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RESUMO: O artigo objetiva traçar o perfil dos/as egressos/as de cursos da UFPR – 
Setor Litoral. Os dados advêm do grupo de pesquisa Educação e Trabalho do Setor Li-
toral da UFPR, os quais foram coletados a partir de um questionário aplicado, o qual 
obteve 256 respondentes egressos/as, dos cursos de Gestão: Ambiental, Empreendedo-
rismo, Pública, Turismo e Desportiva e Lazer, e os cursos: Serviço Social e Licenciatura 
em Ciências. Para a análise considerou-se a trajetória de formação, a inserção profissio-
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nal e prolongamento dos estudos dos pesquisados. Os resultados apontam que os/as 
respondentes são trabalhadores/as que vivenciam um processo de precarização das 
condições de trabalho, de flexibilização dos direitos trabalhistas, educacionais e sociais. 
Palavras-chave: Perfil do egresso. Trajetória de vida. Trabalho e educação. Ensino Su-
perior. 
 
ABSTRACT: The article aims to outline the profile of the graduates of courses at 
UFPR – Sector Litoral. The data come from the research group Education and Work of 
the Sector Litoral of UFPR, which were collected from na applied questionnaire, which 
obtained 256 respondents from the Management courses: Environmental, Entrepre-
neurship, Public, Tourism and Sports and Leisure, and the courses: Social Work and 
Science Degree. For the analysis, the formation trajectory, the professional insertion and 
the extension of the studies of the respondents were considered. The results show that 
the respondents are workers who experience a process of precarious working condi-
tions, flexibility of labor, educational and social rights. 
Keywords: Graduates. Life skills. Workers education. Higher Education. 
 
RESUMEN: El artículo tiene como objetivo perfilar el perfil de los egresados de los 
cursos UFPR - Setor Litoral. Los datos provienen del grupo de investigación Educación 
y Trabajo del Sector Costero de la UFPR, los cuales fueron recolectados a partir de un 
cuestionario aplicado, el cual obtuvo 256 encuestados de los cursos de Gestión: Ambi-
ental, Emprendimiento, Público, Turismo y Deporte y Ocio, y los cursos: Licenciatura 
en Trabajo Social y Ciencias. Para el análisis se consideró la trayectoria de formación, la 
inserción profesional y la extensión de los estudios de los encuestados. Los resultados 
muestran que los encuestados son trabajadores que viven un proceso de precariedad la-
boral, flexibilidad laboral, derechos educativos y sociales. 
Palabras clave: Perfil de egresado. Trayectoria de vida. Trabajo y Educación. Enseñan-
za superior. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A cúpula das Nações Unidas, para o Desenvolvimento Sustentável, estabeleceu em 2015, 
dezessete objetivos com vistas a erradicar a pobreza e enfrentar as diferenciadas desigualda-
des nas dimensões: social, econômica, ambiental e institucional. 

Considerando a educação uma das vertentes importantes para o desenvolvimento susten-
tável, a definição do objetivo 4 da Unesco pautou o seguinte: “Assegurar a educação inclusi-
va e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos” (Unesco, 2015, p. 22). Referido objetivo demanda ações destinadas aos três ní-
veis de ensino. No que concerne ao Ensino Superior, o quarto objetivo destaca o seguinte: 

 
Tornar o ensino superior e profissional mais inclusivo e socialmente relevante, aumentando 
assim as oportunidades para que estudantes de todos os setores da sociedade possam ampliar 
sua educação de forma significativa e prática, eliminando barreiras sociais e culturais ao acesso 
e reduzindo as hierarquias entre instituições e carreiras de maior ou menor prestígio e reco-
nhecimento. Além disso, recomenda-se o uso adequado das oportunidades criadas pelas novas 
tecnologias digitais (Schwartzman, 2018, p. 23). 

 
Sob essa prerrogativa, as universidades públicas ganham relevância enquanto instituições 
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que têm como premissa a função social de, efetivamente, contribuir para o atendimento das 
demandas e necessidades da sociedade. 

Neste contexto nos debruçamos sobre a região litorânea do estado do Paraná, que com-
preende sete municípios. Esta é considerada estratégica para os ambientalistas em função da 
urgência de ações de conservação dos ecossistemas únicos que ali se encontram, e, dada a 
importância de seus recursos hídricos. 

Nosso olhar está construído a partir das ações de governo que permitiram a expansão do 
ensino público, especificamente do ensino superior, a partir de 2003 em um processo de in-
teriorização. A Universidade Federal do Paraná se fez presente na região com a posse do 
presidente Luís Inácio Lula da Silva, que estimulou uma política de expansão das universida-
des públicas federais. Naquele momento a educação superior apresentava problemas estrutu-
rais e conjunturais advindos do modelo federalista de 1930, e, parcialmente resolvidos pela 
Constituição de 1998 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 
(Costa; Cunha; Araújo, 2010). Dentre esses problemas estava a educação do ensino superior 
público, da rede federal, que limitava a oferta de vagas e reduzia as oportunidades de acesso 
da população. Expandir o acesso para o Ensino Superior e, reestruturar o espaço físico, jun-
to às gestões acadêmicas e administrativas das universidades federais, de forma a dar respos-
ta as demandas sociais, bem como propiciar processos de inclusão, em diversas vertentes, foi 
o objetivo dos projetos de expansões das instituições de ensino federais. 

Considerando que uma parcela da população não acessava o ensino superior, principal-
mente, devido às razões socioeconômicas, a questão foi modificar a relação das instituições 
federais com suas comunidades internas e externas a elas. Para tal, dentre os diversos com-
promissos educacionais, assumidos pelo Governo Lula, destacaram-se a ampliação de cursos 
e vagas nas universidades federais e a interiorização dos campi universitários. Em 2003, as 
políticas educacionais foram reorientadas para que acontecessem avanços nos marcos regu-
latórios em todos os níveis de ensino, visando a expansão e a defesa da educação pública 
gratuita e de qualidade, para que se ampliasse o acesso ao ensino superior e se reduzissem as 
desigualdades regionais. 

Em 2003 foi criado o Programa de Expansão das Instituições Federais de Educação Su-
perior, e ampliado em 2007, pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expan-
são das Universidades Federais (REUNI). Mudanças significativas que também foram incor-
poradas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), a qual aderiu ao programa, e, em 1º de 
junho de 2004, iniciou-se os trabalhos para a implantação da UFPR no litoral do Paraná, 
como parte das políticas públicas do programa de expansão das universidades em 2003 (Bra-
sil; Coun, 2004).  

Referida unidade teve como premissa fomentar o ensino na formação pós ensino médio 
(cursos técnicos) e cursos de ensino superior, que contou com uma equipe engajada com 
foco no desenvolvimento sustentável da região. Os estudos realizados para a implantação da 
unidade, considerou os baixos investimentos de políticas públicas, bem como a falta da 
promoção de processos sociais, políticos e educacionais.  De tal forma que o Projeto Políti-
co Pedagógico do Setor Litoral da UFPR Setor Litoral preconizou e ainda preconiza, o de-
sencadeamento constante do desenvolvimento sustentável na região. 

Alinhado a esse debate, o grupo de pesquisa Educação e Trabalho do Setor Litoral, “nas-
ce” com o engajamento de profissionais que atuam e inovam neste segmento desde 2016, o 
que contribui para a constituição do Observatório dos(as) egressos(as) de todos os cursos do 
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Setor Litoral, com foco na construção de um banco de dados de acompanhamento dos pro-
fissionais que foram diplomados por este Setor. O referido Observatório tem como mote 
fornecer dados suficientes para um processo de avaliação contínua do Setor e dos cursos. 

Assim, neste artigo apresentamos os dados coletados dos egressos do ensino superior da 
UFPR Litoral dos anos 2009, ano de primeiros egressos da instituição, até 2016. Iniciamos a 
discussão a partir do percurso metodológico traçado e das principais informações sobre os 
cursos pesquisados. Na sequência apresentamos a discussão dos dados relativos aos(as) 
egressos(as), com foco na caracterização, no processo de inserção profissional e educação ao 
longo da vida dos(as) respondentes. Ao final pautamos algumas considerações que reverbe-
ram na política pública de educação superior, bem como o posicionamento em defesa da 
Universidade Pública, laica, crítica, de qualidade e com o compromisso social. 

 

METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi desenvolvida através aplicação de questionário on-line, utilizando o softwa-

re livre LimeSurvey. Foram elaboradas 116 questões abertas, fechadas e de múltipla escolha 
que abordam dados pessoais, a trajetória estudantil pregressa dos estudantes, seu acesso a 
Universidade, seu percurso laboral antes, durante e após a diplomação, bem como as possi-
bilidades acessadas de formação continuada em nível de pós-graduação. Considerando o ano 
de 2009, quando ocorreram as primeiras formaturas até 2016, tem-se o universo de 1007 
diplomados(as). Buscou-se fazer contato com a totalidade, contudo, o número de respon-
dentes foi de 333 (33,1 %). Assim, optou-se por analisar apenas os cursos nos quais obteve-
se o mínimo de 25% de respondentes, no sentido de evidenciar as diferenciadas especifici-
dades das áreas.  

Desta forma, para fins dessa discussão, nossa amostra passou a ser de 256 pessoas (25,4 
% do total de egressos), que são egressos(as) de sete cursos do Setor Litoral, conforme apre-
sentado na Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Composição da amostra. Legenda: GA = Gestão Ambiental, GT = Gestão em Turismo, GDL = Gestão Desportiva e 
Lazer, GE = Gestão e Empreendedorismo, GP = Gestão Pública, LC = Licenciatura em Ciências, SS = Serviço Social. 
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O Gráfico 1 mostra o quantitativo por curso de formados(as) e respondentes, bem como 
o percentual de respostas de cada curso. Percebe-se que tanto o curso de Gestão Ambiental, 
quanto o curso de Serviço Social obtiveram o maior percentual de respondentes. 

Cabe ressaltar que os contatos foram realizados via facebook, email, WhatsApp ou ligações 
telefônicas. O questionário compreendeu questões sobre a trajetória pregressa de estudos, 
seu percurso durante a graduação, caracterização dos/as respondentes, processo de inserção 
profissional e formação ao longo da vida. 

Os questionários respondidos passaram por um rigoroso processo de decupagem, na 
perspectiva de identificação de incongruências e nesses casos, foi realizada a retomada de 
contato com os/as respondentes. A cada questionário respondido, o grupo de pesquisa 
agradeceu a participação e definiu o canal de devolutiva da pesquisa (site do grupo de pes-
quisa, e-mail, whatsapp) 

 

OS CURSOS ESTUDADOS 
 

GESTÃO AMBIENTAL 
 
O curso bacharelado em Gestão Ambiental surge no setor litoral no ano de 2005, sendo 

novo no cenário nacional, presente em algumas universidades privadas e em Institutos Fede-
rais no formato de tecnólogo, não possui até o momento diretrizes curriculares junto ao 
Ministério da Educação. Desta forma, cada instituição molda suas diretrizes curriculares de 
acordo com a sua região e suas especificidades. Com carga horária de 2.970 horas, integrali-
zadas em oito semestres, com aulas presenciais e de campo no período da manhã. A opção 
pela criação desse curso no Setor Litoral teve como justificativa as demandas e as caracterís-
ticas da região, que apresenta remanescentes florestais que constituem os últimos fragmen-
tos contínuos e significativos de Mata Atlântica do país. O perfil do(a) egresso(a) é definido 
pelo projeto pedagógico do curso da seguinte maneira: 

 
O profissional Gestor Ambiental é capaz de aplicar e gerar conhecimentos sobre as relações 
entre o ser humano e deste com a natureza, promovendo a utilização racional dos recursos na-
turais. Assim, é um analista integrador tanto da realidade global quanto local cujo perfil busca 
estar em contato com profissionais de diferentes áreas do conhecimento. (UFPR Litoral; GA, 
2014, p. 13) 

 
O gestor ambiental pode atuar em todo e qualquer espaço onde sejam necessárias ações 

ambientais, seja em instituições públicas, privadas a até mesmo no terceiro setor, estando 
apto a orientar indivíduos e instituições no enfrentamento da crise ambiental diante da cres-
cente realidade de degradação do meio ambiente. Entre suas atividades estão incluídas, por 
exemplo, a concepção de projetos de sustentabilidade social, ambiental e econômica e im-
plementação de políticas públicas e ambientais. 

 

GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 
 
O curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo, iniciado no segundo semestre 

de 2006, conta com carga horária de 3000 horas integralizadas em no mínimo oito semestres 
e no máximo 12 semestres, no período noturno. A criação do curso foi justificada pela ne-
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cessidade da região de encontrar novas possibilidades de desenvolvimento social, econômico 
e ambiental. O curso tem como objetivo: 

 
Sensibilizar o acadêmico sobre a importância da Universidade, enquanto lócus privilegiado de 
discussão e reflexão sobre si mesma e com os desafios sócio culturais, ambientais, econômi-
cos, científicos e políticos da sociedade contemporânea, na perspectiva de despertar o pensa-
mento, reflexão e raciocínio para o espaço costeiro do Paraná, buscando entender seus aspec-
tos socioambientais e a atuação profissional como agente do desenvolvimento. (UFPR Litoral; 
GE, 2014, p. 15)  

 
A matriz curricular organizada através de três eixos: mundo do trabalho, território e de-

senvolvimento, produção e mercado, de forma a capacitar o futuro profissional para a cria-
ção de novos negócios, assessoria, consultoria e gestão de projeto. De acordo com o Projeto 
Pedagógico do Curso (2015), o perfil do(a) egresso(a) está assim definido:  

 
O Curso está focado na formação de um novo profissional, que desenvolva um pensamento 
orientado para a visão de conjunto (o enfoque sistêmico), com proatividade, com fortes refe-
rências éticas e democráticas, capaz de fomentar a articulação do local com o global e a cida-
dania, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade de vida de uma população que 
carece de alternativas baseadas na disponibilidade de recursos, portanto, endógena, conforme 
Sachs (1986). Um gestor que entenda a importância do ser humano, da cooperação, dos siste-
mas de rede, da democracia, do comércio justo e relações solidárias, para atuar como empre-
endedor e gestor, fomentando o desenvolvimento sustentável da região. (UFPR Litoral; GE, 
2014, p. 18) 

 
Constituem seus espaços de atuação: empresas dos setores público e privado, com ênfase 

em incubadoras, cooperativas, comunidades urbanas e rurais, arranjos produtivos locais, mi-
cro, pequenas e médias empresas, empreendedores individuais, entre outros espaços. 

 

GESTÃO PÚBLICA 
 
Houve, no processo de instalação da UFPR Litoral, a necessidade de incrementar o nú-

mero de profissionais em gestão pública na região, porém, somente o curso de Gestão e 
Empreendedorismo, existente no Setor desde 2006, não contemplava de forma especifica os 
temas relacionados à esfera pública. Diante deste cenário, os debates realizados no curso de 
Gestão e Empreendedorismo resultaram na criação do curso de Gestão Pública. Esse curso 
é ofertado no período noturno e visa formar profissionais capacitados a atuarem na esfera 
pública, oferecendo um olhar mais complexo sobre as questões e sempre mantendo como 
princípio da formação o éthos republicano e democrático. Sua grade curricular é multidiscipli-
nar e conta com professores de diversas áreas do direito, economia, administração e ciência 
política proporcionando ao aluno diferentes perspectivas às questões que estão envolvidas 
no setor público. Diante disto o perfil do/a egresso/a de Gestão Pública é definido pelo 
PPC do curso da seguinte maneira 

 
[...] contempla um profissional com formação plural, interdisciplinar, critica e em sintonia com 
os desafios inerentes às sociedades democráticas. O gestor realiza esses princípios atuando 
como responsável pela identificação e análise de problemas, planejamentos, organização, lide-
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rança e controle democrático das organizações da sociedade civil e da administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Em um contexto de complexidade e 
incertezas, esse profissional desempenha um papel chave enquanto componente mediador, in-
tegrador e catalisador no uso dos saberes aplicados aos princípios constitucionais da Gestão 
pública. (UFPR Litoral; GP, 2014, p. 11) 

 

GESTÃO DE TURISMO 
 
O curso de tecnologia em Gestão de Turismo teve seu primeiro vestibular em 2009, con-

tando com carga horária de 1.860 horas integralizadas, em no mínimo seis e no máximo no-
ve semestres, no período noturno. Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), planejou-
se a evolução para um curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo com o objetivo 
de contribuir na formação dos agentes de desenvolvimento capazes de intervir na transfor-
mação da realidade local. 

 
Entende-se que a oferta do curso de tecnologia em gestão de turismo mostra-se como uma 
adequada iniciativa em favor da geração de empregos, renda e trabalho, vinculada a um setor 
em crescimento e gerador de economia local, sobretudo diante das necessidades de profissio-
nalização nos serviços. Nessa ótica, e a partir de uma ação de qualificação profissional integral 
para o campo turístico, pretende-se superar o atual quadro de desenvolvimento do setor na 
região [...]. (UFPR Litoral; GT, 2015, p. 10) 

 
O egresso tecnólogo em Gestão de Turismo é capacitado a trabalhar no planejamento e 

desenvolvimento das atividades turísticas nos setores público e privado. Ele atua no âmbito 
do planejamento turístico e das políticas públicas, no agenciamento de viagens, em empresas 
de transportes, em consultorias voltadas para o gerenciamento, na comercialização e na 
promoção dos serviços relativos ao setor turístico. Esse profissional tem a capacidade de 
identificar os potenciais turísticos receptivos, considerando a diversidade cultural e os aspec-
tos socioambientais para o desenvolvimento local e regional, assim como a consolidação de 
produtos turísticos frente às novas tecnologias. 

 

GESTÃO DESPORTIVA E DO LAZER 
 
O curso de Gestão Desportiva e do Lazer é realizado no período noturno, contando com 

oito semestres de duração e 3.200 horas de carga horária. O curso objetiva contribuir com o 
desenvolvimento local sendo que, 

 
[...] a partir da formação de profissionais capacitados a gerenciar, implantar e avaliar planos es-
tratégicos de desenvolvimento humano em instituições, concebendo produtos e serviços liga-
dos ao lazer, esporte, folclore, arte e cultura. A implementação de políticas inclusivas e afirma-
tivas de integração social por meio de atividades sociais, lúdicas e esportivas é um dos focos 
do curso, ganhando ênfase a compreensão do esporte e do lazer como veículos para a educa-
ção, ou seja, do esporte e lazer como meios para a formação e emancipação do ser humano. 
(UFPR Litoral; GDL, 2011, p. 9–10) 

 
Além disso, seu objetivo é constituir profissionais aptos a possuírem ampla visão da reali-

dade local para realizar análises sobre a esfera do esporte e do lazer. O(A) formado(a) atua 
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com animação cultural, lazer e recreação, no campo da hotelaria de lazer, resorts e cruzeiros, 
em eventos esportivos e recreativos, além de ações ligadas ao lazer esportivo e de qualidade 
de vida em associações, clubes e SPAs. Poderá também atuar no ensino, formação e promo-
ção do esporte, organização de eventos esportivos e competições em diferentes âmbitos, 
com crianças, jovens, adultos e idosos. 

 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
 
O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da UFPR Litoral explicita que uma das formas de 

auxiliar na educação básica seria através da criação dos cursos de licenciatura, ministrando 
“programas de capacitação para os professores da rede pública, de ensino fundamental e 
médio, orientados para o desenvolvimento educacional, sociocultural e econômico da região 
geoeconômica” (PPP, 2008, p. 13). A UFPR Litoral criou em 2008 a licenciatura em Ciências 
e a licenciatura em Artes, mais tarde outras licenciaturas foram criadas e no momento totali-
zam seis. 

A criação da licenciatura em Ciências tinha um alto interesse governamental, porque havia 
um grande déficit de professores nas escolas para essa área. Acrescentava-se a isso as dificul-
dades de implantação deste tipo de curso pelo ensino superior de capital privado, visto que 
os cursos da área das Ciências Naturais têm custos elevados, não se tornando uma mercado-
ria valiosa a ser explorada pelos empresários do mercado da educação. 

A licenciatura em Ciências da UFPR Litoral vai ao encontro das políticas das Diretrizes 
Curriculares para a formação de professores do MEC, implementada pelo MEC (Brasil; 
MEC, 2002), conferindo aos cursos de licenciatura a sua terminalidade e integralidade quan-
do comparado aos cursos de bacharelado. Como assinala Ayres (2005), independente das 
discordâncias quanto aos reais interesses das diretrizes que não estão necessariamente vincu-
ladas aos interesses acadêmicos ou da categoria docente, mas antes são fruto de uma lógica 
internacional dos grupos político-econômico hegemônicos internacionais, o grupo de docen-
tes do curso de licenciatura em Ciências a tem (re)interpretado com base na cultura da insti-
tuição, à luz das ideais de Paulo Freire e da complexidade da pós-modernidade para a forma-
ção docente para o ensino das Ciências para o Ensino Fundamental II. 

 

SERVIÇO SOCIAL  
 
O curso de bacharelado em Serviço Social foi criado no Setor Litoral no ano de 2006, 

com uma carga horária de 3.000 horas, de forma presencial. É um curso que possui estágio 
obrigatório no quinto período, com uma carga horária de 450 horas sendo distribuídas em 
dois semestres. Está em consonância com as diretrizes curriculares propostas pela Associa-
ção Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). De acordo com o Projeto 
Pedagógico do Curso, o perfil do/a egresso/a está assim definido: 

 
Profissional com formação generalista, interdisciplinar, crítica, pluralista e em sintonia com as 
mudanças da sociedade contemporânea. Deve explicitar em sua prática o compromisso com a 
democratização das relações sociais e com a promoção do exercício pleno da cidadania, atuan-
do no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, programas, projetos e serviços 
sociais, em diferentes níveis e instituições. O profissional deve pautar seus objetivos para a 
melhoria das condições de vida e trabalho da população brasileira, construindo estratégias in-
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terventivas nas múltiplas manifestações da questão social. (UFPR Litoral; SS, 2015, p. 15) 

 
O/A Assistente Social tem como atribuições, entre outras, elaborar, implementar, coor-

denar, executar e avaliar políticas, planos, programas e projetos sociais, assim como prestar 
orientação às pessoas, grupos e à população e providenciar encaminhamentos às demandas 
sociais. Atua em diferentes espaços sócio ocupacionais, tais como secretarias de governo, 
prefeituras, conselhos de políticas sociais, ministério público, tribunais e fóruns; empresas e 
cooperativas; hospitais e organizações de atendimento à saúde, instituições de ensino; funda-
ções, institutos; movimentos sociais, organizações não governamentais e sindicatos. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Considerando a análise dos questionários e o diálogo com a literatura, os dados apontam 

e reiteram as especificidades de cada curso, haja vista que as questões de gênero, idade, esco-
laridade pregressa, inserção profissional e prolongamento dos estudos são variáveis que 
compõem as peculiaridades de cada área de formação. 

Em relação ao gênero os dados corroboram a feminização do ensino superior (Gráfico 2). 
São notórias as conquistas femininas na busca por um melhor nível educacional, especial-
mente no que se refere ao nível superior, em que a proporção de mulheres de coortes mais 
jovens é quase duas vezes maior que a dos homens (Leone; Portilho, 2018).  Dos responden-
tes 69% são mulheres e 31% são homens. 

 
Gráfico 2: Sexo por curso. Legenda: GA = Gestão Ambiental, GT = Gestão em Turismo, GDL = Gestão Desportiva e Lazer, GE = 
Gestão e Empreendedorismo, GP = Gestão Pública, LC = Licenciatura em Ciências, SS = Serviço Social. 
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Observa-se (Tabela 1) que 63,3 % (162) estão na faixa etária de 25 a 34 anos, ou seja, jo-

vens e adultos, que estão na idade produtiva, vivenciando o processo de formação de família, 
desenvolvimento de carreira, opção por ter filhos6, ou seja, estão na entrada da vida adulta. 

 
6 Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirma a tendência de que as mulheres brasileiras estão 

sendo mães mais tarde. Em 2005, 30,9% dos nascimentos eram concentrados em mães entre 20 e 24 anos. Em 2015, o 
percentual nessa faixa etária caiu para 25,1 % (Campos, 2016). 
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Os Estudos de Vieira (2006) mostram que as mudanças que caracterizam a vida adulta estão 
cada dia mais descoladas umas das outras (ingresso no mercado de trabalho, saída da casa 
dos pais e a constituição de uma nova família), bem como está se configurando novas con-
cepções de vida adulta e um processo com mais fluidez e com determinações econômicas e 
sociodemográficas. Desta forma, os jovens esperam conquistar algum nível de estabilidade 
na inserção profissional, postergando a realização de outros projetos pessoais, que podem ou 
não incluir a constituição de um novo núcleo familiar.  

 
As perspectivas ocupacionais e profissionais, a ampliação do tempo dedicado pelos jovens à 
escolarização, em observância às maiores exigências educacionais, a tendência à consolidação 
de um padrão de moralidade menos rígido no campo da sexualidade, o adiamento do casa-
mento e da constituição de família são fatores que têm contribuído para postergar a autono-
mia completa dos filhos em relação aos pais. (Vieira, 2006, p. 2) 

 
O estado civil dos(as) respondentes confirma essa constatação (Tabela 2), bem como o 

número de filhos, já que 106 (41%) respondentes estão solteiros(as) e 158 (62%) não possu-
em filhos. 

 
Tabela 1: Faixa etária dos respondentes. 

Faixa etária (anos) Respondentes % dos respondentes 

< 18 0 0,0 

[18,25) 24 9,4 

[25,35) 162 63,3 

[35,45) 41 16,0 

[45,65) 28 10,9 

> 65 1 0,4 

 
Tabela 2: Estado civil dos respondentes. 

Estado civil Respondentes % dos respondentes 

Casada(o) 89 34,8% 

Divorciada(o) 13 5,1% 

Outros 2 0,8% 

Separada(o) 3 1,2% 

Solteira(o) 106 41,4% 

União estável 43 16,8% 

 
Tabela 3: Número de filhos dos respondentes. 

Nº filhos Contagem % Contagem 

0 158 61,8% 

1 50 19,5% 

2 35 13,7% 

3 7 2,7% 

4 6 2,3% 

 
Os dados apontam ainda para o fenômeno da mobilidade educacional intergeracional as-
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cendente, que se caracteriza pela situação em que os filhos superam a escolaridade de seus 
pais (Longo; Vieira, 2017; Mahlmeister et al., 2019). 

De acordo com os resultados, em relação aos pais, 101 (39,4 %) possuem até o ensino 
fundamental completo, 79 (30 %) possuem até o ensino médio completo e 16 (6,2 %) aces-
saram o ensino superior, mas não completaram. Ainda referente ao ensino superior e pós-
graduação, somente 41 (16 %) tiveram acesso. 19 (7,4 %) respondentes não souberam in-
formar a escolaridade dos seus pais. Os dados de escolaridade das mães não diferem muito 
dos pais, sendo que 92 (23,5 %) acessaram até o fundamental completo, 84 (33%) até o ensi-
no médio. 22 (8,5 %) das mães acessaram o ensino superior, mas evadiram. Em contraparti-
da 56 (22 %) completaram uma graduação ou pós-graduação. Dois (0,7 %) respondentes não 
souberam informar a escolaridade de suas mães. Destacamos ainda que 76 (30 %) egres-
sos/as afirmaram que são os/as primeiros da família a cursarem o ensino superior. Esse in-
dicador é de extrema importância para a análise da mobilidade social ascendente, bem como 
na redução da desigualdade social baseada nos anos de escolaridade (Jardim, 2017). 

Os(as) respondentes nos informaram que 76 (30%) acessaram a Universidade por meio 
das cotas, sendo que a UFPR é precursora nessa política no país. 

 
No período de 2005 a 2012 foram disponibilizadas 40% das vagas dos Cursos da UFPR Setor 
Litoral por meio de Políticas de Inclusão da UFPR, 20% através de Inclusão Racial e 20% So-
cial, as demais vagas, 60%, ocorreram pela modalidade Concorrência Geral. No ano de 2013, 
15% das vagas atenderam as Políticas de Inclusão da UFPR, 25% as da Lei n° 12.711, Decreto 
n° 7.824 e Portaria n° 18/2012-MEC e 60% para Concorrência Geral. […] Em 2015, 40% das 
vagas atenderam a Lei de Cotas e 60% a Concorrência Geral. Nos anos seguintes 50% das va-
gas foram reservadas para a Lei de Cotas e 50% para a Concorrência Geral.  (Quadros, 2019, 
p. 65) 

 
A UFPR Setor Litoral é conhecida, desde sua criação, pelo seu forte caráter extensionista. 

Essa característica relaciona-se intimamente com a intencionalidade do Setor de contribuir 
para o desenvolvimento da região, através de ações interventivas e propositivas com a co-
munidade do entorno. Ao serem questionados se participaram de algum tipo de projeto du-
rante a formação, 177 (69%) afirmaram que sim corroborando com a perspectiva extensio-
nista do Setor, desses 51 % participaram de projetos de extensão e as demais respostas se 
distribuem em pesquisa, monitoria, educação tutorial, iniciação à docência e programa volun-
tariado acadêmico.  

Angelotti (2018) ao comparar o número de projetos/programas entre os anos de 2013 e 
2016 na UFPR, afirma que dentre os seus 15 setores, o Setor Litoral, se destaca em suas ati-
vidades de extensão em um quantitativo de 256, ficando apenas atrás dos setores de saúde e 
humanas. A participação em diferentes projetos aparece como diferencial no percurso desses 
diplomados, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais, comportamentais e 
instrumentais para o mundo do trabalho.  

O estudo de Deming (2017) enfatiza o crescimento de habilidades sociais no mercado de 
trabalho, com ênfase nas relações interpessoais e no trabalho em equipe. Tomlinson (2008) 
afirma que as credenciais se caracterizam em diferenciais do sujeito ao colocar-se no mundo 
do trabalho. O acesso a diferenciadas propostas de aprendizagem em paralelo às atividades 
curriculares, por exemplo, a extensão, a pesquisa, a monitoria, a iniciação à docência, possibi-
lita uma aproximação com a dimensão teórico-prática das diferentes áreas e da realidade so-
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cial e laboral, sob outros prismas. 
Os(as) egressos(as) respondentes nos informaram sobre a sua condição no último ano de 

formação, sendo que 168 (66%) afirmando que exerciam atividade laboral, seja formal ou 
informal, na área que estava se formando ou não. Esse dado reafirma a condição de traba-
lhadores-estudantes. 

 
No cotidiano dos jovens trabalhadores há alguns dilemas, como a conciliação entre o trabalho 
e a escola/faculdade. Para alguns o emprego vem em primeiro lugar por questões de ordem 
financeira, para outros, porém, o estudo ocupa uma posição de destaque em vista a possibili-
dade de um futuro mais promissor, vislumbrando melhores oportunidades de trabalho. Perce-
be-se que as narrativas dos jovens trabalhadores demonstram uma linha tênue entre a necessi-
dade de trabalhar e de estudar. (Marques; Costa; Ferreira, 2020, p. 76) 

 
Ao perguntarmos quanto tempo que decorreu entre a diplomação e a obtenção do pri-

meiro trabalho, na área de formação, constatou-se as dificuldades de colocar-se no mundo 
do trabalho, nas respectivas áreas de formação (Gráfico 3). Essas dificuldades se intensificam 
dependendo das especificidades de cada área. 

 
Está ocorrendo um aumento da separação entre o sistema educacional e a estrutura ocupacio-
nal; a passagem entre esses dois sistemas ou espaços não é mais instantânea e contínua. O di-
ploma universitário, que antes era julgado como uma garantia de inserção profissional, é, hoje, 
compreendido como um recurso que potencializa a entrada no mercado de trabalho. (Silveira, 
2017, p. 42) 

 
Gráfico 3: Quanto tempo para conseguir o primeiro trabalho na área. Legenda: GA = Gestão Ambiental, GT = Gestão em Turismo, 
GDL = Gestão Desportiva e Lazer, GE = Gestão e Empreendedorismo, GP = Gestão Pública, LC = Licenciatura em Ciências, SS = 
Serviço Social. 
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Considerando que os(as) respondentes possuem tempos diferenciados de diplomação, 
questionamos quanto ao momento da pesquisa, quanto a sua situação laboral, sendo que 120 
(47 %) estavam trabalhando na área de formação, 61 (23,8 %) estavam inseridos em outra 
área, 53 (20,9%) estavam desempregados(as), 14 (5,5 %) estavam dedicando-se aos estudos 
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(residência, mestrado e doutorado), dois (0,7 %) estão aposentados e cinco (2 %) não 
responderam ( 

Tabela). Em particular, na licenciatura em Ciências 13 egressos (42 %) não conseguiram 
trabalho na área de formação, provavelmente devido a formação desse profissional apenas 
para atuarem no Ensino Fundamental II, o que pode vir a dificultar a ação em outras moda-
lidades de ensino como Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Ensino Médio. Esse fator 
tem favorecido discussões internas nesse curso, com a finalidade de modificá-lo para abran-
ger outros níveis de ensino, e, possibilitar uma maior inserção no mercado de trabalho. 

 
Muitas pessoas com educação superior não somente não trabalham nas áreas em que se for-
maram (o que não chega a ser um problema, porque muitos cursos superiores na prática de-
senvolvem competências genéricas que podem ser utilizadas em atividades diversas), como 
também trabalham em atividades que requerem níveis inferiores de qualificação. (Schwartz-
man, 2018, p. 6) 

 
Tabela 4: Situação laboral. Legenda: GA = Gestão Ambiental, GT = Gestão em Turismo, GDL = Gestão Desportiva e Lazer, GE = 
Gestão e Empreendedorismo, GP = Gestão Pública, LC = Licenciatura em Ciências, SS = Serviço Social. 

Situação laboral GA GT GDL GE GP LC SS Geral 

Aposentado/a 0 1 0 0 0 0 1 2 

Dedicando-se aos estudos 9 1 0 0 1 1 2 14 

Desempregado 21 3 3 3 5 7 11 53 

Em um trabalho na área de formação diferente daquele que tinha 2 
anos após o curso 

15 1 1 3 0 2 12 34 

No mesmo trabalho que tinha 2 anos após a conclusão do curso 7 6 2 10 9 10 18 62 

Primeiro trabalho na área 3 2 0 3 1 5 10 24 

Estou trabalhando em outra área 18 5 4 11 8 5 10 61 

Outros 2 0 1 0 0 1 1 5 

 
A Tabela 4 nos remete ao debate sobre o processo de inserção profissional, que compre-

ende um fenômeno complexo e multidimensional de 
 

[...] noções fluídas e polissêmicas, temporalmente situadas e socialmente construídas [...] um 
corpus de conhecimento teórico e empírico consolidado, proveniente de investigação socioló-
gica recente nacional e internacional confirma que a maioria dos percursos profissionais dos 
jovens diplomados do ensino superior se caracteriza pela incerteza, descontinuidade e menor 
correspondência do diploma ao emprego. Paradoxalmente, enfatiza-se a ideia de que a posse 
de um diploma do ensino superior já não garante, como outrora, um vínculo estável, embora 
se afigure atualmente como condição necessária para o acesso e/ou manutenção do emprego 
num mercado laboral incerto e seletivo. (Alves; Marques, 2010, p. 169) 

 
Na pesquisa de Oliveira (2015) foi possível sistematizar cinco dimensões que sintetizam as 

conceituações dos(as) diplomados(as) sobre a compreensão do processo de inserção profis-
sional, quais sejam: o desempenho da profissão advinda da formação em nível superior; a 
ênfase na realização, nas escolhas e nas opções, ou seja, em aspectos mais subjetivos no pro-
cesso de inserção profissional; a instabilidade e transitoriedade no processo de inserção pro-
fissional e a busca por estabilidade através dos concursos públicos; a opção pela formação 
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continuada, que aparece tanto como estratégia de enfrentamento do desemprego, quanto 
como uma condicionalidade para manter-se vinculado ao mercado de trabalho e pôr fim a 
inserção profissional compreendida como qualquer vinculação ao mercado de trabalho, in-
dependente da formação, considerando as transformações ocorridas no mundo do trabalho, 
que imputam aos trabalhadores a premência de submeter-se para garantir uma colocação no 
mercado de trabalho. 

Frente a essa complexidade, a efetivação da inserção profissional assume um caráter sub-
jetivo quando um sujeito está inserido profissionalmente pela primeira vez, passando a con-
siderar que tem um emprego que corresponde às suas expectativas e aspirações, mesmo que 
essas sofram mudanças e que requeiram outros momentos de mobilidade e (re)inserção pro-
fissional (Alves, 2003, 2016). 
Todas essas vicissitudes estão explicitadas na  

Tabela 4, pois os dados demonstram um grupo de diplomados(a)s em situação de desem-
prego, as mudanças de trabalho na área, a atuação em outra área, bem como a opção em de-
dicar-se aos estudos. 

Observa-se, por exemplo, os(as) diplomados em gestão ambiental, nosso maior número 
de respondentes, 25 (34 %) estão trabalhando na área de formação, 21 (29 %) estão desem-
pregados, 18 (25 %) estão trabalhando em outra área e nove (12 %) estão se dedicando aos 
estudos. O gestor ambiental caracteriza-se por ser uma formação generalista, sendo que pos-
suem um amplo espectro de possibilidades de atuação, sem a definição de atribuições priva-
tivas e, por isso, concorrem com engenheiros civis, ambientais, sanitaristas, agronômicos, 
florestais, arquitetos e urbanistas, biólogos, oceanógrafos, geólogos, geógrafos, sociólogos, 
advogados, entre outros.  

Segundo os gestores ambientais entrevistados por Oliveira (2015), o desconhecimento das 
suas possibilidades de atuação faz com que os empregadores busquem profissionais da área 
ambiental há mais tempo no mercado de trabalho. Outro elemento dificultador foi a abertu-
ra de outros cursos da mesma área na região do Litoral do Paraná, tais como Engenharia 
Ambiental e o Tecnólogo em Gestão Ambiental7. 

A área ambiental cresce em importância, dadas às inúmeras manifestações da natureza 
frente à ação antrópica visíveis em catástrofes, enchentes, secas, extinção de espécies da flora 
e fauna e ameaças ambientais. Entretanto, apesar da premência de técnicos capazes de atuar 
no manejo, na preservação, no controle e na minimização dos impactos ambientais, vivencia-
se contraditoriamente a dificuldade de sua inserção profissional. 

Destacamos ainda o grupo de Assistentes Sociais 40 (62,5 %) estão trabalhando na área de 
formação, 11 (17 %) estão desempregados/as e 10 (16 %) estão atuando em outra área. No 
caso do Serviço Social, evidenciamos as atribuições privativas previstas pela lei de regula-
mentação da profissão (Lei nº 8662/93), bem como a exigência desse profissional em políti-
cas públicas como Assistência Social, que define como pré-requisito para a abertura de de-
termina serviços e repasse de recursos a contratação desse profissional. 

Esses dois exemplos demonstram a complexidade do processo de inserção profissional, 
que longe de ser uma responsabilidade pessoal, constitui-se em um mosaico de determina-
ções sociais, territoriais, políticas, permeado por avanços e retrocessos na política de trabalho 
e renda e nas políticas públicas em geral. 

 
7 Engenharia Ambiental no Centro de Estudos do Mar da UFPR, que fica a 20 km de Matinhos e o curso de Tecnólogo 

em Gestão Ambiental no Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá, que fica a 35 Km do Setor Litoral da UFPR. 
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As transformações no mundo do trabalho compõem esse cenário complexo e desafiador, 
expressas no processo de precarização das condições de trabalho, flexibilização dos contra-
tos, rotatividade. 

Dos(as) que estavam trabalhando no momento da pesquisa, isto é, excluindo-se os que es-
tavam se dedicando apenas aos estudos, aposentados ou desempregados, temos um total de 
186 respondentes sendo que 36,0 % estavam sob regime da CLT, 24,2 % eram estatutários, 
8,6 % eram autônomos, 8,1 % por contrato de trabalho por tempo determinado, 7,0 % esta-
vam em contratos de prestação de serviço, 6,5 % estavam em trabalhos informais, 5,4 % 
eram microempresários e 4,3 % atuavam como professor temporário. 

D'Avila (2014) contribui com a análise desses dados ao afirmar que os jovens profissio-
nais experienciam as contradições engendradas no processo histórico de construção cultural 
da coletividade e dos processos de trabalho. Os vínculos laborais estão marcados pela preca-
riedade e provisoriedade e a sociedade pela rapidez e efemeridade. Fontes complementa essa 
análise ao afirmar que: 

 
Na atualidade, explorando intensamente as contradições experimentadas pelos trabalhadores 
nas suas relações de emprego, está em curso um processo de subordinação direta – sem a me-
diação de emprego ou contrato – dos trabalhadores às mais variadas formas de capital. Multi-
plicaram-se as modalidades jurídicas para enquadrar tais situações, seccionando desigualmente 
direitos das relações concretas (efetivas) de trabalho. Assim, ao lado da permanência de em-
pregos com contratos regulares (e direitos), multiplicam-se formas paralelas, com contratos 
parciais (tempo determinado, jornada parcial ou alongada), terceirizações em vários níveis 
(subcontratações), subordinação sem contrato (bolsistas, estagiários etc.), salário por peças, 
trabalho a domicílio, pessoa jurídica (quando o trabalhador cria uma empresa cujo objetivo é 
vender sua força de trabalho, uma das modalidades do empreendedorismo, na qual o próprio 
trabalhador torna-se “empresa”, para a qual não estão previstos direitos trabalhistas ou ainda 
“trabalho voluntário”, quando trabalhadores aceitam realizar tarefas “sociais” com a expectati-
va de posteriormente conseguirem empregos). (Fontes, 2017, p. 52) 

 
Além da predominância de contratos precarizados, observamos que a média salarial da 

maioria é inferior a R$ 3.000,00, de acordo com o Gráfico 4. Infelizmente a disparidade en-
tre a renda de homens e mulheres também se reproduz nesses respondentes, em consonân-
cia como Instituto Semesp (2020), que ao analisar os dados da PNAD contínua, aponta que 
o “rendimento bruto médio dos empregados do sexo masculino com ensino superior com-
pleto é de aproximadamente 4,5 mil reais mensais, enquanto entre as mulheres essa renda é 
de apenas 2,9 mil reais mensais” (Semesp, 2020, p. 33). 
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Gráfico 4: Faixa salarial. 
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Destacamos ainda que dos/as respondentes que estavam desenvolvendo alguma atividade 

laboral com renda, 108 (53%) nos informaram que estão vinculados a Organizações de Di-
reito Público. Essa constatação corrobora com a discussão de Bastos (2019) que, ao analisar 
o contexto de trabalho no serviço público brasileiro, denomina seu modelo gerencial de “ba-
bel”, expresso em relações híbridas e assimétricas forjadas pela diferença de modalidades de 
vínculos (servidor, funcionário, terceirizados, prestador de serviço, estagiário, comissionado). 

Dos egressos em situação de desemprego 53 (20,9 %) informaram ainda que a manuten-
ção de vínculos econômicos com a família e outros rendimentos próprios têm sido as medi-
das adotadas por eles para a subsistência durante o período de ausência de trabalho. Destaca-
ram ainda que o reingresso na Universidade (outra graduação, pós-graduação, mestrado, 
doutorado) e a contínua realização de concursos e processos seletivos são as principais estra-
tégias adotadas para aumentar as possibilidades de uma nova colocação no mercado de tra-
balho. 

Mesmo com todas as mudanças nos arranjos familiares e na concepção de família na con-
temporaneidade, é da família de vem a principal fonte de apoio nos momentos de dificulda-
des (Cavalcante; Leal; Feijão, 2020). Destaca-se também a continuidade dos estudos, como 
uma estratégia frente ao desemprego. 

Referente ao acesso a outras formações, 138 (54%) acessaram diferenciados níveis de pós-
graduação, sendo que 97 cursaram ou estão cursando uma especialização, 40 mestrados, no-
ve doutorados e 18 outras graduações. É importante ressaltar que essa era uma questão de 
múltipla escolha, sendo possível ao respondente assinalar mais de uma opção, apontando ter 
realizado mais de um nível de pós-graduação. 

 
A educação ao longo da vida assume uma centralidade crescente nas sociedades contemporâ-
neas e, por outro lado, que a precarização do emprego dos licenciados tem vindo a acentuar-se 
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significativamente(...)o reconhecimento da acentuada transformação das trajetórias de inserção 
nas últimas décadas, tornando-se estas crescentemente complexas e precárias, bem como a 
identificação de um sentimento de insegurança generalizado relativamente ao valor do diplo-
ma, com impacto das estratégias, representações e processos de socialização profissional pro-
tagonizados pelos diplomados. De realçar, também, a constatação de que variáveis como a 
área disciplinar de estudos dos diplomados, o gênero ou a origem social influenciam a configu-
ração dos percursos acadêmicos e de inserção profissional. (Alves, 2016, p. 101–103) 

 
Os estudos de Alves (2016) confirmam a procura de formação pós-graduada como uma 

alternativa adotada pelos indivíduos que se encontram desempregados ou em situação de 
grande precariedade e instabilidade profissional, bem como para aqueles que almejam uma 
posição profissional mais favorecida. Desta forma, o alongamento da escolaridade no nível 
da pós-graduação surge como uma possibilidade de potencializar as chances de uma melhor 
inserção no mercado de trabalho e de evitar uma situação de inatividade ou desemprego. 

De toda forma, a educação ao longo da vida caracteriza-se ainda como uma condicionante 
de manutenção no mundo do trabalho, frente às constantes mudanças, inovações, demandas 
e desafios postos aos trabalhadores e trabalhadoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os dados aqui cotejados evidenciam a realidade de trabalhadoras e trabalhadores que 

acessaram o ensino superior, com ênfase nas mulheres que configuram o fenômeno da fe-
minização do ensino superior. A continuidade dos estudos, a partir de formações comple-
mentares constituem-se em credenciais, ao longo da formação acadêmica, na perspectiva da 
construção de trajetórias que delineiam a mobilidade intergeracional, bem como as descone-
xões entre as dinâmicas que constituíam a entrada na vida adulta (ensino superior, saída da 
casa dos pais, constituição de família, filhos, entrada no mercado de trabalho). 

A inserção profissional apresenta-se como um processo interceptado por uma miríade de 
vicissitudes desde as características pessoais até questões superiores ao controle dos sujeitos 
individualmente, como por exemplo, as transformações no mundo do trabalho traduzidas na 
precarização das condições de trabalho, na efemeridade dos contratos, na rotatividade, no 
desemprego, bem como relacionado às especificidades de cada área, com níveis diferencia-
dos de demanda e de prioridade no mundo do trabalho e das correlações de forças políticas.  

A busca por acessar cursos de pós-graduação, caracteriza-se em estratégia para a inserção 
profissional em um cenário de incertezas e inseguranças diante de todas as mudanças no 
mundo do trabalho. 

A pesquisa sobre inserção profissional dos/as egressos/as da UFPR Setor Litoral objetiva 
a construção sistemática de um banco de dados sobre a população egressa, compondo o 
processo de avaliação dos cursos e do próprio Campus. 

Os dados têm evidenciado que as transformações e precarizações ocorridas nos últimos 
anos no mundo do trabalho, têm impactado diretamente os/as graduados/as e licencia-
dos/as, expresso na efemeridade dos contratos, na rotatividade, informalidade e em períodos 
de desemprego. A busca por acessar cursos de pós-graduação, caracteriza-se em estratégia 
para a inserção profissional em um cenário de incertezas e inseguranças diante de todas as 
mudanças no mundo do trabalho. 

De qualquer forma, o acesso ao ensino superior mantém-se como uma potencialização 
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tanto do capital cultural e político quanto da capacidade e possibilidade de incremento de 
uma inserção profissional diferenciada.  
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