500,00  □ Acima de R$ 5.000,00 
 
 
13. Depois de graduado como tecnólogo, seu salário nominal, em comparação ao anterior: 
□ permaneceu igual  □ subiu 50%  □ subiu 100%  □ subiu mais que 100% 
 
14. Com relação ao salário ou rendimento mensal recebido você se considera estar:  
□ totalmente insatisfeito  □ insatisfeito  □ indiferente  □ satisfeito  □ totalmente satisfeito 
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15. O tempo na empresa onde você trabalha atualmente está situado entre: 
□ menos de 1 ano  □ 2 e 4 anos  □ 5 e 10 anos  □ 10 e 15 anos  □ 15 e 20 anos  □ > 20 anos 
 
16. Quanto à empregabilidade do tecnólogo você considera que a aceitação e a contratação desse profissional 
pelas empresas é:  
□ desfavorável  □ pouco favorável  □ indiferente  □ favorável  □ muito favorável 
 
17. Você recomendaria o Curso de Tecnologia da Faculdade SENAI Anchieta à outros colegas, parentes ou 
amigos?      
 □ Sim    □ Não 
 
18. Quanto ao curso realizado, o mesmo atendeu as suas expectativas?  
□ Sim    □ Não 
 
19. Você pretende dar continuidade aos estudos atendendo a um curso de pós-graduação?  
 □ Sim    □ Não 
 
Avaliação do Curso Realizado 

Para avaliar o curso realizado atribua uma nota para cada um dos itens abaixo usando o seguinte critério: 

Avaliação Inadequado Pouco adequado Adequado Muito adequado 
Nota 1 2 3 4 

 
1. Carga horária total das disciplinas científicas oferecidas [   ] 
2. Carga horária total das disciplinas tecnológicas oferecidas [   ] 
3. Carga horária total das disciplinas das humanidades oferecidas [  ] 
4. Carga horária total exigida no estágio acadêmico obrigatório  [  ] 
5. Carga horária total das aulas práticas em laboratório [  ] 
6. Conteúdo da matriz curricular – disciplinas oferecidas – currículo [  ] 
7. Articulação entre as disciplinas científicas e tecnológicas com as aulas práticas de laboratório [   ] 
8. Conhecimentos teóricos recebidos para a prática profissional no mercado de trabalho [  ] 
9. Adequação dos recursos didático-pedagógicos disponíveis para desenvolvimento das atividades/aula [  ] 

Avaliação da Formação Profissional Recebida 

Para avaliar a formação profissional recebida atribua uma nota para cada um dos itens abaixo usando o seguinte 
critério:  

Avaliação Deficiente Regular Boa Excelente 
Nota 1 2 3 4 

 
1. Capacidade para lidar com situações novas [  ] 
2. Planejamento do próprio trabalho [  ] 
3. Trabalho em grupo e espírito de equipe [  ]  
4. Ética profissional e responsabilidade [  ] 
5. Consciência ambiental ou proteção ao meio ambiente [  ] 
6. Programas de qualidade total e produtividade [  ] 
7. Conhecimentos sobre gestão empresarial [  ] 
8. Aplicação de técnicas adequadas ao trabalho [  ] 
9. Uso adequado de equipamentos, máquinas e instrumentos no trabalho [  ] 
10. Capacidade de comunicação oral e escrita [  ] 
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Contribuições do Curso na Formação Profissional 

Para avaliar as contribuições proporcionadas pelo curso na sua formação profissional atribua uma nota para cada 
um dos itens abaixo usando o seguinte critério: 

Avaliação Nenhuma Pouca Razoável Muita 
Nota 1 2 3 4 

1. Aprimorar meus conhecimentos [  ]  
2. Melhorar a minha situação pessoal [  ] 
3. Melhorar o desempenho profissional [  ] 
4. Aumentar a minha renda [  ]  
5. Ajudar a mudar para um emprego melhor [  ] 
6. Ajudar na atualização profissional [  ] 
7. Ser promovido no trabalho [  ] 
8. Procurar outras áreas de atuação [  ] 
9. Ajudar manter a situação anterior [  ] 

 
Caso desejar use o campo abaixo para deixar sua opinião, sugestões, críticas e considerações.  
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ANEXO 1 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – CURSO DE TECNOLOGIA EM 

ELETRÔNICA INDUSTRIAL 
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 d
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00
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Desenho Técnico 60    60 

Cálculo Técnico 60    60 

Fundamentos da Informática 40    40 

Circuitos Elétricos 180    180 

Física Aplicada 60    60 

Circuitos Pneumáticos e Hidráulicos 80    80 

Fundamentos de Redes 40    40 

Circuitos Eletrônicos Digitais 140    140 

Cálculo Técnico Aplicado 40    40 

Circuitos Eletrônicos Analógicos 140    140 

Desenho e Simulação de Circuitos 40    40 

Elementos Mecânicos 40    40 

Metodologia do Trabalho Científico 40    40 

Programação de Computadores  140   140 

Medidas Elétricas  60   60 

Controladores Programáveis Ind.  140   140 

Gestão do Trabalho  40   40 

Equipamentos Industriais  100   100 

Sistemas de Automação  140   140 

Acionamentos e Controles Indust.  140   140 

Microprocessadores e Microcontrol.  140   140 

Redes Industriais  60   60 

Normas e Qualidade na Manutenção   60  60 

Gestão da Manutenção   40  40 

Manutenção de Sistemas de Autom.   140  140 

Manutenção de Sistemas Eletrônicos   140  140 

Manutenção e Aplicação de Progr.   100  100 

Normas Técnicas e Legislação    60 60 

Projetos Eletrônicos para Autom.    240 240 

Gestão de Projetos    80 80 

Simulação de Projetos    100 100 

TOTAL DE AULAS 960 960 480 480 2880 
      
TOTAL DE HORAS 800 800 400 400 2400 
Estágio Supervisionado     400 
TOTAL DE HORAS DO CURSO  2800 

(*) Cada aula corresponde a 50 minutos 

Fonte: Adaptado do Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial (SENAI, 2007) 
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