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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as políticas de inserção de alunos no mercado de 

trabalho sob a ótica das instituições de ensino superior de tecnologia. Esta pesquisa busca 

conhecer também os desafios da inserção de alunos ao mercado de trabalho por parte das 

IES´s, bem como sua relação com as políticas públicas, e as possibilidades de aumento dessa 

inserção. Por meio de pesquisa bibliográfica, documental e da utilização de entrevistas em 

profundidade com coordenadores e diretores realizou-se um estudo de caso em duas 

instituições de ensino: Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e a 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Constatou-se com a pesquisa que as políticas 

institucionais relativas à inserção de alunos no mercado de trabalho são voltadas para 

recebimento de demandas e divulgação de estágios e empregos ofertados por empresas 

parceiras e agentes de integração, além da preocupação na formação de um profissional 

cidadão, com o acompanhamento dos estágios para que o aluno realize estágios ou trabalhe na 

sua área de atuação, não se tornando uma mão de obra barata; que as relações existentes com 

mercado/governo referentes às ações de inserção no  mercado de trabalho acontecem no 

momento da oferta de oportunidades em instituições públicas, privadas e agentes de 

integração e encontros promovidos pelos agentes de integração, tais como Centro Integrado 

Escola Empresa e Instituto Euvaldo Lodi; que os processos referentes à inserção de alunos no 

mercado de trabalho com mais destaque versam sobre o recebimento de ofertas de 

oportunidades, análise e divulgação dessa oferta, além do acompanhamento in loco de parte 

dos estagiários, orientação de carreira e oportunidades de atividades complementares no 

sentido de ampliar o conhecimento e por conseguinte facilitar a inserção, no âmbito de um 

contexto econômico favorável; e que a percepção dos dirigentes em relação aos alunos no 

processo de inserção no mercado de trabalho registra melhora a cada ano, mas que o aluno 

precisa se envolver ainda mais nas atividades complementares para aumentar as 

possibilidades de inserção. Segundo relato dos respondentes deve haver um ciclo virtuoso no 

sentido de que devem existir políticas públicas que promovam o crescimento econômico do 

pais e, assim, o aumento da demanda por estagiários e trabalhadores qualificados, somado a 

políticas públicas de expansão do ensino tecnológico; dentre elas, o investimento que 

promova  um ensino de qualidade, para que bons estagiários e profissionais sejam absorvidos 

pelo mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Cursos Tecnológicos. Instituições de Ensino Superior de 

Tecnologia. Mercado de Trabalho.  
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze inclusive policies for students in labor market under the view of 

institutions of higher education on technology. This research also intends to know the 

challenges of inclusion of a student in the labor market by these institutions, as well as their 

relation with the public policies, and the possibilities of increasing the numbers of that 

inclusion. Through documental and bibliographic research and the use of deep interviews with 

coordinators and directors, a case study with two higher education institutions was 

accomplished: Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) and 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). It has been shown, with this research, that 

institutional policies in inclusion of students in labor market are related to receiving of 

demands and disclosure of internships and jobs offered for partner companies and integration 

agents, beyond the concern on forming a professional citizen, following-up the internships so 

the student can attend them or work in his actuation area, not becoming cheap workforce; that 

the existent relations between market/government referring to actions in inclusion in labor 

market happen in the moment of the offering of opportunities in public and private institutions 

and integration agents and in encounters promoted by these integration agents, as CIEE and 

IEL; that processes referent to inclusion of more prominent students in labor market  could be 

about the receiving of opportunity offers, their analysis and disclosure, beyond the in loco 

follow-up of part of the trainees, career orientation and opportunities for complementary 

activities, so knowledge can be extended and, consequently, make inclusion easier, in an 

enabling economic context;  and that the perception of executives in relation to the inclusion 

of students in labor market increases year by year, but that students need to get even more 

involved in the complementary activities to increase their possibilities of inclusion. A virtuous 

circle was observed, in the sense that there must be public policies which promote the 

economic growth of the nation and, thus, the increasing for trainees and qualified workers 

demand, added to public policies for expansion on technological education; among them, 

investments which promote a high level quality of education, so that good trainees and 

workers can be absorbed by label market.  

 

Key words: Public Policies. Technological Courses. Higher Education Technology 

Institutions. Labor Market.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta seção mostra a apresentação do tema, os objetivos do trabalho, a justificativa 

e a estrutura do estudo. 

 

1.1 Apresentação do Tema 

 

As políticas públicas têm sido pauta de discussão em debates, seja de políticos ou 

no cotidiano popular. Torna-se necessária uma reflexão científica sobre o tema, à luz dos 

teóricos que abordam o aludido assunto e das políticas que norteiam o referido processo 

(BRASIL; LOIOLA; TASSIGNY, 2011). 

Desde os anos 1990, as políticas de ajuste vem redefinindo o papel do Estado e 

promovendo a reconfiguração da educação superior. Oliveira e Catani (2011) sinalizam que 

esse processo decorre das transformações que as sociedades experimentam em razão da 

mundialização do capital, bem como do processo de globalização de ordem social, cultural e 

tecnológica. 

Uma das tendências da sociedade do início do século XXI é a centralidade do 

conhecimento. A expansão e a democratização do acesso à educação superior têm se colocado 

como temas importantes e recorrentes no debate nacional e internacional. No Brasil, a 

educação superior vem sendo reformada nas últimas décadas. Entretanto, o cenário de 

mudanças produzidas a partir da expansão das instituições de educação superior, assim como 

das políticas afirmativas para esse nível de ensino, têm gerado inquietações e discussões nos 

meios acadêmico e profissional, bem como causado transformações no sistema de ensino, nas 

condições de trabalho e no modelo de formação (ROSA, 2013). 

No processo de reestruturação da educação superior, o desafio é tornar as 

universidades brasileiras mais eficientes e eficazes no desempenho de suas missões. Essas 

mudanças decorrem do diagnóstico governamental que indica a necessidade de aumentar a 

competitividade da economia, promover a ampliação das oportunidades de acesso à educação 

superior, bem como fortalecer os valores que se relacionam com a formação do indivíduo 

enquanto cidadão (BRITO; SOBRINHO, 2008). 

Os cursos Superiores de Tecnologia são de graduação e seus egressos se 

denominam “tecnólogos”, sendo considerados profissionais de nível superior, com formação 

direcionada para uso e geração de tecnologias, bem como a gestão empreendedora de 

produtos e serviços (LE BOTERF, 2000). 
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A década de 1980, identificada pela crise econômica, pelos altos índices de 

inflação e por problemas políticos que acometeram o país, inclusive no início dos anos de 

1990, marca uma profunda e crescente desigualdade social e econômica no Brasil. Em meio a 

esse contexto, inicia-se o processo de elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) da Educação no país, mais especificamente em 1996 com a implantação de uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394. Entende-se que, embora a educação 

profissional tenha adquirido maior visibilidade com a nova LDB 9394/96, observa-se também 

a quase inexistência à referência quanto ao dever do Estado em destinar recursos financeiros 

para oferecer a educação profissional pública (PEDRO; RINALDI; SABIA, 2010). Desde a 

década de 1960, o país discute a formação para o trabalho em nível superior. A partir de 1996, 

com a nova LDB, o assunto se tornou pauta novamente. 

Em 1997, por meio do Decreto nº. 2.208, foram feitas alterações no corpo da lei, 

especificando e regulamentando a educação profissional no Brasil. O ensino tecnológico 

ganhou nova dimensão e reiniciou sua trajetória no ensino brasileiro. A educação profissional 

foi separada do ensino médio. Cada um passou a ter seu próprio currículo. O referido decreto 

distinguiu três níveis de educação profissional: básico, técnico e tecnológico (PEDRO; 

RINALDI; SABIA, 2010). 

No contexto de reestruturação da educação superior, no ano de 2002, surgiram 

novas formas de interpenetração entre o público e o privado, de modo que o Estado apareceu 

como financiador de políticas e programas que buscaram apoiar tanto as instituições quanto os 

alunos. Exemplo dessa relação entre as esferas pública e privada pode ser percebido por meio 

do Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), que se constituíram em políticas públicas apresentadas para atender aos interesses do 

Estado de expandir o acesso a esse nível de educação a baixo custo, bem como para atender 

aos interesses do mercado de trabalho. Assim, a educação superior foi sendo reconfigurada 

em meio a garantia do direito à educação e as pressões para a mercantilização (DOURADO, 

2008). 

Ao abordar as referências históricas sobre educação profissional em textos, 

documentos e na legislação, entre as quais destaca-se Rocha (2009), Takahashi e Amorim 

(2008), Brasil (2002), Koritiake (1999) e a LDB nº. 9.394/96, é possível observar uma estreita 

relação entre educação e trabalho, notadamente no início do século XX, quando a indústria 

nacional começou a se formar e a expandir-se, necessitando de profissionais qualificados, 

sendo criada a Rede Federal de Escolas Industriais, por meio do Decreto nº. 7566 de 1909, 
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indicando sinais de desenvolvimento do ensino profissionalizante no país (PEDRO; 

RINALDI; SABIA, 2010). 

De acordo com Takahashi e Amorim (2008), no período de 1998 a 2008, o Brasil 

passou a fomentar a educação profissional de nível superior como uma resposta estratégica 

tanto de escolarização como de atendimento ao setor produtivo e ao mercado de trabalho.  

Conforme os mesmos autores, os cursos superiores de tecnologia surgiram, na 

década de 1970, em função da necessidade de formação e qualificação de trabalhadores para 

atender à demanda das empresas instaladas no período de industrialização e modernização, 

promovido pelo governo brasileiro em meados do século XX. 

Segundo Jareta (2012), o interesse de escolas pelos cursos de tecnologia se deve à 

maneira como essas graduações são pensadas para estarem próximas às necessidades do 

mercado. O objetivo dessas escolas é deixar o aluno pronto para o mercado profissional, por 

isso a ênfase na sala de aula nos conhecimentos de processos de produção, gestão e serviços, 

além de inovação científica e tecnológica. 

Com a facilidade de abertura de novas instituições de ensino superior, 

proporcionada pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, o ambiente educacional vem intensificando a competitividade. O 

aumento do número de vagas e de instituições de ensino superior contribuiu para o 

acirramento da competição neste setor (ROCHA, 2010). 

Este estudo pretende analisar as Políticas de Inserção de alunos no Mercado de 

Trabalho sob a ótica das instituições de Ensino Superior de Tecnologia. Para tanto, utilizou-se 

o método de entrevista em profundidade aplicada com dirigentes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) -  o Diretor de Extensão e Relações 

Empresariais e a Coordenadora de Estágio e Acompanhamento de egressos -, além dos 

responsáveis pelo setor de inserção de alunos ao mercado de trabalho na Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA), núcleo Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ), a 

Coordenadora dos Cursos Superiores de Tecnologia e o Assessor Pedagógico da Instituição. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as Políticas de Inserção de alunos no Mercado de Trabalho sob a ótica 

das Instituições de Ensino Superior de Tecnologia na perspectiva dos dirigentes. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

O estudo apresenta quatro objetivos específicos, a saber: 

 

a) Analisar as políticas institucionais relativas à inserção no mercado de trabalho; 

b) Identificar as relações com mercado/governo referentes às ações de inserção no mercado 

de trabalho; 

c) Detalhar os processos referentes à inserção de alunos no mercado de trabalho; 

d) Detalhar a percepção dos dirigentes em relação aos alunos no processo de inserção no 

mercado de trabalho. 

 

1.3 Justificativas 

 

Segundo o Censo da Educação Superior realizado, em 2012, pelo Ministério da 

Educação, tendo como base o período entre o ano 2000 e 2012, o número de instituições de 

ensino superior no Brasil passou de 1.180 para 2.416, um aumento de aproximadamente 

105%, das quais 103 são instituições federais, 116 estaduais, 85 municipais e 2112 privadas 

(BRASIL, 2013). Ainda segunda a mesma pesquisa, das 2.416 instituições de educação 

superior do Brasil, apenas 8% são Universidades e detêm mais de 54% dos alunos, são, 

portanto, grandes instituições. Por outro lado, as Faculdades têm uma participação superior a 

84%, mas atendem pouco menos de 29% dos alunos. 

No mesmo período, as matrículas cresceram 3,1% nos cursos presenciais e 12,2% 

nos cursos a distância. Os cursos a distância já contam com uma participação superior a 15% 

na matrícula de graduação (BRASIL, 2013). 

Segundo o Censo da Educação Superior 2012, no período 2011-2012, as 

matrículas cresceram 4,6% nos cursos de bacharelado, 0,8% nos cursos de licenciatura e 8,5% 

nos cursos tecnológicos. Os cursos de bacharelado têm uma participação de 67,1% nas 

matrículas, enquanto os cursos de licenciatura e tecnológicos participam com 19,5% e 13,5%, 

respectivamente. Neste contexto, entender os motivos que proporcionaram o crescimento 

acentuado de cursos desta modalidade no país é relevante para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Segundo a mesma pesquisa, são 40,4% cursos de Licenciatura, 32,3% Bacharelados 

e 27,3 Tecnológicos no que se refere à distribuição das matrículas nos cursos a distância por 
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categoria administrativa e organização acadêmica da instituição e grau acadêmico do curso 

(BRASIL, 2012). 

De acordo com o mesmo Censo, nos anos de 2002 a 2012, as matrículas 

dobraram, passando de 3,5 para 7,0 milhões de alunos. No período 2011-2012, as matrículas 

cresceram 4,4%, sendo 7,0% na rede pública e 3,5% na rede privada. As IES’s privadas têm 

uma participação de 73,0% no total de matrículas de graduação (BRASIL, 2013). 

Os impactos da expansão da educação superior podem ser observados a partir das 

características de escolaridade entre as gerações mais recentes no Brasil. Apesar de 

expressivos avanços entre gerações, considerando diferentes dimensões (renda, cor ou raça, 

sexo e região geográfica), as políticas de inclusão em cursos precisam ser mantidas e 

ampliadas para garantir igualdade de oportunidades educacionais para a população (BRASIL, 

2013). 

A educação superior no Brasil tem acompanhado o movimento global de reflexão 

sobre as novas determinações e sobre o papel social e vem instituindo uma série de medidas 

de flexibilização (na gestão, na didática, nas metodologias) na função de democratização do 

acesso à ciência no ensino superior (BRASIL; LOIOLA; TASSIGNY, 2011). 

A formação de tecnólogos e pós-graduados desses cursos pode enfrentar 

problemas, tais como: restrições à habilitação profissional de tecnólogo e a expectativa de 

níveis salariais mais baixos em comparação aos cursos de graduação plena. Por outro lado, 

esses cursos respondem aos anseios dos estudantes que querem uma formação mais flexível, 

mais curta e com maior aplicação no mercado de trabalho (BRASIL; LOIOLA; TASSIGNY, 

2011). Conforme Le Boterf (2000), é imprescindível a obtenção de um diploma, mesmo que 

não garanta uma vaga de emprego, porém pode evitar a exclusão do mercado de trabalho 

Segundo Brasil et al (2011), duas forças moldam os sistemas escolares: uma delas 

no sentido de garantir mobilidade social, oportunidade e igualdade de direitos; e outra no 

sentido da empregabilidade, treinando o trabalhador e propiciando acumulação de capital; 

segundo Belloni et al (2003), o conceito de empregabilidade se trata não apenas da 

capacidade de obter um emprego, mas sobretudo de se manter em um mercado de trabalho em 

constante mutação.  

O estudo se justifica pela expansão dos Cursos Superiores Tecnológicos (CST’s) 

no Brasil e pela necessidade da academia, das organizações e do público-alvo conhecer essas 

características e peculiaridades da oferta desses cursos, bem como as oportunidades que o 

mercado oferece para profissionais oriundos desta formação. O ponto relacionado ao mercado 

de trabalho e a inserção de egressos dos cursos de graduação tecnológica apresenta-se como 
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um aspecto que necessita ser analisado frente à realidade das políticas públicas que se 

expressam no cotidiano das grandes e pequenas cidades do país (STALLIVIERI, 2006). 

 

1.4 Estrutura do Estudo 

 

O trabalho está estruturado em seis seções, além das referências bibliográficas. A 

primeira reporta-se à Introdução, mencionando a apresentação do tema, os objetivos geral e 

específicos a serem alcançados, a importância do tema para a sociedade e para a comunidade 

científica somados à estrutura do trabalho, indicando os aspectos metodológicos a serem 

utilizados na pesquisa. 

A segunda seção trata da fundamentação teórica sobre a qual a pesquisa foi 

desenvolvida, iniciando com levantamento bibliográfico acerca dos conceitos de Ensino 

Superior Tecnológico, com apresentação dos dados estatísticos coordenados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Ministério de 

Educação (MEC); Mercado de Trabalho; e Políticas Públicas de inserção ao mercado de 

trabalho/empregabilidade. 

A terceira seção detalha a metodologia a ser utilizada durante o processo da 

pesquisa e seus procedimentos.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e, para a coleta de dados, foram realizadas 

entrevistas individuais com o Diretor de Extensão e Relações Empresariais e a Coordenadora 

de Estágio e Acompanhamento de Egressos do IFCE. Também foram entrevistados a 

coordenadora de área e o assessor pedagógico da UVA, núcleo IDJ, responsáveis pelo 

encaminhamento de alunos a estágios e empregos. 

Abordar-se-ão assuntos concernentes às Políticas, institucionais e públicas, de 

inserção de alunos no mercado de trabalho na ótica das IES’s pesquisadas. Também será 

analisado o Regimento das IES’s relativo ao assunto mencionado. Nesta pesquisa o termo 

dirigente pode ser entendido como Reitores ou Diretores de Unidade. 

Para a elaboração do roteiro de entrevista, foram congregadas palavras e 

expressões extraídas das fontes bibliográficas de forma a compor uma referência sobre o 

grupo analisado. O roteiro foi criado a partir do Template de BOFF, L. M; ORO, I. M; 

BEUREN, I. M., Oro e Beuren (2008) e adaptado pela autora. 

Boff, Oro e Beuren (2008) estudaram a Gestão Ambiental em uma IES e 

concluíram que assumir o compromisso socioambiental depende de crenças e valores dos 
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dirigentes, que respondem pela tomada de decisão, mas que, ainda assim, a IES é responsável 

por assegurar qualidade e proteção ambiental. 

O aludido roteiro é composto por assuntos pertinentes ao histórico e 

funcionamento das atividades de inserção, convênios firmados, interação com a comunidade, 

projetos e parcerias, recursos orçamentários, práticas e procedimentos de inserção adotados na 

IES, além da avaliação das políticas públicas e das políticas adotadas pela IES sobre a 

questão. 

A quarta seção compreende a análise e discussão dos dados pesquisados. A quinta 

seção traz as considerações finais do estudo, incluindo as limitações da pesquisa e sugestões 

para futuras pesquisas. Por fim, as referências, o apêndice e os anexos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção trata do arcabouço teórico dos assuntos que embasam o estudo. 

Contextualizou-se a Educação Profissional  e Tecnológica; Mercado de Trabalho; Políticas 

Públicas e Mercado de Trabalho. 

 

2.1 Educação Profissional e Tecnológica 

 

Com as mudanças da base técnica da produção e com os novos modelos de gestão 

do trabalho, há a tendência das reformas educacionais em fazer dos níveis técnico e 

tecnológico da educação profissional etapas de formação, respectivamente, de operários (com 

o título de técnicos) e de técnicos (com o título de tecnólogos) para o trabalho complexo; 

enquanto no nível básico seriam formados os operários para o trabalho simples. Isso nos 

remete a perceber um processo resultante da necessidade de elevar a base de escolaridade 

mínima de todos os trabalhadores e de proporcionar um sistema diversificado e flexível de 

formação da classe trabalhadora (RAMOS, 2006). 

A educação profissional e tecnológica vem-se firmando como uma ação 

estratégica do Ministério da Educação, visando às mudanças no mundo do trabalho, na 

economia nacional e internacional, e nos sistemas sociais: “cursos superiores de tecnologia[...] 

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

brasileira” (BRASIL, 2002). 

Segundo Pedro et al (2010), a educação profissional tecnológica ganhou nova 

dimensão e reiniciou sua trajetória no ensino brasileiro, quando deveria ser estruturada para 

atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas e conferindo 

diploma de Tecnólogo. Com a crescente oferta de cursos de educação profissional de nível 

tecnológico nos estabelecimentos de ensino superior, públicos e privados, houve a 

necessidade determinar a definição e estruturação desses cursos. Assim, em 2002, o Parecer 

nº. 29 é instituído na Resolução nº 3, sendo definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico. Essa definição era uma resposta 

do Ministério da Educação (MEC), uma vez que o progresso tecnológico vinha causando 

profundas alterações nos modos de produção, na distribuição da força de trabalho e na 

qualificação profissional.  

Os cursos tecnológicos atendem a uma demanda do mercado no âmbito de uma 

área de conhecimento. Segundo Takahashi e Amorim (2008), os principais atributos da 
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educação tecnológica referem-se ao foco, à rapidez, à inserção no mercado de trabalho e à 

metodologia. Os autores impetram que: 

 

“o foco desta modalidade é a formação em um campo de trabalho definido, alinhado 

às necessidades atuais. A rapidez refere-se à oferta do curso com uma carga horária 

menor, de dois ou três anos. Por estarem pautados em pesquisas de mercado para sua 

oferta e funcionamento, visam a rápida inserção do aluno no mercado de trabalho de 

acordo com as tendências do mercado” (ROCHA, 2010). 

 

Takahashi e Amorim (2008) argumentam que três fatores contribuíram para a 

expansão da educação superior tecnológica: a) contingente expressivo de alunos formados no 

ensino médio, almejando a continuidade dos estudos; b) pressão que a Economia Baseada no 

Conhecimento (EBC) estabelece sobre os sistemas educacionais para qualificar os 

trabalhadores, contribuindo para a inserção das organização na economia globalizada; c) 

tendência educacional mundial de investimentos na educação profissional (TAKAHASHI; 

AMORIM, 2008). 

Em 1976, o Conselho Federal de Educação instituiu a nomenclatura dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, assim como dos profissionais formados nestes cursos como 

Tecnólogos, antes chamados de Técnicos de Nível Superior. Os Cursos de Tecnólogos, como 

ficaram conhecido, tiveram uma grande expansão no Estado de São Paulo no final da década 

de 1960 e início de 1970 (ROCHA, 2009). 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional 

de Educação, os Cursos Superiores de Tecnologia são legalmente cursos regulares de 

graduação, permitindo todo tipo de pós-graduação (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2012).  

Dessa forma, o Curso Superior de Tecnologia, conforme preconizado, deveria 

formar um profissional apto a executar atividades em uma determinada área profissional, 

desenvolver capacidade empreendedora, manter competências relacionadas com o mundo do 

trabalho, pois a globalização faz com que a tecnologia constitua um relevante diferencial de 

desenvolvimento econômico e social das nações. De um lado, proporciona melhoria de 

condições de vida das populações; por outro, agrava e acentua a desigualdade entre países e 

povos criadores e detentores de tecnologia e outros simples compradores e usuários de 

patentes e produtos tecnologicamente avançados, a inovação tecnológica produz efeitos de 

vital importância no trabalho, no emprego e na renda das pessoas (BRASIL, 2002). 

 



23 

 

 

2.1.1 Dados sobre matrículas em cursos de nível superior 

 

Segundos os dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Ministério da 

Educação/Inep (2012) o total de alunos matriculados na educação superior brasileira 

ultrapassou a marca de 7 milhões em 2012. Esse número representa aumento de 4,4% no 

período 2011–2012. Enquanto o número de matrículas nas instituições públicas cresceu 7%, o 

aumento na rede particular, responsável por 73% do total, foi de 3,5%. 

Segunda a mesma pesquisa as universidades são responsáveis por mais de 54% 

das matrículas. As faculdades concentram 28,9%; os centros universitários, 15,4%; as 

instituições federais de educação tecnológica, 1,6%. 

O Censo mostra a expansão do número de matrículas nos cursos tecnológicos. 

Entre 2011 e 2012, o total cresceu 8,5%. Nos cursos de bacharelado, o aumento foi de 4,6% e 

nos de licenciatura, de 0,8%. Com esse aumento, os cursos tecnológicos representam 13,5% 

das matrículas na educação superior. Os de bacharelados e de licenciatura participam com 

67,1% e 19,5%, respectivamente. Percebe-se que o segmento que mais cresceu em número de 

matrículas são os cursos tecnológicos. 

Tabela 1 – Evolução do Número de Matrículas de Graduação, segundo o Grau Acadêmico – 

Brasil – 2009-2012 

 
Grau Acadêmico 2009 2010 2011 2012 

Total 5.954.021 6.379.299 6.739.689 7.037.688 

Bacharelado 3.867.551 4.226.717 4.495.831 4.703.693 

Licenciatura 1.191.763 1.354.989 1.356.329 1.366.559 

Tecnológico 680.679 781.609 870.534 944.904 

Bacharelado e 

Licenciatura1 

214.028    

Não aplicável2 - 15.984 16.995 22.532 

Fonte: MEC/Inep. Tabela elaborada pela Deed/Inep. 

Notas: 1. Bacharelado e Licenciatura: grau acadêmico existente até o Censo da Educação Superior 

de 2009. 

2. Não aplicável: Matrículas em Área Básica de Ingresso (ABI). 
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2.1.2 Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas 

 

Em 1968, com a Lei Federal nº 5.540, foi proposta a reforma universitária, com a 

instalação e o funcionamento dos cursos profissionais de curta duração, destinados a 

proporcionar habilitações intermediárias de grau superior, a serem ministrados em 

universidades ou estabelecimentos de educação superior, de forma a atender às realidades 

diversas do mercado de trabalho. Surgem nesse período os primeiros Centros de Educação 

Tecnológica do Brasil que culminaram, posteriormente, com a criação dos primeiros Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s) (PEDRO; RINALDI; SABIA, 2010).  

Segundo Yannoulas (2001), os documentos legais denominam a rede federal de 

educação tecnológica ao conjunto das instituições escolas técnicas federais, escolas 

agrotécnicas federais, escolas técnicas das universidades federais e centros federais de 

educação tecnológica.  

 

“Essas instituições ministram ensino técnico e tecnológico, além de cursos que o 

Decreto n. 2.208/97 veio a denominar de básicos, isto é, os que não exigem 

requisitos de escolaridade formal [...] . O nível tecnológico é destinado aos egressos 

do ensino médio e técnico, em cursos de nível superior na área tecnológica. Os 

diplomas correspondentes serão de tecnólogo nas respectivas especialidades“ 

(YANNOULAS, 2001, p. 134). 

 

A portaria do MEC, n. 646, de 14 de maio de 1997, regulamentou a implantação 

do Decreto n. 2.208/97 na rede federal de educação tecnológica. Determinou que as 

instituições dessa rede devessem constituir-se em centros de referência para as demais, tendo, 

inclusive, papel relevante na expansão. 

Inserida no âmbito empresarial, as Instituições de Ensino Superior privadas 

caracterizam-se pela sua diversidade, oferecendo espaços educacionais diferentes entre si, 

principalmente, em relação ao número de alunos, quantidade de curso oferecidos, modelo 

gerencial, estratégia de inserção no mercado e nichos competitivos (CALDERÓN; 

LOURENÇO, 2009). 

A principal característica do setor privado de ensino superior é sua 

heterogeneidade. Esta instituição apresenta aspectos díspares em relação a uma organização 

de ensino superior pública, destacando os seguintes aspectos: sua natureza institucional 

(universidade, centro universitário, federação de escolas ou escolas integradas, ou faculdade 

isolada); a personalidade jurídica de sua mantenedora (fundação, associação civil, sociedade 
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civil de direito privado), se tem ou não fins lucrativos, sua definição como instituição laica ou 

confessional e, se confessional, a religião à qual está vinculada (NUNES, 2007). 

A primeira IES privada no Brasil foi a Escola Mackenzie College, de orientação 

protestante presbiteriana, a qual iniciou a funcionar em 1896, em São Paulo. O 

desenvolvimento expressivo das IES’s privadas ocorreu a partir de 1970, época em que as 

faculdades foram constituídas em todas as capitais e nas cidades de maior porte por todo o 

país. Em 1996, havia 922 IES’s no Brasil, sendo que 711 eram privadas (SILVEIRA, 2005).  

Conforme mencionado anteriormente, o número de IES’s privadas continuou 

crescendo, totalizando 2.416 instituições, em 2012, das quais 103 são instituições federais, 

116 estaduais, 85 municipais e 2.112 privadas (BRASIL, 2012). 

2.2 O Tecnólogo e o Mercado de Trabalho 

 

Segundo Severino e Kamimura (2011), a formação do profissional tecnólogo é 

diferenciada por características que muitas vezes pode dificultar a sua entrada no mercado de 

trabalho. Apresenta formação delineada, prática e técnica, com menor tempo de duração, 

visando uma inserção mais rápida do profissional no mercado de trabalho. Entretanto, ainda 

prevalece a cultura corporativista das profissões tradicionais para a ocupação das vagas de 

empregos. Trata-se de um ponto em que existe a necessidade de quebra de padrões pré-

estabelecidos. Os cursos superiores de tecnologia podem ser menos acadêmicos, mas não são 

menos teóricos, possuem um relacionamento com o mercado na intenção de captar e 

apreender a tecnologia que é desenvolvida no processo produtivo, visando não 

exclusivamente ao lucro, mas ao bem estar social, e é esse relacionamento que poderá 

aumentar a credibilidade dos tecnólogos com consequente inserção do profissional no 

mercado de trabalho. 

Para Rodrigues (2007), a criação de cursos formadores nesta área vem gerando 

muitas polêmicas, principalmente no que se refere à ocupação de vagas no mercado de 

trabalho, onde os tecnólogos passam a conviver e, em alguns casos, disputar espaços com 

egressos dos cursos de bacharelado, que possuem formação mais ampla e diversificada. O 

assunto gera defesas do pleno direito ao exercício profissional para os egressos da área 

tecnológica, mas também críticas à formação restrita dessas graduações. 

De acordo com Brasil et al (2011), a formação de tecnólogos e pós-graduados 

desses cursos pode enfrentar problemas, tais como: restrições à habilitação profissional de 

tecnólogo e a expectativa de níveis salariais mais baixos em comparação aos cursos de 



26 

 

 

graduação plena. Por outro lado, esses cursos respondem aos anseios dos estudantes que 

querem uma formação mais flexível, mais curta e com maior aplicação no mercado de 

trabalho. 

Segundo a legislação vigente, o curso superior de tecnologia deve contemplar a 

formação de um profissional “apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em 

uma determinada área profissional” e deve ter formação específica para: aplicação e 

desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica; difusão de tecnologias; gestão de 

processos de produção de bens e serviços; desenvolvimento da capacidade empreendedora; 

manutenção das suas competências em sintonia com o mundo do trabalho; e desenvolvimento 

no contexto das respectivas áreas profissionais. 

Neste sentido, as críticas mais comuns ao crescimento dos cursos tecnólogos no 

Brasil caracterizam a ambivalência de seus argumentos: redução do tempo de integralização 

dos cursos, atendimento as demandas do capital ou sistema econômico vigente, a 

transferência da modalidade para a escola privada e a falta de compromisso com a formação 

integral do estudante (LÍMENA; RAMOS, 2009). 

De acordo com Munhoz (2001), para exercer uma atividade profissional, o 

indivíduo tem que se expressar adequadamente; saber ler, interpretar a realidade; trabalhar em 

grupos na resolução de problemas relativamente complexos; lidar com conceitos científicos e 

matemáticos abstratos; entender e usufruir as potencialidades.  

 Os tecnólogos são profissionais capacitados a entender os processos produtivos 

(visão holística) e suas tendências. Possuem uma forte preparação em determinada 

especialidade daquela área de atuação profissional (vertente tecnológica definida por 

tendências de desenvolvimento). São profissionais preparados para pensar globalmente e agir 

localmente (VITORETTE, 2001). 

O curso superior de tecnologia – tecnólogo, de acordo com os dados levantados, 

atrai e é concluído, na maioria, por trabalhadores mais velhos e já inseridos no mercado de 

trabalho e seus recém-formados se encontram preocupados, inseguros e descontentes quanto 

ao não reconhecimento dos cursos de forma ampla e efetiva pelos órgãos competentes e pelas 

empresas, quanto à expectativa de acesso a empregos e a níveis salariais mais elevados 

(MUNHOZ, 2001). 

Segundo Ferreira (2007), o conhecimento técnico, o autoconhecimento e as redes 

sociais interpessoais interagem entre si e são os principais pilares da “trabalhabilidade”, 

mostrando-se fundamentais em todo o processo de orientação de carreira e demonstrando ser 

facilitadores da inserção. A ideia do autogerenciamento de carreira poderia ser estimulado 
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pelas instituições de ensino superior, por meio de mudança de paradigma relacionado ao 

conhecimento prático, da implantação de programas de orientação de carreira e de uma 

melhor preparação para o mercado de trabalho. 

A passagem de estudante a profissional/trabalhador não ocorre subitamente. Ela 

envolve a realização das atividades diárias da profissão, as quais serão desenvolvidas pouco a 

pouco, depois do recebimento do diploma universitário. A participação em uma disciplina que 

trate de orientação e planejamento de carreira é primordial para promover a identificação 

entre os alunos e o apoio para a formação da identidade profissional. A disciplina pode 

cumprir seu objetivo fundamental, demarcando para os estudantes um momento específico 

para refletir e se preparar para a entrada no mercado de trabalho. Como instituição formadora 

que é, a universidade deveria fornecer mais espaços multidisciplinares para possibilitar a 

universalização do conhecimento, tal como preconizado pelas academias brasileiras em suas 

missões (D’AVILA et al,  2010). 

Para Bardagi et al (2006), realizar atividades ligadas ao curso direciona os 

estudantes a apresentarem mais vontade de seguir carreira na profissão. Os estudantes que 

participam de atividades ligadas à profissão escolhida provavelmente têm informações mais 

realistas e concretas, o que pode ratificar a escolha, evidenciando características, habilidades 

ou identificações pessoais que apoiam a decisão de entrar no campo de trabalho; Essas 

informações ressaltam a importância de um planejamento curricular e de uma política de 

investimento na formação dos alunos, no sentido de proporcionar aos mesmos, o mais cedo 

possível, um contato com a realidade profissional. 

Segundo o mesmo autor, uma das principais necessidades manifestadas pelos 

estudantes é a instrumentalização para a busca de emprego, que envolve desde a organização 

do currículo até a preparação para entrevistas de seleção, mostrando a necessidade desse tipo 

de intervenção entre os formandos. Essa demanda por intervenções mais pontuais pode ser um 

reflexo dos sentimentos de insegurança associados à antecipação das dificuldades de inserção 

no mercado de trabalho, observados nos alunos no período final da graduação. 

Investigações acerca de relações específicas entre satisfação com a escolha do 

curso e características individuais, aspectos socioeconômicos, entre outros, são importantes 

para uma melhor compreensão tanto de como os estudantes vivenciam sua escolha 

profissional no momento final da formação acadêmica quanto de como um orientador 

profissional pode contribuir com eficácia no processo da escolha de uma profissão e no 

auxílio do planejamento de carreira e inserção no mercado de trabalho (BARDAGI et al, 

2006).  
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Segundo Compiani et al (2012), apesar de todo o empenho de aproximação com o 

mercado de trabalho por parte das instituições de ensino superior, a lacuna existente entre 

ambas as partes é ainda grande. Este aspecto acaba impossibilitando a aproximação do aluno 

com a realidade do mercado de trabalho, realidade esta que o mesmo deverá encontrar tão 

logo conclua seu curso de graduação. As IES’s acreditam estarem preparadas em termos 

organizacionais. O fato das IES’s destinarem um profissional para tratar de assuntos de 

estágios não significa que as mesmas estejam preparadas para esta prestação de serviço. De 

acordo com a pesquisa realizada pelo aludido autor, fornecer para empresas e alunos os 

documentos necessários para a formalização dos estágios não é suficiente. A análise dos 

resultados obtidos na pesquisa de campo reforçou a necessidade de uma reorganização dos 

setores atuais das IES’s. 

O mesmo autor relata que a organização de um setor de estágio dentro das IES’s, 

não requer esforços extraordinários, mas força de vontade e predisposição para tal. É verdade 

que não se pode desprezar os custos que embora pequenos, acompanham a implementação 

das sugestões. Pode-se afirmar que os Estágios Supervisionados requerem maior atenção, 

principalmente por parte das IES que têm como missão institucional formar profissionais com 

qualidade. 

Segundo Cardoso (2002), empregabilidade nada mais é do que a capacidade que 

um indivíduo desenvolve de acumular e manter atualizadas suas competências e sua rede de 

relacionamento e conhecimento, de forma a ter sempre em suas mãos o arbítrio sobre seu 

projeto de carreira.  

De acordo com Belloni et al (2003, p. 38), o conceito de empregabilidade “[...] é 

entendido não apenas como a capacidade de obter um emprego, mas sobretudo de se manter 

em um mercado de trabalho em constante mutação”.   

Para Cacciamali e Chahad (2003, p. 470): 

  

“as Políticas Macroeconômicas de estabilização e enfrentamento dos choques 

externos vêm exacerbando, desde a década de 1990, as dificuldades para que as 

forças de trabalho juvenil latino-americana ingresse no mercado de trabalho ou 

aumente sua qualificação com vistas a adquirir melhores condições para sua inserção 

futura. O primeiro aspecto deve ser remetido às restrições ao crescimento econômico 

resultantes das medidas de políticas econômica adotadas pelo governo objetivando a 

estabilização e a maior integração à economia mundial, medidas essas são tomadas 

em virtude de déficits públicos elevados e de estrutura de produção atrasadas 

tecnologicamente. O segundo aspecto diz respeito aos obstáculo para aumentar a 

qualificação [...] decorrentes do escasso e ineficiente alocação de recursos 

destinados às políticas sociais” (CACCIAMALI; CHAHAD, 2003, p. 470). 
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Segundo a pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 

2013), divulgada na Revista Inovação e Produtividade, enquanto o governo anuncia melhora 

na oferta de emprego, as empresas enfrentam o gargalo da qualificação, o que priva milhões 

de brasileiros de aproveitar o momento econômico e até estimula a importação de 

profissionais mais bem preparados para atender às exigências do mundo do trabalho, 

conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras dos segmentos extrativo 

e de transformação no atendimento da oferta de trabalho 

 
Percentual  Resultado da pesquisa 

68% Não encontram gestores para área administrativa 

67% Não conseguem preencher vagas de engenharia 

61% Correm atrás de profissionais de venda e marketing 

81% Das empresas tentam driblar o problema investindo em treinamentos 

43% Optam por políticas de retenção do trabalhador qualificado 

38% Promovem capacitação fora das empresas 

24% Substituem homens por máquinas 

Fonte: Revista Inovação e Produtividade, 2013. Dados CNI. Quadro elaborado pela autora 

 

 

O Quadro aborda as dificuldades enfrentadas por 65% das empresas brasileiras 

dos segmentos extrativo e de transformação. Dentre elas destaca-se que 68% das empresas 

deste setor não encontram gestores para a área administrativa com o perfil desejado. Essa 

constatação condiciona a uma avaliação contínua do ensino superior que promova a relação 

entre a teoria e prática. 

 

2.3 Políticas Públicas voltadas para a Educação Profissional Tecnológica e o Mercado de 

Trabalho 

 

Os cursos de educação tecnológica foram criados a partir da Lei Federal nº 5.692, 

de 11 de agosto de 1971 (ex vi o artigo 23, §2º), ratificado pelas Leis nº 9.131, de 24 de 

novembro de 1995, e nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a denominada LDB, pelo Decreto nº 2.406/97, de 27 de outubro 

de 1997, e ainda regulados pela Portaria Ministerial do MEC de nº 1.647, de 25 de outubro de 

1999. 
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 Os cursos de graduação tecnológica acham-se embasados no Parecer CNE/ CP n° 

29, de 03 de dezembro de 2002, homologado em 12 de dezembro de 2002, com publicação da 

homologação no D.O.U, em 13 de dezembro de 2002, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico. Essas, por sua vez, 

apontam os seguintes princípios norteadores da Educação Profissional de Nível Tecnológico: 

a) Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão 

do processo tecnológico, em suas causas e efeitos. 

b) Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho. 

c) Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para 

a gestão de processos e a produção de bens e serviços 

d) Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 

ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias 

e) Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças 

nas condições do trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de 

pós-graduação 

f) Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

atualização permanente dos cursos e seus currículos 

g) Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão do curso e da 

respectiva organização curricular 

 

Em 2010, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, com o 

propósito de aprimorar e fortalecer os cursos superiores de tecnologia e em cumprimento ao 

Decreto nº 5.773/06, foi reeditado pelo Ministério da Educação de forma mais atualizada. A 

listagem de cursos constante no Catálogo, contudo, não esgotou todas as possibilidades de 

oferta dessas graduações tecnológicas no país, admitindo-se, conforme estabelece o Decreto 

nº 5.773/06, em seu art. 44, cursos experimentais em oferta legal e regular, porém com outras 

denominações, as quais poderão futuramente – com base em análises contextuais – passar a 

integrar tal instrumento. 
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O Catálogo foi apresentado nessa nova perspectiva pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do MEC com uma diagramação que contemplou denominações, 

sumário de perfil do egresso, carga horária exigida e infraestrutura recomendada de 112 

graduações tecnológicas organizadas em 13 eixos tecnológicos. 

Destacam-se, na organização curricular desse eixo, estudos sobre ética, 

empreendedorismo, normas técnicas, redação de documentos técnicos, educação ambiental, 

além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade. 

As atividades do Estágio Supervisionado estão regulamentadas de acordo com a 

seguinte legislação: 

 

 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943 (ex vi o art. 428, alterado pela Lei nº 11.788, de 

25/09/2008).  

 Lei nº 11.788, de 25/09/2008 – Dispõe sobre estágio do estudante de nível 

superior, profissionalizante e supletivo.  

 Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

alterada pela Lei 11.788, de 25/09/2008. 

 Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982. 

 Decreto 2.080, de 26/11/1996.  

 

O Estágio Supervisionado é a exteriorização do aprendizado acadêmico fora dos 

limites da Universidade. É o espaço onde o discente irá desenvolver seus conhecimentos junto 

às instituições públicas e privadas, correlacionando a teoria e a prática, podendo, inclusive, 

contribuir para uma análise de pontos fortes e fracos das organizações e propor melhorias para 

as instituições. 

O art. 1º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o que é estágio, 

esclarecendo in verbis:  

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 
de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 
de agosto de 2001; e dá outras providências. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 
o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o 
ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando. 

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

 

O espaço destinado para o estágio faculta ao acadêmico a disponibilidade de 

consolidar seus conhecimentos com os entraves que somente a prática por meio do dia-a-dia 

pode oferecer. Nessa configuração, a troca de experiência fará com que o novo profissional 

torne-se mais preparado para atuar em diferentes áreas e lidar com a complexidade da 

realidade cotidiana. 

Conforme Augusto (1989), a partir da década de 1970, a expressão política 

pública passou a se impor no discurso oficial e nos textos das ciências sociais, recobrindo o 

mesmo espaço empírico antes ocupado pela noção de planejamento estatal. O termo política 

refere-se a “um conjunto de objetivos que enformam determinado programa de ação 

governamental e condicionam sua execução. Direção de um Estado e determinação das 

formas de sua organização” (FERREIRA, 1987). Supõe uma certa hierarquia entre as diversas 

dimensões empíricas a serem atingidas, em nível dos benefícios que adviriam de sua 

implementação  (AUGUSTO, 1989). 

Ainda segundo o último autor, a direção para a qual aponta e os objetivos que 

orientam a referida política manifestar-se-iam, de forma clara, no interior dos projetos e 

atividades que a constituem. Além de um conjunto articulado de decisões de governo, visando 

fins previamente estabelecidos a serem atingidos por meio de práticas programadas e 

encadeadas de forma coerente, clareza de propósitos, hierarquia quanto aos fins, e programas 

definidos no sentido de atingi-los qualificariam as políticas governamentais em geral. 
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Em um processo legítimo, as políticas públicas expressam o interesse geral da 

sociedade, uma vez que as demandas sociais são analisadas e atendidas por instâncias 

democráticas, representadas por órgãos governamentais. Os cursos superiores voltados ao 

emprego das tecnologias evoluíram ao longo de décadas em função da necessidade e da 

demanda da sociedade, propiciando a organização de Leis, Decretos e Portarias ─ políticas 

públicas mediadas e representadas por entidades do governo, tais como MEC, CFE, CNE 

(VIÉGAS et al, 2010). 

A finalidade de se ter políticas públicas para a educação profissional e tecnológica 

tem como objetivo básico o estabelecimento dos fundamentos conceituais, princípios, 

pressupostos e diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do educando, tendo em vista a 

sua formação integral e a sua alocação no mercado do trabalho. As políticas a respeito 

estruturam mecanismos de coordenação, articulação e integração entre as esferas 

governamentais, procurando fortalecer e consolidar os cursos superiores de tecnologia, 

ofertados para a sociedade em geral (VIÉGAS et al, 2010).  

Conforme Melo (1999), o ensino profissional é primordialmente um dever do 

Estado que objetiva favorecer as classes menos abastadas, cumprindo ao Estado a 

responsabilidade das iniciativas.  

A democratização da educação superior é uma meta que vem sendo defendida 

pelo poder público nos últimos anos, cujo objetivo é colocar 10 milhões de estudantes em 

faculdades e universidades entre 2011 e 2020 (BRASIL, 2012). Com cerca de 7 milhões de 

alunos nas Instituições de Ensino Superior, o mercado se apresenta muito promissor para as 

instituições privadas. Essa realidade se deve, em parte, ao estabelecimento de crédito 

universitário como possiblidade para o estudante ter acesso ao ensino superior. 

O financiamento educacional existe desde 1990, mas ganhou força em 2010 com 

a popularização do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além da divulgação de 

programas privados de crédito universitário (MOTTA, 2013). 

De acordo com Azevedo (1993), o ensino profissional é primordialmente um 

dever do Estado, objetivando favorecer as classes menos abastadas, cumprindo ao Estado a 

responsabilidade das iniciativas. 

As políticas públicas representam as ações, o comportamento e a atuação do 

Estado sobre as questões dirigidas à educação profissional tecnológica. Tal comportamento 

pode ser caracterizado pelo estabelecimento de parcerias com entidades governamentais e 

sociedade, garantindo a participação de jovens e adultos interessados no ensino e na 

qualificação profissional, fato que ocasiona constantemente novas políticas de incentivo ao 
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fortalecimento e crescimento de profissionais para o mercado de trabalho de forma qualitativa 

e quantitativa. Nesse contexto, as políticas públicas concentram-se na democratização do 

acesso à qualificação profissional e na construção de uma nova forma de atuação do Estado 

referente à educação profissional tecnológica que se apoia na articulação com as esferas 

governamentais na busca de um modelo de desenvolvimento sustentado para o País 

(OLIVEIRA, 2003). 

A necessidade de enfrentar novos padrões de produtividade e competitividade, 

impostos pelo avanço tecnológico, está levando à redescoberta da educação como 

componente essencial das estratégias de desenvolvimento. Nos países industrializados mais 

adiantados já se tornou evidente que o conhecimento, a capacidade de processar e selecionar 

informações, a criatividade e a iniciativa constituem matérias-primas vitais para as economias 

modernas. Deslocam-se, assim, as prioridades de investimento em infraestrutura e 

equipamentos para a formação de competências cognitivas e sociais da população. Esse 

deslocamento leva a que a educação adquira centralidade nas pautas governamentais e na 

agenda dos debates que buscam caminhos para uma reestruturação competitiva da economia, 

com equidade social (PEDRO; RINALDI; SABIA, 2010). 

A educação, neste caso, está convocada também, e talvez prioritariamente, para 

expressar uma nova relação entre desenvolvimento e democracia, como um dos fatores que 

podem contribuir para associar o crescimento econômico com a melhoria da qualidade de vida 

e a consolidação dos valores da democracia (PEDRO; RINALDI; SABIÁ, 2010). 

Conforme Ramos e França (2007), para atender a tais demandas, o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) vem planejando e implementando políticas de trabalho e geração 

de renda que se fundamentam no incentivo ao associativismo e ao cooperativismo com foco 

no empreendedorismo, ou no fortalecimento da economia solidária, na qualificação e 

requalificação profissional do trabalhador para ingressar no mercado de trabalho como 

empregado ou como gestor de seu próprio negócio, na oferta de linhas de crédito para 

financiamentos dos empreendimentos e em outras parcerias. 

Segundo Pochmann (2004), a dinâmica do mercado de trabalho é extremamente 

excludente e danifica as contribuições que a educação oferece, aumentando, 

consequentemente, as desigualdades sociais existentes no país. As taxas de desemprego vêm 

aumentando para a população mais escolarizada, o que acaba por exceder mão de obra para o 

mercado neste segmento social. Desta maneira a elevação dos níveis de escolaridade em um 

quadro de estagnação econômica e baixo investimento em tecnologia e precarização do 
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mercado de trabalho acaba se mostrando insuficiente para potencializar a geração do trabalho 

(POCHMANN, 2004). 

Segundo Alves e Vieira (1995), a tendência mundial aponta para um fenômeno 

irreversível e com intensidade crescente, que é a globalização dos mercados, decorrentes da 

internacionalização da economia. Nesse ambiente, o Brasil, para aumentar e consolidar sua 

presença no comercio internacional, busca adequar sua produção aos padrões de qualidade e 

produtividade vigentes na economia mundial. A modernização se evidencia pelas inovações 

tecnológicas e também pelos novos processos organizativos e gerenciais, atraindo um número 

maior de empresas para a adoção de processos modernos de produção, aspecto que passa a 

determinar a qualificação profissional do trabalhador. 

De acordo com Ramos e França (2007), historicamente, percebe-se que grandes 

transformações do mercado de trabalho estão associadas e/ou determinam mudanças no perfil 

da mão de obra, o que, consequentemente, interfere na educação e na formação profissional e 

suas relações com o desenvolvimento do país. A discussão que permeia a Educação 

Profissional é a de possibilitar que uma pessoa empregada consiga manter-se no trabalho e, 

caso desempregada, tenha condições de pleitear um novo emprego. A qualificação 

profissional aumenta as chances do trabalhador, pois o torna mais competente e amplia as 

oportunidades de geração de renda. 

 

2.4 Avaliação das Políticas Públicas para a Educação Superior 

 

Conforme Melo (1999), apesar da existência da intervenção estatal desde a década 

de 30 pela elaboração de políticas públicas, somente na década de 1980 é que surgem os 

primeiros modelos da avaliação de políticas públicas.  

De acordo com Belloni et al (2003), avaliar é um processo sistemático de análise 

de uma política e seus impactos sociais que vai além de comparar o proposto e o realizado ao 

subsidiar elementos com vistas ao melhoramento das atividades envolvidas. 

A avaliação pode ser ex-ante e ex-post, sendo a primeira realizada nas fases de 

desenho ou formulação, ou seja, antes da implementação do programa ou projeto, e a 

segunda, efetuada durante e depois do estágio de implementação do mesmo. Enquanto a 

primeira verifica a questão da viabilidade, a última se preocupa com resultados, impactos e 

efeitos (FREIRE, 2005). 

Em relação às políticas educacionais, Corbucci (2004) afirma que o período de 

1995 a 2002 favoreceu-se das medidas adotadas das gestões anteriores no que tange à política 
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do Ministério da Educação (MEC), principalmente na questão da extinção do Conselho 

Federal de Educação (CFE) e da criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

possibilitou delegação de maiores responsabilidades ao setor privado para a expansão da 

educação superior. Ainda segundo o autor, a criação do CNE conferiu maior autonomia 

 

“na condução do processo de expansão do ensino e graduação, ao assumir funções 

deliberativas, até então prerrogativas do CFE. [...] Foram acelerados e facilitados os 

processos de autorização, reconhecimento e credenciamento de cursos e instituições 

do setor privado, por parte do CNE. Com isso, favoreceu-se consideravelmente a 

expansão desse nível de ensino, por intermédio da iniciativa privada” (CORBUCCI, 

2004, p. 682). 

 

Um balanço do Programa Universidade para Todos (ProUni), que confere bolsas 

de estudos aos estudantes que não têm condições de pagar uma faculdade particular,  

permitindo que eles realizem o sonho de fazer um curso superior, em 2013, informa que 

foram concedidas 177 mil  bolsas de estudos, chegando, assim, à marca de 1,2 milhão de 

bolsas. Além do ProUni, o Financiamento Estudantil (FIES) estimula a entrada no ensino 

superior. São mais de 1 milhão de financiamentos estudantis, e a meta é oferecer o 

financiamento a 400 mil estudantes para o ensino superior. 

Em 2013, no âmbito da educação brasileira, foi aprovada no Congresso a lei que 

destina recursos dos royalties do petróleo para investimentos em educação, 75% dos royalties. 

Essa lei também destina metade do Fundo Social do pré-sal, formado pelo excedente em óleo, 

para a educação (FERREIRA, 2012). 

O Fundo Público Federal (FPF) é um recurso oriundo de toda a população, 

caracteriza-se por permitir a opção de financiamento de ações públicas, seja na linha 

propiciadora da acumulação de capital, seja na que favorece a reprodução da força de trabalho 

(AMARAL, 2003). O aludido fundo se aplica ao financiamento de programas relacionados à 

educação, saúde, saneamento, habitação, assistência social, ao salário-desemprego, nas 

vertentes econômicas, ao voltarem para subsídios a agricultura, instalações de fábricas, juros 

subsidiados em empréstimos com elevado tempo de carência, recursos para salvamento de 

bancos (AMARAL, 2003). 

Neste contexto, as instituições federais de ensino superior passam pelo FPF, 

constituído por recursos oriundos da sociedade, colocados à disposição do governo federal 

para implantar as políticas públicas da União. 

A Constituição Federal de 1988, estabeleceu, em seu artigo 212, os recursos 

mínimos das esferas federal, estaduais e municipais para o financiamento da educação 

brasileira:  
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 “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita de impostos, 

compreendida e proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino” (AMARAL, 2003 p. 134). 

 

Conforme Brasil et al (2011), as práticas de políticas públicas para a educação 

superior não devem ser descontinuadas, principalmente no tocante às verbas para a 

manutenção e expansão do ensino tecnológico, pois as mesmas devem ser objeto de 

preocupação do Estado brasileiro, embasadas não somente em informações de mercado, mas 

principalmente na prática sincronizada com as necessidades da sociedade e no rompimento de 

novas fronteiras de ciência e tecnologia. A visão social deve nortear as políticas públicas e 

não somente as leis de mercado. 

De acordo com o mesmo autor, no Brasil, muitas instituições continuam omissas 

diante da realidade econômica e social local e os desafios regionais e nacionais, frente ao 

mercado global e à participação ativa na luta contra a exclusão social. Contudo, o setor 

universitário brasileiro começa a se organizar para esta nova realidade educacional. 

Certamente, se não é a única solução para a grande incerteza que desafia o futuro das 

universidades, poderá ser um caminho de orientação que deve alicerçar a reestruturação da 

educação superior em direção ao crescimento com sustentabilidade. 

 

2.5 Pesquisas Anteriores Sobre o Tema 

 

Apresenta-se a seguir quadro de pesquisas anteriores relevantes para o tema em 

questão, cujo teor serviu de base para a elaboração do roteiro de entrevista. 

As considerações gerais acerca das pesquisas anteriores sobre políticas públicas 

voltadas ao ensino superior tecnológico revelam a inserção no mercado de trabalho 

oportunizada por uma formação mais rápida e específica, além do avanço na formação de 

pessoal qualificado para o mundo trabalho em busca de um modelo de desenvolvimento 

sustentável para o país, reduzindo as desigualdades sociais, impactando positivamente na 

expansão e democratização desse nível de ensino no país. 

Destaca-se, ainda, o fato de ter ocorrido uma ampliação geral de vagas no ensino 

superior brasileiro a partir da década de 1990 em função do financiamento da educação 

superior que não pode ser visto como “gasto” e sim como investimento da sociedade para a 

sociedade.  
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Quadro 2 - Pesquisas anteriores sobre o tema 

 
Título Autor Resultados 

As Políticas 

Públicas de Ensino 

Superior 

Tecnológico e a 

Questão da 

Responsabilidade 

Social no Brasil. 

BRASIL, Marcus 

Vinícius de O; 

LOIOLA, Maria 

E.; TASSIGNY, 

Mônica Mota, 

2011 

As políticas públicas de ensino superior tecnológico no 

Brasil têm avançado na formação de pessoal qualificado 

para o mundo do trabalho, porém existe ainda um elo 

perdido entre a teoria e a praxis da responsabilidade 

social que precisa ser recuperado para a legitimação de 

uma efetiva Política de Estado. 

Políticas Públicas 

no Ensino Superior 

Tecnológico 

OLIVEIRA, 

Renato M.; 

VIÉGAS, 

Rosemari Faggá;  

CAMPOS, Alzira 

L. de A.., 2010 

 

As políticas públicas concentram-se na democratização 

do acesso à qualificação profissional e à construção de 

uma nova forma de atuação do Estado referente à 

educação profissional tecnológica que se apoia na 

articulação com as esferas governamentais na busca de 

um modelo de desenvolvimento sustentado para o País. 

com a finalidade de consolidar ações efetivas que 

resultem no aperfeiçoamento da sociedade e na melhor 

formação e qualificação de um profissional, reduzindo 

as desigualdades sociais 

A Educação 

Profissional e 

Tecnológica nas 

Políticas Públicas 

de Educação – 

análise crítica de 

seus princípios, 

finalidade e 

objetivos. 

FIGUEIREDO, 

Severina G., 2008 

 

Apontam a descontinuidade das políticas públicas e as 

concepções político-ideológica que embasam os 

princípios, finalidades e objetivos norteadores das 

políticas públicas voltadas para a educação superior e 

tecnológica, sob a ótica qualitativa. 

Educação 

Profissional e 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão 

Comercial: um 

estudo de caso. 

PEDRO, Josélia 

G.; RINALDI,, 

Renata P.; 

SABIA, Claudia 

P.,  2010 

No discurso dos alunos egressos, verifica-se que a 

proposta de formação parece cumprir o que preconiza a 

IES. No entanto, ao analisar o discurso dos alunos 

ingressantes, constata-se a necessidade de melhor 

compreender a organização da proposta curricular, 

notadamente no aspecto que indica iniciar o aluno ao 

estudo científico a fim de desenvolver o caráter 

inovador em seu espaço de trabalho. 

Educação 

profissional: 

políticas públicas 

para o ensino 

Técnico 

profissionalizante 

RAMOS, Alicia 

F.; FRANÇA,  

Robson L, 2007 

 

A destinação desta educação profissional e do ensino 

técnico para tal público se faz mediante o foco de que 

eles têm que se qualificar, reprofissionalizar e atualizar 

jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de 

escolaridade, visando a sua inserção e melhor 

desempenho no exercício do trabalho. 

Políticas Públicas 

de Educação 

MELLO, 

Guiomar N., 1991 

A repetência no ensino fundamental é bem maior do que 

indicam as estatísticas oficiais e discute as 

consequências perversas que a ineficiência da escola 

causa sobre os alunos individualmente e para a 

sociedade, atribuindo essa ineficiência a um padrão 

caótico altamente centralizado da gestão. Recomenda-se 

mudar esse padrão no sentido de reforçar a autonomia 

da escola, estabelecer novas funções para os órgãos 

centrais da administração do ensino e implementar 

mecanismos de avaliação e prestação de contas. 

Gestão Ambiental BOFF, L. M.; A gestão ambiental traz benefícios para o meio 
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em Instituição de 

Ensino Superior na 

Visão de seus 

Dirigentes 

ORO. I. M; 

BEUREN, I. M. 

(2008) 

ambiente, pela redução ou eliminação de poluentes, bem 

como para a própria instituição, seja como economia de 

custos ou aumento da receita total, além de benefícios 

estratégicos à IES. É nesse sentido que os objetivos da 

implantação de um sistema de gestão ambiental devem 

ser elaborados e buscados, pois do contrário, objetivos 

voltados aos benefícios econômicos tendem a não serem 

atendidos. 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Verifica-se nos trabalhos anteriores a importância da atuação constante do Estado, 

articulado com as esferas governamentais visando à inserção de alunos e egressos com o 

melhor desempenho no exercício do trabalho. Ressalta-se a relevância de mecanismos que 

promovam a avaliação e a prestação de contas das políticas públicas. 

Vale ressaltar que o instrumento de pesquisa utilizado por Boff, Oro e Beuren 

(2008) foi relevante para a realização da pesquisa ora apresentada. O estudo dos aludidos 

autores objetivou descrever a gestão ambiental em Instituição de Ensino Superior 

comunitária, na visão de seus dirigentes. Para tanto, realizou-se pesquisa exploratória, por 

meio de estudo de caso em uma Instituição de Ensino Superior filantrópica e comunitária, 

com abordagem qualitativa dos dados coletados em entrevista com os dirigentes. 

Na visão dos dirigentes entrevistados, a gestão ambiental em IES tende a criar 

benefícios ao meio ambiente e à própria instituição. O meio ambiente ganha quando existe 

uma racionalidade no uso dos recursos naturais, como, por exemplo, o uso racional da água. 

Também ganha quando deixa de receber poluentes oriundos das atividades operacionais da 

instituição. Para a IES pesquisada, a gestão ambiental lhe beneficia com a economia de custos 

pela redução do consumo de água, energia elétrica, papel e outros, além de gerar receitas com 

a venda de recicláveis. A redução de custos pode se refletir na redução do valor das 

mensalidades dos alunos, proporcionando possibilidades de ampliação da receita total com 

maior número de matrículas nos diferentes cursos oferecidos. 

Além dos econômicos, foram constatados benefícios estratégicos, como melhoria 

na imagem institucional perante toda a sociedade, nas relações de trabalho entre a instituição e 

colaboradores, nas relações com órgãos governamentais, comunidade e grupos ambientalistas, 

além de melhor adequação aos padrões ambientais e melhoria da criatividade para novos 

desafios de todos os envolvidos, entre outros. 

Em relação à pesquisa ora apresentada, os assuntos abordados na fundamentação 

teórica são essenciais para o entendimento dos aspectos metodológicos. Considerando a 

importância que a temática desperta no âmbito acadêmico e empresarial, juntamente com a 
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revisão da literatura, a pesquisa realizada para avaliar as políticas voltadas para a inserção de 

alunos de cursos de nível superior de tecnologia será discutida no capítulo 3. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Utilizou-se neste trabalho a Análise de Conteúdo (AC) que, segundo Caregnato e 

Mutti (2006), surgiu no início do século XX nos Estados Unidos para  analisar o material 

jornalístico, ocorrendo um impulso entre 1940 e 1950, quando os cientistas começaram a se 

interessar pelos símbolos políticos, tendo este fato contribuído para seu desenvolvimento; 

entre 1950 e 1960, a Análise de Conteúdo estendeu-se para várias áreas. Na abordagem 

qualitativa se “considera a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou 

conjunto de características num determinado fragmento da mensagem”. A maioria dos autores 

refere-se à AC como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo 

de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social. 

Segundo os mesmos autores, na AC o texto é um meio de expressão do sujeito, 

em que o analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, 

inferindo uma expressão que as representem. 

Para Bardin (2011, p. 42), a AC é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] destas mensagens”. Não se 

trata de um instrumento, mas um único instrumento marcado por uma grande disparidade de 

formas adaptável a um vasto campo de aplicação: as comunicações (BARDIN, 2011). 

De acordo com a autora, a técnica de AC se compõe de três grandes etapas: 1) a 

pré-análise; 2) a exploração do material;3) o tratamento dos resultados e interpretação. A 

análise descreve a primeira etapa como a fase de organização, que pode utilizar vários 

procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores 

que fundamentem a interpretação. Na segunda etapa, os dados são codificados a partir das 

unidades de registro. Na última etapa, faz-se a categorização, que consiste na classificação 

dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior reagrupamento, 

em função de características comuns. 

Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas”. Foi o formato utilizado na análise dos dados dessa 

dissertação. 
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3.1 Delimitação da Pesquisa 

 

Para o alcance do objetivo traçado, optou-se pela realização de um estudo de caso 

que, segundo Vergara (2010), tem um caráter de profundidade e detalhamento, podendo ou 

não ser realizado no campo. Para Gil (2007), o estudo de caso é profundo e exaustivo exame 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu conhecimento amplo e detalhado. 

A utilização de dois ou mais estudos de caso é preferível do que um único caso, 

pois, segundo Yin (2001), as chances de se obter um bom resultado são maiores. De acordo 

com os mesmo autor, são muitos os benefícios analíticos:  existe a possibilidade de replicação 

direta, mesmo em circunstancias diferentes entre os casos, chega-se às conclusões comuns em 

ambos os casos 

Segundo Oliveira (2002), os investigadores que tomam o ambiente de educação 

como um objeto de pesquisa, entendendo que nesse lugar o processo das relações humanas é 

dinâmico, interativo e interpretativo, devem construir seu arcabouço metodológico alicerçado 

pelas técnicas qualitativas. De acordo com o autor, as contribuições desse tipo de investigação 

estão presentes na sua capacidade de compreensão dos fenômenos relacionados à escola, uma 

vez que retrata a riqueza do cotidiano educacional. Deste modo os estudos qualitativos são 

importantes por proporcionar a real relação entre teoria e prática, oferecendo ferramentas 

eficazes para a interpretação das questões educacionais. 

O instrumento metodológico foi aplicado com o Diretor de Extensão e Relações 

Empresariais e a Coordenadora do Setor de Acompanhamento de Estágio e Avaliação de 

Egressos do IFCE, no dia 6 de março do corrente ano; e com a coordenadora do Cursos 

Superiores de Tecnologia e o Assessor Pedagógico da UVA, núcleo IDJ, no dia 1º de abril do 

corrente ano. 

3.2 Coleta de dados 

 

A pesquisa foi fundamentada na entrevista semi-estruturada como procedimento 

para coleta de dados. As entrevistas foram efetuadas na cidade de Fortaleza pela própria 

autora. Apresentar-se-á a análise dos dados relativos a documentos do IFCE e da UVA, 

núcleo IDJ, bem como os instrumentais dos estágios fornecidos pela UVA, anexados neste 

trabalho. 

Segundo Manzini (2003), uma das características da entrevista semi-estruturada é 

a utilização de um roteiro previamente elaborado. 
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Bardin (2011) conceitua entrevista como um método de investigação específico e 

a classifica como diretivas ou não diretivas, ou seja, fechadas e abertas. Além disso, enfatiza 

que a análise do conteúdo em entrevista é muito complexa e, em alguns casos, determinados 

programas de computadores não podem tratá-la. 

Os depoimentos dos dirigentes foram coletados mediante entrevista semi-

estruturada. O template foi elaborado a partir do roteiro de Boff, Oro e Beuren (2008), sendo 

adaptado pela autora. Os assuntos foram distribuídos em quatro blocos — Instituição, 

Mercado e Governo, Processos e Alunos — a saber: 

 

Instituição  

a) Histórico da atividade de inserção de alunos ao mercado de trabalho 

b) Histórico dos cursos superiores de tecnologia no Brasil e na instituição (item incluído 

após entrevista no IFCE) 

c) Estrutura física do setor de inserção de alunos ao mercado de trabalho 

d) Departamentos/setores que julga estarem diretamente ligados ao sistema de 

encaminhamento 

e) Investimento da IES no setor 

f) Comunicação e relacionamento entre a IES e as empresas/instituições parceiras, no âmbito 

público e privado 

g) Conhecimento sobre as Leis de estágio e do trabalho 

h) Responsabilidade Social 

i) Relatórios com informações quantitativas e qualitativas relacionadas ao número de alunos 

encaminhados ao mercado de trabalho 

j) Conhecimento sobre as políticas públicas de inserção de alunos ao mercado de trabalho 

Mercado e Governo 

k)   Relação entre formação de alunos e demanda de mercado 

l) Diferencial competitivo em relação as outras IES e ao mercado de trabalho 

m) Relação com a esfera pública: órgãos, parcerias 

n) Benefícios sociais percebidos no âmbito das ações decorrentes da inserção de alunos ao 

mercado de trabalho 

o) Medidas necessárias para melhorar as políticas de inserção de alunos ao mercado de 

trabalho no âmbito governamental e na IES 
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Processos 

p) Acesso ao mercado de trabalho 

q) Busca de estágios e trabalhos para alunos 

r) Envolvimento da IES durante o processo de encaminhamento e no próprio trabalho do 

aluno 

s) Pré-requisitos para inserção de alunos ao mercado de trabalho 

t) Avaliação de oferta de trabalho 

u) Avaliação das ações previstas e realizadas 

v) Dificuldades no atendimento a política de inserção de alunos 

 

Alunos 

x) Orientação da carreira de alunos 

y) Grau de conhecimento e interesse dos alunos pelas vagas ofertadas 

z) Envolvimento e comprometimento dos alunos 

aa) Relação com egressos: continuidade das políticas de inserção 

 

As entrevistas individuais com o Diretor de Extensão e Relações Empresariais 

(ENTREVISTADO 1) e a Coordenadora de Acompanhamento de Estágio e Avaliação de 

Egressos (ENTREVISTADO 2) do IFCE. Cada entrevista durou, em média, quarenta e cinco 

minutos, e a transcrição produziu um total de 11 (onze) páginas. 

Já a entrevista com os representantes da Uva,  a coordenadora do Cursos 

Superiores de Tecnologia (ENTREVISTADO 3) e o Assessor Pedagógico 

(ENTREVISTADO 4), durou aproximadamente trinta e cinco minutos, cada, e a transcrição 

gerou 7 (sete) páginas. 

3.3 Unidades de Pesquisa 

 

São duas instituições, sendo uma do âmbito Federal e outra Estadual - Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Universidade Estadual Vale 

do Acaraú (UVA), núcleo Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ), respectivamente. 

A seguir será apresentado um breve histórico sobre as instituições, objeto de estudo, somado 

aos dados sobre as suas atividades de inserção de alunos no mercado de trabalho. As 

instituições foram nomeadas por acessibilidade, com as análises de cunho interpretativo.  
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3.3.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  

 

Inicialmente a Instituição denominava-se Escola Técnica, depois Centros Federais 

de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET) e atualmente Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Tal mudança foi ocasionada pela política de expansão 

da rede federal de educação tecnológica. Iniciou sua atuação em Fortaleza em 1995 e criou as 

sedes em Cedro e Juazeiro. 

Segundo informações constantes no site da própria instituição, o Instituto Federal 

do Ceará foi criado oficialmente no dia 29 de dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892, e 

congrega os extintos Centros Federais de Educação Tecnológica do Ceará (Cefets/CE) e as 

Escolas Agrotécnicas Federais dos municípios de Crato e de Iguatu (IFCE, 2014). 

Ao longo de um século de existência, a instituição teve sua denominação alterada, 

primeiro para Liceu Industrial do Ceará, em 1941; depois para Escola Técnica Federal do 

Ceará, em 1968. No ano de 1998, a escola passou a chamar-se Centro Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ceará (Cefet/CE), ocasião em que o ensino foi estendido ao 

nível superior e suas ações acadêmicas acrescidas das atividades de pesquisa e extensão.  

A instituição foi acompanhando a evolução dos tempos, iniciando o ensino 

técnico profissionalizante no Brasil. O símbolo do IFCE era representado por uma roda 

dentada,  fazendo menção à industrialização. A intenção básica da instituição é a 

empregabilidade, não impedindo a escolha do aluno por carreiras acadêmicas ou empresariais 

e pelo exercício do empreendedorismo.  

Na época de Escola Técnica, predominava a demanda pelo ensino de qualidade, 

formação técnica, visualizando o objetivo final, o emprego.  

 

“O instituto se estabeleceu pela qualidade do ensino público no Brasil. Maior 

exemplo de ensino gratuito e de qualidade foi no Brasil por meio das escolas 

técnicas. Enquanto as instituições públicas estaduais e municipais tiveram grandes 

problemas ao longo do tempo em termos de qualidade, as escolas técnicas, na 

década de 60 e 70, tiveram um ápice em termos de qualidade” (ENTREVISTADO 

1). 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará dispõe de 9 

(nove) cursos superiores de tecnologia em Fortaleza, a saber: Tecnologia em Estradas; 

Tecnologia em Gestão Ambiental; Tecnologia em Gestão de Turismo (somente em fase de 

conclusão, pois não é mais ofertado); Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer; 
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Tecnologia em Hotelaria; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Tecnologia em Processos 

Químicos; Tecnologia em Saneamento Ambiental; e Tecnologia em Telemática. 

 

3.3.2 Universidade Estadual Vale do Acaraú  

 

Segundo informações constantes no site da instituição, a Universidade Vale do 

Acaraú foi criada por meio da Lei Municipal Nº 214 de 23/10/1968. No ano de 1984, o Poder 

Executivo Estadual por meio da Lei Nº 10.933 de 10/10/1984 cria sob a forma de Autarquia, a 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), vinculada à Secretaria de Educação, dotada de 

personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira, patrimonial, 

didática e disciplinar, com sede no Município de Sobral e jurisdição em todo o Estado do 

Ceará. Com a criação da Autarquia são encampadas as Faculdades de Ciências Contábeis, 

Enfermagem e Obstetrícia, Educação e de Tecnologia, que compunham a antiga Fundação 

Universidade Vale do Acaraú, e a Faculdade de Filosofia Dom José, pertencente à Diocese de 

Sobral (UVA, 2014). 

Em 1993, a Universidade Estadual Vale do Acaraú é transformada em Fundação 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, vinculada à então Secretaria da Ciência e Tecnologia, 

por meio da Lei Nº 12.077-A de 01/03/1993, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 

22/04/1993.  

A UVA foi reconhecida pelo Conselho de Educação do Ceará por meio do Parecer 

nº. 318/94 de 08/03/1994, sancionado pela Portaria Ministerial nº. 821 de 31/05/1994 do 

Ministério da Educação e do Desporto, publicada no Diário Oficial da União de 01/06/1994. 

O Instituto Dom José de Educação e Cultura (IDJ), criado em 7 de junho de 2002, 

tem por objetivo social contribuir para o aprimoramento das atividades educacionais, 

culturais, comunicações científicas e tecnológicas. O Instituto Dom José coordena cursos da 

Universidade do Vale do Acaraú, atuando em Fortaleza e em vários municípios do interior do 

Ceará. 

A UVA dispõe de 3 (três) cursos superiores de tecnologia em Fortaleza, 

especificamente no núcleo IDJ, objeto de estudo, a saber: Gestão de Recursos Humanos, 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Processos Gerenciais. 

Os cursos ofertados pelo núcleo IDJ têm mensalidades que variam entre R$ 

215,00 (final de semana) a R$ 258,00 (noite), totalizando 30 mensalidades para os cursos 

noturnos e 36 mensalidades para as turmas de final de semana.  
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3.4 Análise dos dados 

 

As primeiras entrevistas realizadas no IFCE foram analisadas a partir da 

correlação existente entre os resultados identificados e os objetivos específicos elaborados 

para o estudo, correlacionando-se ainda com a literatura explanada no capítulo 2, 

Fundamentação Teórica. 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas em profundidade foi realizada por 

meio da Análise de Conteúdo, que, segundo Bardin (2011) é um conjunto de instrumentos 

metodológicos em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos diversificados. O 

fator comum dessas técnicas múltiplas e multiplicadas, desde o cálculo de frequências até a 

extração de estruturas traduzíveis em modelos, baseia-se em dedução e inferência. 

Ainda de acordo com a mesma autora, a Análise de Conteúdo corresponde aos 

objetivos de superação da incerteza e ao enriquecimento da leitura, pela descoberta de 

conteúdos e de estruturas que confirmam ou infirmam o que se procura demonstrar. 

Para facilitar a compreensão, a análise foi dividida em seis blocos, a saber: 

atividades das IES’s relacionadas à inserção; instituição; mercado e governo; processos; 

alunos e discussão dos dados. 

 

Quadro 3 -  Categorias de análise 

 

Objetivos Estrutura do Questionário Fonte 

1. Analisar as políticas 

institucionais relativas à 

inserção no mercado de 

trabalho; 

 

a) Histórico da atividade de inserção de 

alunos ao mercado de trabalho 

b) Histórico dos cursos superiores de 

tecnologia no Brasil e na instituição 

(item incluído após entrevista no IFCE) 

c) Estrutura física do setor de inserção de 

alunos ao mercado de trabalho 

d) Departamentos/setores que julga 

estarem diretamente ligados ao sistema 

de encaminhamento 

e) Investimento da IES no setor 

f) Comunicação e relacionamento entre a 

IES e as empresas/instituições 

BOFF, L. M.; 

ORO. I. M; 

BEUREN, I. M. 

(2008) 
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parceiras, no âmbito público e privado 

g) Conhecimento sobre as Leis de estágio 

e do trabalho 

h) Responsabilidade Social 

i) Relatórios com informações 

quantitativas e qualitativas relacionadas 

ao número de alunos encaminhados ao 

mercado de trabalho 

j) Conhecimento sobre as políticas 

públicas de inserção de alunos ao 

mercado de trabalho 

 

2. Identificar as relações 

com mercado/governo 

referentes às ações de 

inserção no mercado de 

trabalho; 

 

k) Relação entre formação de alunos e 

demanda de mercado 

l) Diferencial competitivo em relação as 

outras IES e ao mercado de trabalho 

m) Relação com a esfera pública: órgãos, 

parcerias 

n) Benefícios sociais percebidos no 

âmbito das ações decorrentes da 

inserção de alunos ao mercado de 

trabalho 

o) Medidas necessárias para melhorar as 

políticas de inserção de alunos ao 

mercado de trabalho no âmbito 

governamental e na IES 

 

BOFF, L. M.; 

ORO. I. M; 

BEUREN, I. M. 

(2008) 

3. Detalhar os processos 

referentes à inserção de 

alunos no mercado de 

trabalho; 

 

p) Acesso ao mercado de trabalho 

q) Busca de estágios e trabalhos para 

alunos 

r) Envolvimento da IES durante o processo 

de encaminhamento e no próprio trabalho 

do aluno 

s) Pré-requisitos para inserção de alunos ao 

BOFF, L. M.; 

ORO. I. M; 

BEUREN, I. M. 

(2008) 
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mercado de trabalho 

t) Avaliação de oferta de trabalho 

u) Avaliação das ações previstas e 

realizadas 

v) Dificuldades no atendimento a política 

de inserção de alunos 

 

4. Detalhar a percepção dos 

dirigentes em relação aos 

alunos no processo de 

inserção no mercado de 

trabalho. 

 

x) Orientação da carreira de alunos 

y) Grau de conhecimento e interesse dos 

alunos pelas vagas ofertadas. 

z) Envolvimento e comprometimento dos 

alunos 

aa) Relação com egressos: continuidade 

das políticas de inserção 

 

BOFF, L. M.; 

ORO. I. M; 

BEUREN, I. M. 

(2008) 

Fonte: Elaborado pela autora (2015)
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO  DOS DADOS 

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados da pesquisa realizada no IFCE, no dia 6 

de março do corrente ano, e na UVA, no dia 1º de abril do corrente ano. 

Foram analisadas duas perspectivas, a ótica dos Coordenadores e Diretores 

responsáveis pelo setor de inserção de alunos no mercado de trabalho e acompanhamento de 

egressos. A análise dos dados foi categorizada por assunto a partir dos objetivos específicos 

da dissertação. Para um melhor entendimento, criou-se os quadros a seguir a partir das 

categorias de análise. 

 

Quadro 4: Instituição  

 
Categorias de Análises IFCE UVA 

Histórico da inserção de 

alunos  

A implantação do setor que 

coordena e controla o processo de 

inserção de alunos no mercado de 

trabalho é recente. O controle 

acadêmico por meio de um sistema 

existe desde 2006, porém o módulo 

que controla o encaminhamento de 

alunos foi criado em 2013. O setor 

responsável é intitulado de Estágio 

e Acompanhamento de egressos 

A coordenação e o controle do 

processo de inserção de alunos no 

mercado de trabalho são recentes e 

absorvidos pela Coordenação de 

Curso. Não há um sistema 

informatizado específico. Os 

controles são registrados em Word 

e planilhas em Excel. O setor 

responsável é intitulado de 

Coordenação de Área dos cursos 

Bacharelados e Tecnólogos 

Departamentos/setores 

ligados ao sistema de 

encaminhamento 

Todas as áreas de ensino da 

construção civil, indústria e meio 

ambiente têm interface com o setor 

de estágio, pois esses setores, por 

meio dos professores,  possibilitam 

realizar o estágio curricular e extra 

curricular. Além dos setores da 

sociedade civil, empresas 

conveniadas e agentes de 

integração, tais como CIEE e IEL. 

Mais de 90 % dos estágios são 

curriculares. 10% são 

extracurriculares. O estágio é uma 

complementação do conhecimento. 

Os professores dos estágios 

supervisionados são fundamentais 

(co-responsáveis) para a inserção 

de alunos, acompanhamento e 

controle 

Existe a intenção de criar um setor 

específico de Central de Estágio 

que trabalhe em conjunto com o 

setor de Recursos Humanos na IES. 

O setor de recursos humanos 

poderia ser o elo entre professores e 

alunos. Existe a parceria com os 

agentes de integração, CIEE e IDT. 

Essa parceria é destinada aos 

estágios obrigatórios e não- 

obrigatórios. 

 

Investimento da IES no 

setor de 

encaminhamento de 

alunos 

Não há investimento 

institucionalizado e específico para 

o setor 

Não há investimento 

institucionalizado e específico para 

o setor 

Comunicação e Há contato sistemático com os Há contato sistemático com os 
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relacionamento entre 

IES e mercado/governo 

agentes de integração de empregos 

e estágios e órgãos governamentais 

agentes de integração de empregos 

e estágios e órgãos governamentais 

Conhecimento sobre 

Políticas Públicas 

voltadas para inserção 

de alunos 

Não há políticas específicas. Há 

políticas voltadas para o 

crescimento econômico que, por 

sua vez, proporciona o aumento da 

demanda por estágio e empregos 

Não há conhecimento. 

Responsabilidade social Na formação do profissional, de 

um cidadão, o contato com o 

mundo do trabalho é fundamental. 

A formação acadêmica tem que 

dialogar com o setor produtivo. O 

meio acadêmico é teórico. O 

mundo do trabalho é real. Essa 

comunicação é essencial, entre a 

academia e o mundo do trabalho. O 

aluno cria responsabilidades, vai se 

tornando um profissional. É uma 

evolução importante, enquanto 

profissional e cidadão. Por isso 

existe a preocupação para que o 

aluno seja tratado como estagiário, 

não como mão de obra barata. 

Existe a preocupação em relação ao 

meio ambiente. O assunto é 

contemplado na grade curricular do 

curso. Os professores fazem 

trabalho direcionado para essa 

questão. A empregabilidade dos 

alunos é essencial para que a 

instituição cumpra o papel de 

educadora. O ingresso no mercado 

de trabalho é fundamental para que 

ele exerça o papel de cidadão. 

Existe a preocupação para que o 

aluno seja tratado como estagiário, 

não como mão de obra barata 

Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa. 

 

 

Quadro 5: Mercado e Governo 

 
Categorias de Análises IFCE UVA 

Medidas necessárias 

para melhorar as 

políticas de inserção de 

aluno no âmbito 

governamental  

Proporcionar mais abertura para o 

primeiro estágio; crescimento do 

país. Quando o país cresce, 

proporciona maior 

empregabilidade. Criar uma 

Política Pública voltada 

especificamente ao estágio com 

reserva de orçamento para ser feito 

o trabalho de visitas às empresas. 

Governo precisa abrir mais portas 

para estagiários. A Universidade 

procura conscientizar ainda mais 

sobre a importância do estágio, do 

crescimento profissional, a busca 

no mercado de trabalho, despertar o 

conhecimento. Através do 

conhecimento, o aluno galga o 

espaço no mercado de trabalho. 

Criar mais políticas públicas que 

facilitem o acesso de alunos sem 

experiência ao mercado de trabalho.  

Medidas necessárias 

para melhorar as 

políticas de inserção de 

aluno no âmbito da IES 

Orçamentos específicos para 

acompanhamento de alunos in loco 

e buscas por mais oportunidades de 

trabalho para os alunos, além de 

pesquisas com egressos. 

A criação de um setor específico 

para o encaminhamento de alunos. 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa. 
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Quadro 6: Processos 

 
Categorias de Análises IFCE UVA 

Busca de estágios e 

trabalhos para alunos 

A IES recebe a demanda e divulga 

entre os alunos, mas não mantem 

equipe que procure essa oferta 

ativamente. Os professores também 

captam oportunidades no mercado 

de trabalho para os alunos. 

 

A Universidade tem parcerias com 

empresas e agentes de integração 

no sentido de proporcionar 

descontos e abrir possiblidades de 

estágios.  Os professores também 

captam oportunidades no mercado 

de trabalho. Muitas vezes o 

professor consegue estágios e 

empregos para os alunos, mas não 

chega ao conhecimento da 

coordenação. A coordenação no 

momento recebe as vagas por e-

mail e vai filtrando. Cria-se um 

mural de vagas. 

Envolvimento da IES 

durante o processo de 

encaminhamento 

Existe, mas não é sistemático, 

sendo realizado pelo professor 

orientador do estágio, por meio da 

diretoria de ensino. Sabe-se que a 

lei obriga o acompanhamento do 

estagiário. Como são muitos 

alunos, a instituição não tem 

condições de ter um orientador 

para cada aluno, dispondo de um 

para cada 10. O orientador vai pelo 

menos uma vez durante o estágio 

de quatrocentas horas. Há a 

preocupação para que esse aluno 

não seja desviado da sua área 

acadêmica.  

Para o estágio obrigatório, os 

professores desses estágios 

supervisionados selecionam 

algumas empresas para 

acompanharem pessoalmente. Caso 

o aluno não esteja estagiando na 

sua área de atuação, se não tiver 

relação com o curso, o convênio 

com a empresa é cancelado. 

 

Pré-requisitos para 

inserção de alunos 

Cada empresa faz sua exigência e a 

IES analisa e contesta caso haja 

inconsistência  

As empresas solicitam declaração, 

histórico do aluno, que estejam 

cursando a partir do segundo 

semestre e experiência. As 

empresas solicitam experiência, 

mas muitas vezes as competências 

são desenvolvidas durante o 

trabalho. É necessário investir no 

desenvolvimento do profissional. 

Algumas competências, o aluno vai 

adquirir com a prática e é 

necessário resignação. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa. 
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Quadro 7: Alunos 

 
Categorias de Análises IFCE UVA 

Avaliação das ações 

previstas e realizadas 

Há existência de dados 

quantitativos. O relatório não 

abrange dados qualitativo. Não há 

avaliação das ações previstas e 

realizadas. 

Não há avaliação qualitativa. O 

relatório é quantitativo. Não há 

avaliação das ações previstas e 

realizadas. 

 

Dificuldades no 

atendimento a política 

de inserção de alunos 

Não há dificuldades no 

atendimento à demanda quando a 

atividade econômica está em 

ascensão. O mercado é flutuante e 

é o que determina a inserção de 

alunos. 

 

A dificuldade é relacionada aos 

prazos para assinatura dos 

convênios. Os processos internos 

demandam 10 a 15 dias para 

assinatura e geralmente o aluno 

necessita de um prazo menor. 

Orientação de carreira 

de alunos 

Não é institucionalizado, mas os 

professores do estágio 

supervisionado e do primeiro 

semestre abordam o tema sobre a 

legislação do trabalho, relações 

com mundo do trabalho. O trabalho 

é realizado por chefes de 

departamentos, coordenadores e 

professores. O setor de estágios é 

focado na questão do mercado de 

trabalho. Como o aluno desenvolve 

características pessoais ou 

profissionais, fica a cargo dos 

professores e coordenadores. 

 

Além das informações sobre o 

mercado de trabalho, tempo do 

curso, e o formato do curso 

existentes  no site da instituição, 

existe a disciplina de primeiro 

semestre que se chama 

conscientização universitária que 

trata dos procedimentos 

universitários e da carreira 

escolhida. A importância do estágio 

na construção da carreira do aluno. 

São 20h/a.  

Grau de interesse, 

envolvimento e 

comprometimento dos 

alunos 

 

Tem aumentado consideravelmente 

Algumas vagas são muito 

concorridas, com prova e 

entrevista. Existem alunos que 

concluíram e retornam ao setor de 

estágio para se informar sobre 

oferta de emprego, relatando que 

saiu da empresa e que deseja se 

reinserir no mercado. Já faz parte 

da cultura no campus. 

 

O interesse poderia ser maior em 

relação as atividades de 

complementação de estudos que 

proporcionam maior conhecimento 

e por conseguinte maior 

oportunidade de inserção. O setor 

de Extensão divulga os simpósios, 

eventos externos, além da semana 

acadêmica, atividade interna, mas o 

interesse por essas atividades ainda 

tímido. Alguns alunos são 

acomodados e não buscam as 

oportunidades A maioria já está 

inserida no mercado de trabalho. 

Muitas pessoas devem estar em 

cargos aquém ao que de fato são 

capazes. Cabe ao professor também 

abrir esse leque de oportunidades 

para o aluno atuar no mercado de 
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trabalho e que estimule novas 

oportunidades. 

Relação com egressos Existe o encontro anual de ex-

alunos. Neste evento alguns dados 

qualitativos são captados no 

sentido de saber onde o ex-aluno 

atua na sua área de formação, se 

tem continuado seus estudos. O 

acompanhamento e pesquisa sobre 

egressos não são 

institucionalizados. 

 

 

Existe a intenção de manter contato 

com os egressos por meio da Pós-

graduação com descontos especiais, 

mas não há a análise de como ele 

está no mercado de trabalho. Não 

há esse quantitativo. 50% dos 

alunos da Pós-graduação são 

egressos da graduação. Sabe-se que 

alguns alunos são efetivados, 

contratados, mas não é mapeado. 

Isso vai ser possível de maneira 

efetiva com a criação de um setor a 

específico para este fim.  

Fonte: Elaborada pela autora a partir da pesquisa. 

 

De acordo com Silva e Fossá (2013), a intenção é  evidenciar de forma sistemática 

a construção progressiva das categorias de análise que emergiram por meio da coleta de 

dados. 

 

4.1 Coleta de dados sobre as atividades relacionadas à inserção de alunos no mercado de 

trabalho 

 

4.1.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

 

Os cursos indicados no Quadro 8 têm duração entre dois anos e meio a três anos e 

meio e seguem todas as diretrizes do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

- 2010. Esse Catálogo, lançado em 2006, é um guia de informações sobre o perfil de 

competências do tecnólogo. Ele apresenta a carga horária mínima e a infraestrutura 

recomendada para cada curso. Referência para estudantes, educadores, instituições de ensino 

tecnológico e público em geral, serve de base também para o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade) e para os processos de regulação e supervisão da 

educação tecnológica. O catálogo organiza e orienta a oferta de cursos superiores de 

tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais e em sintonia com a dinâmica do 

setor produtivo e as expectativas da sociedade. 

Identifica-se no Quadro 8 uma demanda acentuada para o curso Mecatrônica 

Industrial, com 220 alunos matriculados, seguido do curso Telemática com 178 matrículas. 
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Vale registrar que o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo não é mais ofertado pela 

instituição. O curso foi substituído pelo Bacharelado em Turismo. Os 21 alunos que aparecem 

abaixo são remanescentes, em fase de conclusão. 

 

Quadro 8 – Cursos Superiores de Tecnologia e número de alunos 

 

Cursos  
Matriculados 

2014.2 

1  Tecnologia em Estradas 178 

2  Tecnologia em Gestão Ambiental 150 

3  Tecnologia em Gestão de Turismo 21 

4  Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer 77 

5  Tecnologia em Hotelaria 148 

6  Tecnologia em Mecatrônica Industrial 227 

7  Tecnologia em Processos Químicos 133 

8  Tecnologia em Saneamento Ambiental 115 

9  Tecnologia em Telemática 178 

TOTAL 1.227 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição  (2015) 

 

Em relação aos alunos encaminhados ao mercado de trabalho, no quadro 4, 

encontram-se os estágios obrigatórios e não obrigatórios realizados durante o período de 14 de 

julho a 25 de novembro de 2014. Percebe-se que os alunos do curso Mecatrônica Industrial 

foram os mais encaminhados ao mercado de trabalho, totalizando 10 no período de quatro 

meses. 

 

Quadro 9 - Número de alunos encaminhados para estágios obrigatórios e extra 

curriculares 

 

Cursos  

Estágios 

Obrigatórios  

(2014.1) 

Estágios Extra 

curriculares 

(2014.1) 

Tecnologia em Estradas 0 0 

Tecnologia em Gestão Ambiental 3 0 

Tecnologia em Gestão de Turismo 1 0 

Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer 0 0 

Tecnologia em Hotelaria 0 4 

Tecnologia em Mecatrônica Industrial 8 2 

Tecnologia em Processos Químicos 5 2 

Tecnologia em Saneamento Ambiental 0 0 

Tecnologia em Telemática 3 2 

TOTAL 20 10 
    Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição (2015) 
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Quanto aos alunos encaminhados para estágio e emprego, o Quadro 10 traz o 

número de encaminhados por departamento durante o período de 14 de julho a 25 de 

novembro de 2014. Os dois departamentos que mais encaminharam alunos para o mercado de 

trabalho foram Química e Meio Ambiente e Indústria, com 10 encaminhamentos cada. Não 

houve registro de encaminhamento no departamentos da Construção Civil. 

 

Quadro 10 - Número de alunos encaminhados para estágios e empregos 

 

 

Departamentos  Cursos  

 

Estágios  

(2014.1) 

 

Empregos 

(2014.1) 

Construção 

Civil 

 

Tecnologia em Estradas 0 0 

Tecnologia em Saneamento Ambiental 0 0 

Química e Meio 

Ambiente 

Tecnologia em Gestão Ambiental 3 0 

Tecnologia em Processos Químicos 5 2 

Turismo  

 

Tecnologia em Gestão de Turismo 1 0 

Tecnologia em Gestão Desportiva e de 

Lazer 

0 0 

Tecnologia em Hotelaria 0 4 

Indústria Tecnologia em Mecatrônica Industrial 8 2 

Telemática  Tecnologia em Telemática 3 2 

 TOTAL 20 10 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição (2015) 

 

 

Anualmente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

coleta informações sobre os ex-alunos com o intuito de acompanhar e avaliar os egressos por 

meio de um evento. 

Os ex-alunos se inscrevem por meio de um formulário eletrônico disponível no 

site da instituição. O formulário versa sobre as seguintes questões: ano de conclusão; curso; se 

está exercendo atividade profissional na área de formação; se o curso atendeu às expectativas; 

se estagiou durante o curso; se o estágio contribuiu para o desenvolvimento profissional; se o 

estágio virou emprego; se verticalizou sua formação; se o curso superior tem relação com o 

curso médio/técnico que fez no IFCE; se participa de eventos realizados pela instituição; se 

tem interesse em participar de curso de extensão na área de formação; cursos de extensão de 

interesse; se teve oportunidade de retornar ao IFCE para apresentar trabalhos, palestras, aulas 

ou similares; se mantem contato com a turma. 

Os dados registrados dos eventos (QUADRO 11), pela instituição, são do período 

de 2012 a 2014. Em 2014 foi realizado o XXIX Encontro com a participação de 644 ex-
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alunos, dos quais 84,13%, eram egressos dos cursos superiores de tecnologia. Percebe-se uma 

adesão maior a cada ano. 

 

Quadro 11 –  Presentes ao Encontro de ex-alunos 

 

 

Cursos Superiores de Tecnologia 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Tecnologia em Estradas 15 15 28 

Tecnologia em Gestão Ambiental - 02 05 

Tecnologia em Gestão de Turismo - - - 

Tecnologia em Gestão Desportiva e de 

Lazer 

01 05 04 

Tecnologia em Hotelaria 04 07 06 

Tecnologia em Mecatrônica Industrial 02 04 08 

Tecnologia em Processos Químicos - - 05 

Tecnologia em Saneamento Ambiental - 09 03 

Tecnologia em Telemática 36 26 25 

TOTAL 58 68 84 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição (2015) 

 

O Quadro 12 mostra o detalhamento das respostas dos egressos por ocasião do 

evento promovido pelo IFCE aos ex-alunos, realizado em 2014. 

 

Quadro 12 – Respostas dos Egressos 

 

Perguntas Resposta Sim  

(%) 

Resposta Não  

(%) 

Exerce atividade profissional na área 51 49 

O curso atendeu suas expectativas 90 10 

Estagiou durante o curso 84 16 

O estágio contribuiu para o desenvolvimento 

profissional 

83 17 

O estágio virou emprego 43 57 

Verticalizou a formação 67 33 

Seu curso superior tem relação com o técnico 55 45 

Participa de eventos da instituição 70 30 

Tem interesse em curso de extensão 61 39 

Teve oportunidade de retornar ao IFCE para 

apresentações, palestras e similares 

41 59 

Mantem contato com colegas 87 13 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição (2015) 
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Destaca-se no Quadro 12 que praticamente metade dos respondentes exercem a 

atividade profissional na área do conhecimento; 83% afirmaram que o estágio contribuiu para 

o desenvolvimento profissional dos mesmos. 

 

4.1.2 Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA 

 

Seguem dados relativos ao primeiro semestre de 2015 nas cidades: 

 

Tabela 2 - Relatórios de turmas 2015.1 

 

Unidade Curso Turno Qtde. 

Alunos 

Semestre 

Atual 

Aquiraz Recursos Humanos Noite 14 4º 

Cascavel Recursos Humanos Noite 24 4º 

Caucaia Recursos Humanos Noite 25 4º 

Centro Recursos Humanos Noite 34 4º 

Centro Recursos Humanos Manhã 20 4º 

Crato Recursos Humanos Noite 39 4º 

Horizonte Recursos Humanos Noite 22 4º 

Horizonte Processos Gerenciais Noite 08 4º 

Juazeiro do Norte Recursos Humanos Noite 40 4º 

Maracanaú Recursos Humanos Noite 26 4º 

Pajuçara Processos Gerenciais Noite 22 4º 

Pajuçara Processos Gerenciais Noite 23 4º 

Parangaba Recursos Humanos Noite 20 4º 

Parangaba  Recursos Humanos Noite 28 4º 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição (2015) 

 

Percebe-se na Tabela 2 e no Quadro 13 que a UVA registra um total de 472 alunos 

encaminhados para estágios obrigatórios relativos ao Curso Superior de Tecnologia em 

Recursos Humanos, enquanto no Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais são 

97 alunos encaminhados para a mesma modalidade de estágio.  

 

Quadro 13 - Quantitativos referentes aos estágios supervisionados obrigatórios 

Cursos Superiores de Tecnologia Número de turmas Número de alunos 

Gestão de Recursos Humanos 18 472 

Processos Gerenciais 05 97 

Total  23 569 

            Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição (2015) 
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Os documentos necessários para a efetivação do estágio são: Carta de 

encaminhamento para estágio supervisionado; Termo de compromisso de estágio 

supervisionado; Ficha de acompanhamento do estágio supervisionado; Ficha de autoavaliação 

do estagiário; Avaliação do estagiário aluno-empresa-professor; Ata de registro dos termos de 

compromisso de estágios. Esses termos constam em anexo. 

A seguir, seguem os dados relativos ao primeiro semestre de 2015 distribuídos por 

curso.  

Quadro 14 - Quantitativos referentes aos estágios não-obrigatórios 

 

Cursos Superiores de Tecnologia Número de alunos 

Gestão de Recursos Humanos 71 

Processos Gerenciais 04 

Total  75 

   Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios internos da instituição (2015) 

 

Conforme informações dos Quadros 13 e 14 registra-se que dos 644 alunos em 

estágio ─ obrigatório e não-obrigatório ─, 11,65% realizam estágio não-obrigatório, enquanto 

88,35%  são encaminhados para estágios obrigatórios. Segundo relato dos entrevistados os 

estágios em geral são transformados em empregos, mas não há registro oficial do número 

dessa inserção. 

 

4.2 Instituição: histórico e estrutura da atividade de inserção  

 

Segundo informações do ENTREVISTADO 1, o ensino profissional tecnológico 

no Brasil, desde 1909, foi criado com o objetivo da empregabilidade. Iniciou comas Escolas 

de aprendizes e  artífices. Naquela época a faculdade era destinada a pessoas mais abastadas, 

alfaiates, marceneiros. Essas profissões eram para os filhos dos operários. O objetivo era o 

trabalho de manufatura. Foi a era da manufatura, indústria, terceirização do serviço, do 

comércio e hoje  vive-se a era do conhecimento. Todas essas etapas tinham como pressuposto 

a empregabilidade.    

Segundo Brasil et al (2011), duas forças moldam os sistemas escolares: uma delas 

no sentido de garantir mobilidade social, oportunidade e igualdade de direitos; e outra no 

sentido da empregabilidade, treinando o trabalhador e propiciando acumulação de capital. 
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Nos últimos doze anos houve uma expansão no número de escolas técnicas.  

Eram164 escolas técnicas no Brasil em 2000 e hoje são aproximadamente 500 escolas. Em 

2016 serão 33 campi no Estado do Ceará. Nos anos 70 eram 2000 alunos. Hoje são em 

Fortaleza 5000 alunos, excetuando os alunos de educação a distância.  

A existência do Setor de Acompanhamento de Estágio e Avaliação de Egressos 

objetiva o controle dos estágios e a contribuição para o aumento da possibilidade do estágio se 

transformar em emprego. 

A qualidade no ensino desde a concepção da instituição até os dias atuais é um 

dos pilares que permeia o diferencial do IFCE. “Isso não quer dizer que o IFCE é melhor nem 

pior, mas é diferente  (ENTREVISTADO 1)”. Existem instituições públicas e privadas de boa 

qualidade.  

“Talvez o nosso diferencial seja o aluno selecionado. Temos uma concorrência 

grande. O ensino tecnológico e muito caro a instituição pública consegue 

desenvolver melhor suas atividades. São laboratórios de alta tecnologia, nas áreas de 

telecomunicações, informática, mecatrônica, mecânica. As políticas públicas do 

governo federal nos da possibilidade de criar laboratórios de alta tecnologia. 

Comparado com outras instituições que as vezes não dispõe desses recursos. 

Consequentemente isso proporciona uma qualidade de ensino” (ENTREVISTADO 

1). 

 

Há obrigatoriedade de estágio nos cursos superiores de tecnologia. O estágio é 

uma complementação do conhecimento. Existe uma interface entre o setor de estágio e 

acompanhamento de egressos e os departamentos da Construção Civil, Telemática, Indústria, 

Turismo, Química e Meio Ambiente. Esses setores possibilitam ativamente a realização do 

estágio curricular no tocante à inserção de alunos nos setores da sociedade civil por meio das 

empresas conveniados. Segundo informações do Entrevistado 1, mais de 90 % dos estágios 

são curriculares. 10% são extracurriculares. Conforme dados levantados na ocasião do 

encontro de egressos, cerca de 45% dos alunos que realizam estágios são contratados.  

 

“Alunos que concluíram procuram o setor de estágio e perguntam se tem oferta de 

emprego relatando que saíram da empresa e que querem se reinserir no mercado. Já 

faz parte da cultura no campus” (ENTREVISTADO 2). 

 

“A procura por estágio tem aumentado consideravelmente, pois os alunos encaram 

como se fosse o início da sua vida profissional. A sala de aula é muito bom de se 

aprender, mas o trabalho, onde as coisas acontecem e influenciam na formação do 

aluno (...) não só sob o ponto de vista acadêmico, mas também pessoal” 

(ENTREVISTADO 1). 

 

Para Bardagi et al (2006), uma das principais necessidades manifestadas pelos 

estudantes é a instrumentalização para a busca de emprego, que envolve desde a organização 
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do currículo até a preparação para entrevistas de seleção, mostrando a necessidade desse tipo 

de intervenção entre os formandos. Essa demanda por intervenções mais pontuais pode ser um 

reflexo dos sentimentos de insegurança associados à antecipação das dificuldades de inserção 

no mercado de trabalho, observados nos alunos no período final da graduação. 

A política institucional é incentivar o aluno para participar de concursos públicos, 

além dos estágios e empregos. O setor de estágios está atento a divulgar vagas de estágio, 

empregos e concursos.    

 

“As políticas da instituição são essas. Não tem como forçar uma política para 

inserção de alunos ao mercado de trabalho, porque isso e uma questão de mercado” 

(ENTREVISTADO 1). 

 

“Deveria ser criada uma Política Pública voltada especificamente ao estágio com 

reserva de orçamento para ser feito o trabalho de visitas às empresas. Talvez 

designar um horário dos professores orientadores dentro da coordenação de estágio, 

onde os alunos viessem e falassem de suas experiências”(ENTREVISTA 2). 

 

Na formação do profissional, de um cidadão o contato com o mundo do trabalho é 

fundamental.  Pode-se afirmar que a inserção de alunos no mercado de trabalho é uma ação de 

responsabilidade social. A formação acadêmica deve dialogar com o setor produtivo, 

considerando que o meio acadêmico é teórico e o mundo do trabalho é real. 

 

“Temos a preocupação que ele seja tratado como estagiário, não como mão de obra 

barata. Por isso eles são acompanhados. Cada departamento há um orientador de 

estágio.  Quando o estágio não condiz com a vida acadêmica é sugerido ao aluno 

que ele saia do estágio e vá para outro que tenha ligação com o que ele está 

estudando. Faz parte da responsabilidade social. Existe também o estágio na 

instituição. O aluno faz o estágio no laboratório em uma área que esteja relacionada 

a sua vida acadêmica. A instituição proporciona uma ajuda financeira  para que o 

aluno possa descolar” (ENTREVISTADO 1).  

 

“Os feedbacks das empresas confirmam que os alunos do instituto são bem 

formados. Algumas empresas confidenciam que deseja preencher as vagas com 

alunos do IFCE” (ENTREVISTADO 2). 

 

Segundo Belloni et al (2003), o conceito de empregabilidade se trata não apenas 

da capacidade de obter um emprego, mas sobretudo de se manter em um mercado de trabalho 

em constante mutação, portanto a comunicação entre a academia e o mundo do trabalho é 

essencial. Nesse momento o aluno cria responsabilidades e solidifica sua formação enquanto 

profissional e cidadão.  

Segundo o ENTREVISTADO 1, antes de existir o sistema de inclusão de pessoas 

de baixa renda no nível superior, havia um trabalho do próprio Instituto no sentido de destinar 
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vagas as pessoas de baixa renda. A instituição proporciona acessos aos alunos com 

deficiências, tendo alguns professores formação em educação especial, além de dispor de 

elevador para acesso a sala de aula, rampas de acesso, balcões adaptados.  

Os assuntos abordados neste item confirmam, segundo a pesquisa, que as políticas 

voltadas para o crescimento econômico ─ quando empresas demandam mais estagiários e 

profissionais para atender ao aumento da produtividade ─ e para a educação superior ─ 

promovendo ensino de qualidade ─ são imprescindíveis para que a realização de políticas de 

inserção de alunos no mercado de trabalho possa existir e se manter, como ilustra o 

fluxograma a seguir. 

 

 

Fluxograma 1: Política de inserção de alunos no mercado de trabalho  

 

 

CONTEXTO ECONÔMICO 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                          

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O fluxograma foi gerado a partir dos relatos dos entrevistados que explanaram 

sobre a necessidade de se ter um contexto econômico favorável, em termos de demanda e  

produção, mercado aquecido, e assim haverá o aumento da demanda por estagiários e 

trabalhadores qualificados, somado à Políticas Públicas voltadas para a expansão e qualidade 

do ensino tecnológico, em termos de investimentos e incentivos.  
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4.3 Mercado e Governo: relação da instituição com a esfera pública e privada 

 

A nova Lei 11.788 de 25 de setembro 2008 que revogou a lei 6494 de 1977 relata 

que o estágio é um ato educativo, escolar, supervisionado e desenvolvido no ambiente de 

trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em Instituição de ensino superior, de educação profissional de 

ensino médio e fundamental. A aludida lei definiu melhor a relação de estágio.  Para ser 

estagiário tem que estar frequentando, não basta estar matriculado. 

 

“Todos os cuidados são tomados para que nenhum artigo da lei seja descumprido. 

Há fiscalização do ministério do trabalho. O IFCE cumpre a risca a assinatura do 

termo de compromisso, o pagamento do seguro de vida dos estagiários. Em função 

das empresas não pagarem, o instituto passou a pagar o seguro. O custo é baixo e 

para se proteger acabou pagando. A instituição também oferece estágio para alunos 

do ensino médio, de escola pública. Eles trabalham no administrativo” 

(ENTREVISTADO 1). 

 
“Antigamente não tinha como controlar a frequência. Imagine controlar 8000 mil 

alunos, dos quais 5000 cursam estágio obrigatório. Mas hoje isso é possível em 

função do sistema. O professor insere a frequência do aluno no sistema. Tem que 

estar segurado com um seguro de vida que cubra toda a vigência desse estágio. 

Prevê o tempo máximo de dois anos. Definiu muito bem a relação de estágio” 

(ENTREVISTADO 2). 

 

Segundo informações dos entrevistados, não existe política pública que defina o 

encaminhamento de alunos para todas as instituições de ensino superior.  As políticas de 

estágio são estimuladas pelo Governo por meio de incentivos perante os governo federal, 

estadual e municipal, tais como isenção fiscal para oportunidade de estágio. O estímulo que 

existe no IFCE é de proporcionar uma boa formação para que o aluno possa ingressar no 

mercado de trabalho preparado.  

Conforme Augusto (1989), o termo política refere-se a “um conjunto de objetivos 

que enformam determinado programa de ação governamental e condicionam sua execução. 

Direção de um Estado e determinação das formas de sua organização” (FERREIRA, 1987). 

Supõe uma certa hierarquia entre as diversas dimensões empíricas a serem atingidas, em nível 

dos benefícios que adviriam de sua implementação. 

De acordo com relatos dos entrevistados não há política pública definida para 

inserção de alunos no mercado de trabalho que seja percebida pelo IFCE, já que não se 

identifica a direção do Estado e determinação das formas de organização, conforme Ferreira 

(1987). Ala-Harja e Helgason (2000) conceituam a avaliação de políticas públicas como uma 

ação que compreende a verificação dos resultados de um programa em relação aos seus 
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objetivos. Os mesmos autores afirmam que tal questão está longe de um consenso e que 

diversas versões para esse conceito são apresentadas. 

De acordo com os entrevistados o crescimento econômico do pais é o balizador da 

oferta de estágios e empregos. Quando o pais cresce, proporciona maior empregabilidade. 

Sabe-se que o mercado é flutuante e é o que determina. No passado recente vivenciou-se a 

expansão na área da construção civil, área da indústria, informática. Isso foi constatado pelo 

aumento da demanda por estagiários e ofertas de emprego.  

 

“Se o mercado cresce precisa de profissionais. A Petrobrás tem um programa de 

incentivo a formação técnica. O IFCE no campus Fortaleza tem cerca de 800 alunos 

de nível médio recebendo bolsa da Petrobras no valor de R$ 350,00 só para estudar e 

dar contribuições na área de pesquisa. Considero uma política pública que tem como 

objetivo  incentivar esses jovens a terem formação técnica porque em algumas áreas 

do conhecimento a Petrobrás tem dificuldade de selecionar. Esses jovens estudam 

durante quatro anos  Se fala em desemprego, mas o desemprego acontece mais para 

a mão de obra não qualificada. A mão de obra qualificada não tem problema de 

desemprego. Existem variações, mas os alunos do IFCE tem uma possiblidade de 

empregabilidade forte”. (ENTREVISTADO 1)  

 

Segundo Becker (1993), o progresso tecnológico torna a educação ponto 

fundamental para o crescimento econômico. Para sustentar sua afirmação, ele argumenta que 

os países que apresentaram rápido e persistente crescimento econômico, também obtiveram 

grande aumento da escolarização e do treinamento da população. Para o autor, o investimento 

em educação e treinamento é uma decisão racional do indivíduo feita na expectativa de 

crescimento de sua renda no futuro. 

Conforme Brasil et al (2011), as práticas de políticas públicas para a educação 

superior não devem ser descontinuadas, principalmente no tocante as verbas para a 

manutenção e expansão do ensino tecnológico, pois as mesmas devem ser objeto de 

preocupação do Estado brasileiro, embasadas não somente em informações de mercado, mas 

principalmente na prática sincronizada com as necessidades da sociedade e no rompimento de 

novas fronteiras de ciência e tecnologia. A visão social deve nortear as políticas públicas e 

não somente as leis de mercado. 

Conforme Brito e Sobrinho (2008), constatou-se que, no processo de 

reestruturação da educação superior, o desafio é tornar as universidades brasileiras mais 

eficientes e eficazes no desempenho de suas missões. Essas mudanças decorrem do 

diagnóstico governamental que indica a necessidade de aumentar a competitividade da 

economia, promover a ampliação das oportunidades de acesso à educação superior, bem como 

fortalecer os valores que se relacionam com a formação do indivíduo enquanto cidadão. 
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4.4 Processo de inserção de alunos 

 

O setor de acompanhamento de Estágio e Avaliação de egressos do IFCE é 

composto por seis servidores e dois estagiários. Todos têm acesso a um sistema de controle de 

encaminhamento de alunos. O sistema aponta o número de relatórios técnicos que o aluno tem 

que realizar com a respectiva periodicidade, mensal ou semestral, dependendo da duração do 

estágio. Anteriormente ao sistema eletrônico, o controle era feito manualmente, em pastas. 

Desde 2006, iniciou-se o controle acadêmico pelo sistema, porém o módulo de controle de 

encaminhamento de alunos foi criado em 2013. 

Ainda segundo informações coletadas no IFCE, os alunos têm a cultura de 

procurar estágios por meio das coordenações de ensino e do próprio setor de Estágio. Existe 

um programa de parceria com as empresas, em que o setor de Estágio entra em contato com 

as instituições cadastradas, via telefone e e-mail, informando os cursos que oferece; 

encaminha as matrizes curriculares para maior conhecimento da empresa parceira e apresenta 

o que cada aluno estuda por semestre com o objetivo de  inseri-lo no estágio. 

A atividade de visitar empresas fica a critério das coordenações acadêmicas, pois 

envolve um trabalho técnico da área específica do curso. A visita por parte do docente existe, 

mas não é sistemático, pois há somente um orientador de estágio por departamento, mesmo 

sabendo que a lei obriga. 

 

“São muitos alunos. A instituição não tem condições de ter um orientador para 10 

alunos. O orientador de estágio vai pelo menos uma vez durante o estágio de 

quatrocentas horas. O orientador faz uma avaliação porque ele recebe um relatório 

mensal. Quando é uma empresa que não é muito conhecida há a preocupação para 

que esse aluno não seja desviado da sua área acadêmica. Existem empresas já 

consolidadas, tais como Petrobras, Coelce, Chesf onde os alunos são inseridos com 

foco da área de conhecimento. O orientador faz uma avaliação dos relatórios e lança 

uma nota para o aluno para cumprimento do estágio curricular” (ENTREVISTADO 

1). 

 

 O trabalho do setor de Estágio é de legislação, documentação, ficando mais como 

aspecto cartorial e de acompanhamento. O setor apresenta relatórios aos coordenadores de 

cursos, informa quando o curso realizou poucos ou nenhum estágio no semestre e indaga o 

motivo. Esse diagnóstico é realizado semestralmente. Os alunos participam de visitas de 

campo, momento considerado de oportunidade para futuros estágios .Os estágios também são 

realizados dentro do próprio IFCE. 

Constata-se, com o pensamento de Bardagi et al (2006), que a realização das 

atividades complementares ligadas ao curso direciona os estudantes a apresentarem mais 
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vontade de seguir carreira na profissão. Os estudantes que participam de atividades ligadas à 

profissão escolhida provavelmente têm informações mais realistas e concretas. Essas 

informações ressaltam a importância de um planejamento curricular e de uma política de 

investimento na formação dos alunos, no sentido de proporcionar aos mesmos, o mais cedo 

possível, um contato com a realidade profissional. 

Segundo o Entrevistado 1, algumas empresas procuram pessoalmente o IFCE, 

conhecem a estrutura do campus, conversam com o orientador de estágio e/ou solicitam a 

presença deste na empresa. Existe um cadastro de todas as empresas do Estado de Ceará. É 

assinado Termo de Compromisso entre o IFCE e a empresa que recebe o estagiário. A 

instituição não seleciona o candidato a estágio.  Ele é encaminhado para participar da seleção 

por parte da empresa demandante. 

 

“Muitas vezes antes de publicar o edital elas já avisam ao instituto. Os alunos do 

instituto são muito bem aceitos lá fora. Hoje não mais em função do sistema de 

cotas, mas no passado havia um programa com a Prefeitura de Fortaleza de reserva 

de vaga para o pessoal que vinha da prefeitura para fazer o ensino médio 

profissionalizante no Instituto” (ENTREVISTADA 2). 

 

“A empresa têm interesse de ter estagiário, aluno do IFCE, um futuro profissional 

qualificado para sua empresa. Uma boa parte após o estágio fica na instituição” 

(ENTREVISTADO 1). 

 

De acordo com os relatos do Entrevistado 2, existem normas para firmar parcerias 

com empresas, bem como o acompanhamento para que o aluno não participe de estágios que 

visem mão de obra barata, fora de sua área de conhecimento. A própria Coordenadora do 

setor de Estágio se comunica com a empresa, checa todas as informações de CNPJ, tipo de 

atividade, se a empresa existe de fato, verifica os dados na Receita Federal. Analisa a 

compatibilidade da atividade da empresa como perfil de estágio ou perfil da vaga de emprego. 

A vaga só é divulgada após a análise realizada pela coordenadora do setor. 

Está em fase de desenvolvimento um projeto de informatização das ofertas, em 

que a empresa informará as atividades da vaga que somente após a aprovação da coordenação 

do setor de Estágios será divulgado automaticamente aos alunos.  

Existem controles e relatórios semestrais que tratam dos estágios curriculares e 

extracurriculares. Todo Termo de Compromisso é quantificado e qualificado. É realizado o 

diagnóstico de qual curso que precisa ser trabalhado para proporcionar estágios. A situação é 

repassada ao coordenador do curso ou para o chefe de departamento para as devidas 

providências.  
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Há recursos destinados anualmente para custear seguro de vida dos estagiários, 

visitas técnicas e realização de eventos para ex-alunos com o objetivo de acompanhar o 

egresso.   

“Considerados microestágios, todos os anos acontecem  visitas ao Pólo 

Petroquímico em Camaçari-Bahia(...); Visitas à Barreira do Inferno-RN. No curso 

de Turismo os alunos têm algumas horas de viagem curricular. São microestágios 

obrigatórios e não obrigatórios. Tem o recurso que destinado anualmente na 

instituição pra custear esse tipo de estágio. Fora a estruturação de equipamentos de 

informática, mobiliários, pessoal”(ENTREVISTADO 1). 

 

 

Conforme informações do Entrevista do 1, para minimizar as dificuldades de 

monitorar egressos e receber o feedback do ex-alunos, o IFCE realiza o “Dia do ex-aluno”. É 

por meio do formulário preenchido no ato da inscrição que o aluno registra informações 

acerca da situação de empregabilidade. São 600 alunos inscritos e 450 comparecem, no 

segundo sábado dezembro. Há palestra e jantar com festa dançante.  

 

Ao ingressar na instituição, o aluno é orientado a procurar com frequência o setor 

de Estágio, pois o aludido setor recebe constantemente oportunidades de estágio e emprego. O 

discente também é norteado a se inscrever nos agentes de integração, parceiros do IFCE, tais 

como Centro Integrado Empresa Escola (CIEE) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A inscrição 

nesses agentes intermediários de estágios aumenta a amplitude de alcance de oportunidade.  

 

“Algumas vagas são muito concorridas. Tem prova e entrevista. Por exemplo a 

Petrobrás anuncia estágio por meio de Edital. Porto do Pecém, as Termelétricas, 

Siderúrgicas quando abrem vagas. A demanda é expressiva para mecânica, 

eletrotécnica, mecatrônica, engenharia mecatrônica. Os próprios professores 

encaminham alunos para  estágios” (ENTREVISTA 1). 

 

“Muitos alunos dos cursos superiores vieram do técnico. Eles já tem conhecimento 

de como fazer a respeito de conseguir estágio ou emprego. As ofertas são divulgadas 

no flanelógrafo, cartazes nos departamentos e na página do facebook do instituto” 
(ENTREVISTADA 2) . 

 

“Existe a busca de estágio para alunos, mas não e institucionalizada. O que existe é a 

divulgação para que o aluno possa tomar conhecimento e participar da seleção” 

(ENTREVISTADA 2).  

 

 

Percebe-se com os depoimentos acima que as atividades em expansão no mercado 

de trabalho elevam a concorrência nos processos seletivos, motivando nas seleções várias 

etapas, tais como provas escritas e entrevistas, além da análise curricular. A instituição 
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divulga as vagas em flanelógrafos, cartazes e facebook. Vale ressaltar que alunos dos cursos 

superiores são egressos dos cursos técnicos no caso do IFCE. 

Segundo Compiani et al (2012), apesar de todo o empenho de aproximação com o 

mercado de trabalho por parte das instituições de ensino superior, a lacuna existente entre 

ambas as partes é ainda grande. Este aspecto acaba impossibilitando a aproximação do aluno 

com a realidade do mercado de trabalho, realidade esta que o mesmo deverá encontrar tão 

logo conclua seu curso de graduação. As IES’s acreditam estarem preparadas em termos 

organizacionais. O fato das IES’s destinarem um profissional para tratar de assuntos de 

estágios não significa que as mesmas estejam preparadas para esta prestação de serviço. De 

acordo com a pesquisa realizada pelo aludido autor, fornecer para empresas e alunos os 

documentos necessários para a formalização dos estágios não é suficiente. A análise dos 

resultados obtidos na pesquisa de campo reforçou a necessidade de uma reorganização dos 

setores atuais das IES’s. 

 

Quadro 15 - Funcionamento dos setores responsáveis pela inserção de alunos no 

mercado de trabalho 

 

Sequência Temática 

1 Implantação de um setor responsável pela inserção de alunos no mercado de 

trabalho 

2 Relacionamento com os agentes de estágios e empregos, tais como CIEE e IEL 

3 Recebimento e análise da oferta de estágios e empregos 

4 Divulgação das ofertas 

5 Encaminhamento de alunos ao processo seletivo 

6 Inserção do aluno 

7 Emissão de documentos e termos assinados de cada aluno após confirmação de 

que o aluno obteve aprovação no processo seletivo 

8 Controle de encaminhamento de alunos no âmbito quantitativo e qualitativo 

9 Acompanhamento de estágios realizado pelos professores das disciplinas de 

estágio no âmbito qualitativo 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa 
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4.5 Alunos: orientação de carreira, grau de envolvimento e comprometimento 

 

Os professores orientam sobre a legislação do trabalho, relações com o mundo do 

trabalho com a instituição. 

 

 “O setor de estágios é focado na questão do mercado de trabalho. Como ele deveria 

desenvolver alguma característica pessoal ou profissional, isso fica a critério de 

professores e coordenadores” (ENTREVISTADO 2). 

 

“Além das informações sobre o mercado de trabalho, tempo do curso,  e o formato 

do curso no site, existe a disciplina de primeiro semestre que se chama 

conscientização universitária que trata dos procedimentos universitários e da carreira 

escolhida (20h/a). A importância do estágio na construção da carreira do aluno” 

(ENTREVISTADO 3). 

 

 

Constata-se a importância de orientar a carreira do aluno desde o primeiro semestre 

por meio de palestras, testes vocacionais e visitas às empresas. Existe desta forma o 

conhecimento dos alunos pelas vagas ofertadas. Mesmo o aluno estando inserido no mercado 

de trabalho, há sempre o interesse em uma ascensão profissional na própria empresa ou em 

outra. Daí a importância da divulgação das vagas. 

 
“Existe com certeza. Inclusive alunos que concluíram perguntam ao setor se tem 

oferta de emprego relatando que saiu da empresa e que se reinserir no mercado. Já 

faz parte da cultura no campus” (ENTREVISTADO 1). 

 
“O interesse poderia ser maior. Existe o setor de extensão que divulga os simpósios, 

eventos externos, além da semana acadêmica, atividade interna, mas o interesse por 

essas atividades deveria ser maior para que o aluno pudesse aumentar as 

possibilidades e oportunidades de inserção no mercado de trabalho” 

(ENTREVISTADO 3). 

 

“Alguns não buscam as oportunidades, mas a maioria já está inserido no mercado de 

trabalho. Outras pessoas devem estar em cargos aquém ao que de fato são capazes. 

Cabe ao professor também abrir esse leque de oportunidades para o aluno atuar no 

mercado de trabalho e que estimule novas oportunidades” (ENTREVISTADO 4). 

 

 

Envolvimento e comprometimento dos alunos têm aumentado consideravelmente, 

pois os alunos entendem como se fosse o início da vida profissional. A sala de aula é muito 

boa de se aprender, mas é no trabalho onde as coisas acontecem e influenciam na formação do 

aluno não só sob o ponto de vista acadêmico, mas também pessoal. Mesmo sabendo que as 

empresas avaliam positivamente os estagiários, vale ressaltar que os mesmos deveriam 

participar mais das atividades complementares promovidas pelas IES’s. 

 

“O professor procura engajar esse aluno durante o estágio. Haja vista que metade 

dos alunos que realizaram estágio são contratados pela empresa” 

(ENTREVISTADO 3). 
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“Sabemos que alguns alunos são efetivados, contratados, mas não é mapeado. Isso 

vai ser possível de maneira efetiva com a criação de um setor a parte. Esse trabalho é 

grandioso e necessita de um setor específico” (ENTREVISTADA 4). 

 

“Pode-se medir pelos relatórios de atividades dos estágios não obrigatório. Pode 

verificar que a avaliação por parte da empresa é boa. Sabe-se que alunos são 

contratados após o estágio, mas para que esses dados sejam melhores apurados seria 

interessante a Central de Estágios” (ENTREVISTADA 4). 

 

Na relação com egressos, há continuidade das políticas de inserção, existente por 

meio de encontros anuais e pela oferta de Pós-graduação. 

: 
“Existe um encontro anual de alunos que acontece no segundo sábado de dezembro. 

A coordenadora do estágio tem os dados sobre o evento. O que é feito o dia do ex-

aluno, se trabalha na área se não trabalha, mas a amostra é muito pequena. São 600 

alunos inscritos e 450 comparecem, segundo sábado dezembro, há um jantar com 

uma festa dançante e palestras”( ENTREVISTADO 1). 

 

“Existe a intensão por meio da Pós-graduação para os egressos com descontos 

especiais, mas não há a análise de como ele está no mercado de trabalho. Não tem 

esse quantitativo. 50% dos alunos da Pós-graduação são egressos da graduação” 

(ENTREVISTADO 3). 

 

 

Para o IFCE, os encontros com egressos e a oferta de educação continuada é um 

caminho para a aproximação entre a IES e o acompanhamento dos ex-alunos, revelando-se de 

fundamental importância, balizador, para o processo de melhoria continua dos cursos e  

atividades ofertadas pelas IES’s. 

 

4.6 Discussão dos dados 

 

 

Os dados das entrevistas trazem uma visão geral sobre a importância de uma IES 

implantar um setor específico que trate da inserção dos alunos no mercado de trabalho, além 

do acompanhamento dos egressos em termos de educação continuada, contando com 

orçamentos reservados para uma maior eficiência dos processos. Nesse contexto, os 

professores da disciplina de estágio supervisionado são fundamentais no processo de 

comunicação com o mercado, orientação de carreiras e acompanhamento dos estágios. 

Percebe-se a valiosa participação dos agentes integradores, tais como CIEE e IEL, 

nesse processo. Há uma preocupação no sentido de promover um ensino de qualidade que 

forme o profissional e o cidadão para o mercado de trabalho.  

Constatou-se, ainda, que o governo necessita criar políticas voltadas para 

incentivar empresas a contratarem alunos para realizarem principalmente o primeiro estágio, 

além dos incentivos voltados para a expansão do contexto econômico, vitais para a inserção. 
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À luz de Viégas et al (2010), verificou-se a importância de se ter políticas 

públicas para a educação profissional e tecnológica que tem como objetivo básico o 

estabelecimento dos fundamentos conceituais, princípios, pressupostos e diretrizes 

estratégicas para o desenvolvimento do educando, tendo em vista a sua formação integral e a 

sua alocação no mercado do trabalho. A existência de políticas que estruturem mecanismos de 

coordenação, articulação e integração entre as esferas governamentais, procurando fortalecer 

e consolidar os cursos superiores de tecnologia.  

Conforme Brasil et al (2011), a Política Pública para encaminhamento de alunos 

está diretamente ligada às práticas de políticas públicas para o crescimento econômico e para 

a educação superior, principalmente no tocante às verbas para a manutenção e expansão do 

ensino tecnológico, embasadas não somente em informações de mercado, mas principalmente 

na prática sincronizada com as necessidades da sociedade e no rompimento de novas 

fronteiras da ciência e tecnologia.  

De acordo com os mesmos autores, o conhecimento técnico, o autoconhecimento 

e as redes sociais interpessoais interagem entre si e são os principais pilares da 

“trabalhabilidade”, mostrando-se fundamentais em todo o processo de orientação de carreira, 

demonstrando ser facilitadores da inserção. A ideia do autogerenciamento de carreira poderia 

ser estimulado pelas instituições de ensino superior, por meio de mudança de paradigma 

relacionado ao conhecimento prático, à implantação de programas de orientação de carreira e 

a uma melhor preparação para o mercado de trabalho. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho analisou as políticas públicas e institucionais relativas a 

inserção de alunos no mercado de trabalho sob a ótica das Instituições de Ensino Superior de 

Tecnologia, considerando a análise da pesquisadora a partir das duas entrevistas realizadas no 

Instituto Federal do Ceará (IFCE) e outras duas na Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA). 

Constatou-se, no primeiro objetivo específico, analisar as políticas institucionais 

relativas à inserção no mercado de trabalho, que as políticas existentes estão voltadas para o 

recebimento de demandas e divulgação de estágios e empregos ofertados por empresas 

parceiras e agentes de integração, além da preocupação na formação de um profissional 

cidadão, na formação acadêmica que dialogue o setor produtivo, o mundo do trabalho real, 

com o acompanhamento dos estágios para que o aluno realize estágios ou trabalhe na sua área 

de atuação, não se tornando uma mão-de-obra barata. 

Identificou-se, no segundo objetivo, que a relação da IES com os agentes de 

integração empresa-estágio é de fundamental importância para o processo de inserção de 

alunos, nas duas instituições pesquisadas. 

O terceiro objetivo trouxe o detalhamento dos processos referentes à inserção de 

alunos retratado por meio de um fluxo que versa sobre mercado de trabalho aquecido, oferta 

de estágios, empregos e concursos, divulgação dessa oferta, incentivos para que alunos 

participem das seleções, acompanhamento do aluno inserido. 

O quarto e último objetivo específico procurou detalhar a percepção dos 

dirigentes em relação aos alunos no processo de inserção registrado pelo interesse do aluno 

em estagiar o mais cedo possível com o objetivo de se inserir no mundo real de trabalho, 

criando suas responsabilidades, e exercendo a sua cidadania. Os entrevistados ressaltaram a 

importância do aluno participar mais das atividades complementares que promovam o 

conhecimento e assim aumente a sua possibilidade de inserção no mercado de trabalho. 

Por meio dos dados levantados da análise das IES´s, observou-se que há esforços 

para a inserção do alunos e o acompanhamento dos egressos por parte da instituição de 

ensino, mas não é institucionalizada, ou seja, há a preocupação e realização de ações que 

promovem essa atividade, porém não existe regimento que o oficialize como Política da 

instituição. 

Segundo informações dos entrevistados há existência de um ciclo onde a 

realização de políticas públicas que promovam o crescimento econômico do pais, 
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proporcionam o aumento da demanda por trabalhadores qualificados, somados a políticas 

públicas de expansão do ensino tecnológico, dentre elas o investimento que promove um 

ensino de qualidade, assim estagiários e profissionais serão absorvidos pelo mercado de 

trabalho. 

Como existem poucas artigos acerca do tema, acredita-se que o referido trabalho 

tenha possibilitado contribuir no tocante à apresentação da política institucional de 

encaminhamento de alunos ao mercado de trabalho, funcionamento do setor responsável, 

além da avaliação e sugestões de políticas públicas voltadas para esse tema. 

Logo, a presente pesquisa visa contribuir para o avanço dos estudos de Políticas 

institucionais e públicas para a inserção de alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia no 

mercado de trabalho. Os resultados desse estudo podem colaborar para um melhor 

entendimento e esclarecimento sobre as oportunidades de mercado de trabalho para alunos e 

egressos de cursos tecnólogos, além de servir como inspiração para estudos futuros com 

outras IES’s, em outras regiões do pais, com finalidade comparativa. 

Quanto às aplicações do estudo de caso são de grande utilidade em  pesquisas 

exploratórias e comparadas. Como toda pesquisa apresenta vantagens e limitações na sua 

aplicação, merecendo o cuidado necessário quando buscar generalizações. Em nenhum 

momento o pesquisador deverá desprezar, em busca da simplificação, o rigor científico 

necessário para sua validação. 

Enfim, espera-se que este estudo descritivo contribua para esclarecer algumas 

peculiaridades da técnica Análise de Conteúdo, evidenciando seu potencial de aplicação nas 

pesquisas de cunho qualitativo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA COM OS DIRETORES E 

COORDENADORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA,RESPONSÁVEIS PELO SETOR DE INSERÇÃO DE ALUNOS AO 

MERCADO DE TRABALHO. 

 

Roteiro de Boff, Oro e Beuren (2008), adaptado pela autora. 

 

Instituição  

k) Histórico da atividade de inserção de alunos ao mercado de trabalho 

l) Histórico dos cursos superiores de tecnologia no Brasil e na instituição (item incluído 

após entrevista no IFCE) 

m) Estrutura física do setor de inserção de alunos ao mercado de trabalho 

n) Departamentos/setores que julga estarem diretamente ligados ao sistema de 

encaminhamento 

o) Investimento da IES no setor 

p) Comunicação e relacionamento entre a IES e as empresas/instituições parceiras, no âmbito 

público e privado 

q) Conhecimento sobre as Leis de estágio e do trabalho 

r) Responsabilidade Social 

s) Relatórios com informações quantitativas e qualitativas relacionadas ao número de alunos 

encaminhados ao mercado de trabalho 

t) Conhecimento sobre as políticas públicas de inserção de alunos ao mercado de trabalho 

 

Mercado e Governo 

k) Relação entre formação de alunos e demanda de mercado 

l) Diferencial competitivo em relação as outras IES e ao mercado de trabalho 

p) Relação com a esfera pública: órgãos, parcerias 

q) Benefícios sociais percebidos no âmbito das ações decorrentes da inserção de alunos ao 

mercado de trabalho 

r) Medidas necessárias para melhorar as políticas de inserção de alunos ao mercado de 

trabalho no âmbito governamental e na IES 

 



81 

 

 

Processos 

p) Acesso ao mercado de trabalho 

q) Busca de estágios e trabalhos para alunos 

r) Envolvimento da IES durante o processo de encaminhamento e no próprio trabalho do 

aluno 

s) Pré-requisitos para inserção de alunos ao mercado de trabalho 

t) Avaliação de oferta de trabalho 

u) Avaliação das ações previstas e realizadas 

v) Dificuldades no atendimento a política de inserção de alunos 

 

Alunos 

bb) Orientação da carreira de alunos 

cc) Grau de conhecimento e interesse dos alunos pelas vagas ofertadas. 

dd) Envolvimento e comprometimento dos alunos 

ee) Relação com egressos: continuidade das políticas de inserção 
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ANEXO A – INSTRUMENTAIS DO ESTÁGIO 
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CARTA DE ENCAMINHAMENTO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Curso Superior de Tecnologia em ____________ 
 

 

Fortaleza, 1º de setembro de 2015. 

 

Ao 
Sr.  
Presidente do 
 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Encaminhamos __________________, aluna do ____º semestre do Curso 

________________________ da Universidade Estadual vale do Acaraú-UVA,   ministrado em 

parceria com o Instituto Dom José de Educação e Cultura – IDJ, que deverá 

se apresentar com documento de identificação para realização de 

estágio curricular obrigatório. 

 

Lembramos que esta atividade é regulamentada de acordo com a Lei Federal nº 11.788, de 

25/09/2008, o que não caracteriza vinculo empregatício da aluna com esta empresa durante o período 

de estágio curricular. 

 

Contamos com o apoio e colaboração no processo de aprendizagem de nossa aluna e agradecemos 

antecipadamente nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 Professor (a) da Disciplina de Estágio 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Aluno(a): 

E-mail:                                                                         Fone(s): 

Curso/Turma: 

Estágio Supervisionado I  

Estágio Supervisionado II  

 

 2. SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Empresa: Fone(s): 

Função/Cargo: 

 
3. MODALIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

1.    Estágio Tradicional  

2.    Estágio na própria Empresa  
 

 

 

Observações Importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza, _____de _____________de______ 

 

 

   

 Prof. Orientador(a)  Aluno(a)  
 

 

 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ________ 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Curso: 
Unidade:                                              Período de visitas:  

Carga horária: h/a Instituição de ensino visitada:  
End.:                Tel.: ___ 

Nome do professor:  
 

Aluno (a) 
 

Empresa  

Data 
Horário 

(entrada e 

saída) 

Atividades Desenvolvidas Assinatura 

Diretor/Coordena
dor ou Professor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de Horas do Estágio: 

Data: 

Assinatura do Administrador da Empresa 
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

  

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO (A) 

 

ASPECTOS GERAIS REGULAR BOM ÓTIMO 

Pontualidade    

Iniciativa    

Desempenho    

Aprendizagem    

Criatividade    

Responsabilidade    
ASPECTOS ESPECÍFICOS    

Realização das atividades    

Aperfeiçoamento    

Cooperação    

Relacionamento com  o grupo    

 
 

OBSERVAÇÕES DO ADMINISTRADOR 

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________ 

 

 

_______________________ 

Assinatura do Administrador 

 

_________________________ 

Assinatura do Estagiário (a) 
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TERMO DE COMPROMISSO 

 

 
Que entre si celebram, de um lado a empresa 

_______________________________, situada a Rua/Av. 

_______________________________________________________________, 

doravante denominada simplesmente EMPRESA, neste ato representada pelo Sr(a). 

_____________________________, que nela exerce o cargo de 

_________________________ e, de outro, o (a) Aluno (a) 

__________________________________, regularmente matriculada, no CURSO 

_________________ da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – Núcleo 

________, , na cidade de Fortaleza/CE doravante denominado simplesmente de 

ESTAGIÁRIO (A), residente à Rua/Av_______________________________ 

________________________________ com a interveniência da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú em parceria com o _____________, localizado 

a____________________ _____ – Fortaleza/CE, doravante denominado IDJ, neste 

ato representado por sua supervisora pedagógica _________________________. 

 
CLAÚSULA 1a – DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO 
 

a) Treinar o (a) aluno (a) ESTAGIÁRIO (A) na área de 
________________________________; 

b) Possibilitar à UVA mais um caminho para a obtenção de subsídios 
necessários à permanente atualização de seus currículos, bem como, à 
EMPRESA mais um canal de informações indispensáveis à sua constante 
aproximação das fontes de conhecimentos técnicos e científicos; 

 
 
CLAÚSULA 2a – DAS COMPETÊNCIAS DA EMPRESA 
 

a) Definir, juntamente com a UVA, as tarefas que serão oportunizadas ao 
ESTAGIÁRIO(A), de acordo com os objetivos da disciplina de Estágio 
Supervisionado - que o aluno(a) está cursando; 

b) Designar; como Supervisor da Empresa, o Sr.(a) 
_________________________________, a quem competirá articular-se, com 
o Prof. Orientador do Estágio, designado pela UVA, com o objetivo de 
programar as tarefas descritas no item “ä” desta cláusula; 
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c) Proceder, a qualquer momento, mediante a indicação explícita das razões, o 
desligamento ou substituição do aluno da UVA, nos casos previstos na 
legislação, dando ciência por escrito da ocorrência ao orientador de estágio 
da UVA; 

d) O supervisor da EMPRESA deverá ter conhecimento da área de atuação do 
estagiário; 

e) Possibilitar o acesso às dependências da empresa do Prof. Coordenador do 
Curso e do Prof. Orientador do Estágio, que visitarão o local de estágio 
quando necessário; 

 
 
CLÁUSULA 3a  - DAS COMPETÊNCIAS DA UVA 
 

a) Preparar, em nível preliminar, os alunos para o estágio; 
b) Designar, como Orientador (a) o (a) Prof (a). Débora Andrade de Lima, a 

quem caberá acompanhamento, orientação e avaliação do Estagiário e que 
poderá visitar a EMPRESA conforme item “e” da cláusula 2a; 

c) Manter atualizadas as informações cadastrais relativas ao Estágio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA 4a – DAS COMPETÊNCIAS DO ESTAGIÁRIO 
 

a) Estagiar durante ____________ mês (meses), num total de ______________ 
horas semanais; 

b) Realizar as tarefas previstas no seu programa de Estágio e, na 
impossibilidade eventual do cumprimento de algum item dessa programação, 
comunicá-lo por escrito para fins de aprovação ou não, ao Orientador do 
estágio; 

c) Cumprir as normas internas da EMPRESA, principalmente as relativas ao 
Estágio, que o Estagiário declara expressamente conhecer; 

d) Responder por perdas e danos consequentes da inobservância das Normas 
Internas ou das constantes deste Termo de Compromisso, seja por dolo ou 
culpa; 

e) Seguir a orientação do Supervisor da EMPRESA e do Prof. Orientador 
designado pela UVA. 

f) Apresentar os relatórios que lhe foram solicitados pela EMPRESA e pela 
UVA; 

 
 
CLÁUSULA 5a – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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a) O estagiário (a) não terá, para qualquer efeito, vínculo empregatício com a 
EMPRESA, conforme art. 6o do Decreto No 87.497, de 18/08/1982. 

b) O prazo de duração do presente Termo de Compromisso será de 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante a 
formulação de novo Termo de Compromisso. 

c) e por estarem de acordo, as partes signatárias deste instrumento 
subscrevem-no em (duas) vias de igual teor   e que ficará uma cópia sobre a 
guarda da Coordenação de Estágio da UVA, e outra com a EMPRESA, 
podendo o ESTAGIÁRIO solicitar uma cópia do documento. 

 
 

Fortaleza-Ce, _____ de ________________________ de 2015.. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                        
____________________________________ 

           Empresa         Diretor do IDJ 
 
 
 
 

________________________________ 
Estagiário (a) 

 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
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FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  

 

 

EMPRESA VISITADA  

NOME DO ESTAGIÁRIO (A)  

ORIENTADOR DA EMPRESA  

E-MAIL DO ORIENTADOR  

EMPRESA  

 

 
Aspectos avaliados Sempre Muitas 

vezes 

Poucas 

vezes 

Nunca 

 

Organizei esquemas ou sugeri ideias para 

um planejamento eficiente à minha 

atuação?  
 

    

 

 Compareci pontualmente aos locais de 

estágio?  
 

    

 

 Ajudei espontaneamente ou quando 

solicitado na elaboração de tarefas 

diversificadas?  
 

    

 

 Prestei ajuda ao aperfeiçoamento do 

pessoal com quem colaborei?  
 

    

 

 Desempenhei conscientemente os trabalhos 

de estágio, conforme as normas 

estabelecidas por mim e pelo local de 

estágio?  
 

    

 

 Registrei na ocasião oportuna, os pontos 

relevantes de minha observação e 

participação durante o estágio?  
 

    

 

 Procurei conviver de maneira harmoniosa 

com o grupo onde estagiei?  
 

    

 

 Solicitei esclarecimentos, respeitando a 

opinião do grupo e aperfeiçoando as minhas 

opiniões?  
 

    

 

 Avalio meu estágio pelas mudanças 

internas, em função da aquisição de 

conhecimentos e experiências profissionais?  
 

    

 

Assinatura do Estagiário (a) 

 

Assinatura do Professor(a) 


