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RESUMO 
 

 

Nos últimos anos, percebemos uma busca exaustiva pela formalização dos 

licenciados em computação nas instituições de ensino, uma vez que esse profissional 

possui um papel estratégico imprescindível no compartilhamento dos saberes 

computacionais na sociedade, bem como no fator da interdisciplinaridade e integração 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC) sobre o processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, apesar de importância social, o egresso de Licenciatura em 

Computação (LC) ainda possuí pouco espaço legalmente constituído para o profissional 

no contexto da Educação Básica no Brasil. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é 

identificar e buscar compreender os desafios e melhorias no campo de trabalho na 

perspectiva dos egressos de Licenciatura em Computação da Universidade de 

Pernambuco, campus Garanhuns. Nossa pesquisa é caráter exploratório, contendo uma 

análise qualitativa, com demonstrações de dados quantitativos das informações 

coletadas por meio da aplicação de um survey online, enviado para 91 egressos do 

campus Garanhuns, visando identificar a compreensão dos mesmos, para corroborar 

com a valorização e o reconhecimento do licenciado em computação na sociedade atual 

e salientar a relevância dos estudos com os egressos nas instituições de ensino superior 

(IES). Como resultados, verificamos que a predominância dos ex-alunos é do sexo 

masculino, nenhum dos participantes encontram-se desempregados e de modo geral 

satisfeitos com a área de atuação que exercem. Além disso, concluímos que há uma 

relação direta entre a satisfação a profissional do egresso com o seu interesse na 

formação de licenciado. Portanto, identificou-se que o curso de LC da Universidade de 

Pernambuco é visto de forma positiva pelos seus ex-alunos. As limitações enfrentadas 

para a realização desta foi com relação a comunicação e a localização dos licenciados. 

Como trabalhos futuros sugerimos a inserção e a implementação de um programa cujo 

objetivo seja acompanhar os egressos da Universidade de Pernambuco. 

 

Palavras-chave: Estudo com egressos, desafios, melhorias, mercado de trabalho, 

Licenciatura em Computação. 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

n recent years, we have seen an exhaustive search for the formalization of graduates in 

computing in educational institutions, since this is not a strategic process of 

dissemination of any of the forms of communication, but rather as a factor of 

interdisciplinarity and integration of information technologies . communication (ICT) on 

the teaching-learning process. However, despite the social importance, the Licentiate in 

Computing (LC) status still possesses a legally constituted space for the professional in 

the context of Basic Education in Brazil. The course of research and use of computer skills 

at the University of Pernambuco, Garanhuns campus. Our research is characterized by 

the exploratory, containing a qualitative analysis, with data of quantitative records of 

information collected on the medium of an online survey, sent to 91 graduates of the 

Garanhuns campus, with the objective of evaluating their understanding, to corroborate 

with the appreciation and recognition Most studies on higher education institutions 

(HEIs). As the results, the results are male alumni, none of the participants are 

unemployed and generally satisfied with an area of practice they perform. In addition, it 

was concluded that there is a direct correlation between the satisfaction of an egress 

professional with his interest in the training of a licensee. Therefore, it was identified that 

the LC course of the University of Pernambuco is viewed positively by its alumni. The 

answers were to an experience of this nature in relation to the communication and the 

location of the graduates. As future works suggest an insertion and implementation of a 

program that has as main objective the graduates of the University of Pernambuco. 

 

Key-words: Study with graduates, challenges, improvements, job market, Degree in 

Computing.
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1 INTRODUÇÃO 

 Com a constante evolução tecnológica, as chamadas TIC’s –Tecnologias da 

Informação e Comunicação– ingressaram de modo permanente na rotina da 

sociedade, gerando o acontecimento da informatização. Na atualidade, estão 

informatizados estabelecimentos empresariais, residências, instituições acadêmicas, 

dentre outras organizações públicas e privadas. Além disso, há grande utilização de 

recursos computacionais nos afazeres diários das pessoas, sendo assim um fator 

competitivo decisivo. Nesse contexto, os indivíduos precisam cada vez mais de acesso 

ao conhecimento e de treinamento de suas habilidades computacionais para ter êxito 

em suas atividades sociais e profissionais (QUIM, 2013). 

Além disso, segundo Castro e Vilarim (2013), a constante transformação 

tecnológica e a utilização de recursos computacionais é um fenômeno relativamente 

novo quando comparado com outras ciências. Ainda mais recente é a discussão 

referente ao ensino de computação na educação básica. Esses escritores indagam se 

deve haver pessoas qualificadas para ensinar a como utilizar novas TIC’s, mas quem 

o fará? O conhecimento construído será produtivo se realizado de maneira 

autônoma? É importante ter um licenciado em computação para assistir os futuros 

profissionais na utilização das TIC’s em suas funções? 

O processo de ensino-aprendizagem de computação, além de instruir as 

pessoas a manusear as TIC’s, visa desenvolver o pensamento computacional nos 

discentes e propiciar a sua real autonomia para solucionar problemas do seu 

cotidiano. Percebe-se que os conhecimentos computacionais estão presentes em 

diversos setores da sociedade, e os indivíduos das mais diversas áreas de 

conhecimento precisam adquirir saberes computacionais. Necessitam, por exemplo, 

conhecer lógica de programação, dentre outras áreas da computação, de modo a 

exercer suas tarefas de modo eficaz (CASTRO E VILARIM, 2013). 

Considerando essa necessidade atual da educação computacional, surgiram 

as discussões sobre os cursos de Licenciatura em Computação (LC). A Lei de 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Computação, Brasil (2016), prevê que 

a formação dos professores de computação deve capacitá-los para entender as 

demandas educacionais das pessoas, relacionando-se com as competências e 
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habilidades necessárias para conviver, e proporcionar um crescimento financeiro, 

tecnológico e econômico. 

Para a evolução desse profissional, a Universidade de Brasília (UnB) criou o 

curso pioneiro de LC no Brasil, sendo estabelecido no ano de 1997. No ano de 2002, 

a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) divulgou o Currículo de Referência 

para a formação do profissional licenciado em computação (SBC, 2002). 

Entretanto, até o presente momento, não existem disciplinas de computação 

no programa curricular da Educação Básica brasileira e são poucos os espaços 

legalmente constituídos para a atuação do profissional licenciado em computação no 

âmbito educacional. Além disso, não há planejamento de inclusão dos saberes da 

Ciência da Computação em outras disciplinas (LUCIANO, 2014). Por conseguinte, 

entende-se que a profissão de Licenciado em Computação não se encontra em solidez. 

De acordo com Bezerra e Silveira (2011),  as instituições de ensino, empresas e 

principalmente os vestibulandos desconhecem a importância desse curso superior e 

os seus reais propósitos. 

Nesta pesquisa consideramos o conceito de egresso adotado por Feres e Patrão 

(2009), tratando do aluno que efetivamente concluiu os estudos regulares, estágios, 

projeto de curso e outras atividades previstas no plano de curso e está apto a receber 

ou já recebeu o diploma,  não considerando como egressos alunos transferidos, 

evadidos ou jubilados. De acordo com Prietch e Pazeto (2010), que realizaram 

pesquisas com egresso do curso de LC, uma grande parte dos estudantes e egressos 

desconhecem às oportunidades de trabalho após a conclusão do curso. 

Assim como também destaca Castro e Vilarim (2013), consideram que os 

egressos do curso de Licenciatura em Computação enfrentam dificuldades de 

identificação: o que fazem? O que ensinam? E, principalmente quanto as 

adequações dentro do mercado de trabalho e o reconhecimento da profissão são 

questões desafiadoras para o curso de graduação. 

No estado de Pernambuco, os cursos de LC públicos são apenas dois: O curso 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) que foi instituído e 

implantado em 1999, sendo a primeira oferta de vestibular em 2000; E o e da 

Universidade de Pernambuco (UPE), campus Garanhuns, que foi instituído e 

implantado em 2008, e desde 2011 vem formando licenciados em Computação. 

Inserindo-os no mercado de trabalho, sem a certeza de que estes profissionais 
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desempenharão a função para que foram formados, uma vez que não existe uma 

disciplina obrigatória nos currículos base das escolas públicas estaduais ou 

municipais de Garanhuns. 

Nesse contexto, procuramos buscar evidências que possam responder as 

seguintes questões norteadoras: Quais as áreas de atuação dos egressos? Estas áreas 

abrangem conhecimentos pertinentes ao currículo do curso? Os licenciados estão 

satisfeitos com suas atividades atuais? Quais são os principais desafios enfrentados 

pelos ex-alunos no mercado de trabalho? Quais são as sugestões de possíveis 

melhorias para os entraves destacados? A fim de responder questões como estas, é 

que esse trabalho foi desenvolvido. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 
 Esse trabalho tem como objetivo identificar as percepções, desafios dos egressos 

e as melhorias referente ao curso de Licenciatura em Computação da Universidade 

de Pernambuco, campus Garanhuns, na vida profissional. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Verificar aspectos referentes ao perfil dos ex-alunos, à empregabilidade, ao 

nível de satisfação profissional e os campos de atuação dos egressos de LC; 

• Relatar o processo de continuação dos estudos, a participação de programas 

de pós-graduação, as áreas de atuação como pesquisadores e o seu nível de 

satisfação com sua formação; 

 
Este trabalho está organizado em capítulos, o capítulo 2 expõe os referenciais 

teóricos sobre os cursos de licenciatura em computação no Brasil, quais são suas 

habilidades, competências e atitudes, sobre pesquisas anteriores com alunos 

egressos, sobre a LC na Universidade de Pernambuco campus Garanhuns e os 

trabalhos relacionados a esta pesquisa. O Capítulo 3 apresenta informações sobre os 

materiais e métodos utilizados para a coleta de dados desta pesquisa. O capítulo 4 

se refere aos resultados e discussões das informações coletadas. No capítulo 5 

destacam-se os desafios e melhorias propostas pelos egressos. E, por fim, as 

conclusões desta pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Apresenta-se neste capítulo a fundamentação teórica desta pesquisa, 

contendo os Cursos de licenciatura em computação no Brasil, as competências e 

habilidades dos licenciados em computação, os trabalhos relacionados as pesquisas 

com discentes egressos, e a LC na UPE - Campus Garanhuns. 

 
2.1 OS CURSOS DE LICENCIATURA COMPUTAÇÃO NO BRASIL 

 

O Curso superior de LC, é a habilitação necessária para que os estudantes 

exerçam à docência em Computação e Informática, podendo atuar no nível médio e 

técnico, bem como em segmentos de mercado que envolvem a Informática e 

educação de maneira integral (BEZERRA E SILVEIRA, 2011). Não existe uma 

obrigação formal da introdução de disciplinas computacionais no ensino 

Fundamental e Médio, quando existe, são instituições que incorporam ao seu 

currículo a computação, como matéria de formação, como discutido por Castro e 

Vilarim (2013). 

O seu funcionamento foi instaurado após a promulgação da Lei N.º 9.394, do 

CNE, em 1996 (BRASIL, 1996), resultante da entrada da Computação e Informática 

nos debates nacionais para a formação de competências e habilidades para um 

mercado em expansão. Um entrave curricular desta graduação, é promover a 

interdisciplinaridade baseada na discussão entre os saberes tecnológicos, científicos 

e pedagógicos envolvidos na formação do perfil desejado dos profissionais 

licenciados. 

Em vista disso, podemos ver, que é um debate novo na educação brasileira, 

segundo Castro e Vilarim (2013) trata-se de uma graduação que representa um novo 

desafio, que está embasada nas atuais necessidades da sociedade, possibilitando a 

inserção da computação em diversas áreas da sociedade, onde é imprescindível uma 

boa fundamentação teórica, uma boa prática profissional aberto para 

aperfeiçoamentos constantes para promover a interdisciplinaridades. 

Para o funcionamento dos cursos de LC, é necessário o regimento da 

CNE/CES n° 5, de novembro de 2016 que instaura a Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) direcionados aos cursos de graduação em computação Speller e 

Garcia (2016) e a resolução CNE/CP nº1, de julho de 2015, que institui as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a formação superior inicial dos cursos de licenciatura, 

formação continuada e cursos de formação pedagógica (DOURADO, 2015) 

 

2.2 COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES DOS LICENCIADOS 
EM COMPUTAÇÃO 

 
Conforme exposto na Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2017), o 

curso de Licenciatura em Computação consiste em proporcionar a formação 

profissional, para o exercício da docência em Computação na Educação Básica 

Regular (no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, em suas diversas 

modalidades), Profissional (no Ensino Médio), corporativa, onde a Computação 

constitui-se como a base de formação para os usuários de infraestrutura de softwares 

em Organizações. Além de estar apto para atuar no projeto, desenvolvimento, 

avaliação e no gerenciamento de sistemas educacionais e de tecnologias 

relacionadas à Computação e Educação. Além disso, os egressos do curso de LC 

devem compreender os fundamentos da Ciência da Computação e promover o 

desenvolvimento científico na área de sua especialidade. 

Ainda segundo os referenciais de formação para cursos de graduação em 

computação (SBC, 2017), são listadas as competências, habilidades e atitudes a 

serem desenvolvidas pelos egressos de LC: 

 
• Conhecer os limites da Ciência da Computação, bem como a sua 

aplicabilidade na identificação de problemas que possuam uma solução 

algorítmica, compreendendo bem as suas dimensões; 

• Desenvolver soluções e tomar decisões, com base em conhecimentos técnicos 

das características de infraestruturas de hardware, de software e de 

comunicação, bem como através de ambientes de desenvolvimento, 

norteados por princípios éticos e aspectos legais; 

• Ter domínio da língua portuguesa na leitura e produção de textos técnicos e 

científicos, visando à preparação e à apresentação de trabalhos, em seus 

diversos formatos; 

• Capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa no 

atendimento as demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo; 

• Atuar como docente ou junto ao corpo docente de escolas da Educação 

Básica, ou tecnológica com visão de avaliação crítica e reflexiva no uso 

adequado e pleno das tecnologias educacionais, promovendo a disseminação 
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do Pensamento Computacional, de forma interdisciplinar; 

• Participar em projetos de softwares, especialmente os com fins educativos e 

de sistemas educacionais, incluindo os de Educação à Distância, bem como em 

projetos de interfaces humano-computador, onde o ensino e a aprendizagem 

fazem-se necessários, de forma interdisciplinar; 

• Especificar, projetar, desenvolver e avaliar softwares e hardwares com fins 

educativos e sistemas educacionais, incluindo os de Educação à Distância, 

considerando seus requisitos pedagógicos e questões tecnológicas, de forma 

interdisciplinar, além da capacidade de acompanhar e adequar-se frente às 

mudanças tecnológicas e aos seus impactos; 

•Produzir materiais didáticos, fazendo uso das tecnologias digitais; 

• Atuar como agentes integradores na promoção da acessibilidade digital, 

norteados pelos princípios da Educação Inclusiva; 

• Promover a pesquisa, a partir da integração das áreas (e suas subáreas) de 

Educação, Psicologia e Computação, propondo, coordenando e avaliando 

projetos de ensino e de aprendizagem; 

•Administrar laboratórios de tecnologias digitais com fins educativos. 

 
Em vista disso, podemos nos referir ao licenciado em computação como 

sendo um profissional habilitado para o exercício da docência. Sendo assim, apto 

para atuar no desenvolvimento de softwares educativos, sistemas educacionais, 

bem como a Educação a Distância, mediar o processo de ensino e aprendizagem e 

fomentar o desenvolvimento crítico, científico e tecnológico com excelência. 

 

 
2.3 PESQUISA COM OS EGRESSOS 

 
 Segundo Feres e Patrão (2009), as circunstâncias em que estão inseridas as 

instituições de ensino e o seu corpo social passam por diversas transformações, o 

que corrobora para os surgimentos de desafios. Desafios esses que necessitam de 

estratégias para serem superados e acompanharem as transformações que 

perpassam pelo campo político, pedagógico, científico, econômico, etc. Com essas 

mudanças surgem a necessidade de inserir novas práticas de avaliativas nos 

currículos, nas habilidades, competências e atitudes, e nos perfis dos egressos 

Além disso, de acordo com Lousada e Martins (2005), a auto avaliação sob o 

olhar dos egressos é eficiente.  Pois, os autores afirmam que as pesquisas com os ex-

alunos são fontes importantes de informações para uma análise da qualidade dos 
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cursos superiores da universidade. Proporcionando, desta forma, uma definição da 

real contribuição que ela dá à sociedade, principalmente com relação a função que 

desempenha na formação e qualificação de profissionais para atuarem no mercado 

de trabalho.  

Ademais, as investigações realizadas com ex-alunos possibilitam a 

avaliação dos efeitos das graduações oferecidas pelas instituições de ensino. 

Possibilitando, desta forma, uma análise aprofundada de aspectos da vida 

profissional dos egressos. Como é trazido por Sinder e Pereira (2013), as pesquisas 

aplicadas com ex-alunos possibilita:  

 

conhecer aspectos como a preparação dada pelos cursos de graduação para 
o mercado de trabalho, a contribuição dos mesmos para o desenvolvimento 
cultural e pessoal dos ex-alunos e a participação das disciplinas dos cursos 
no desempenho profissional dos mesmos. A análise dessas informações 
permite saber o que os egressos pensam sobre a formação recebida, 
visando ao procedimento de ajustes no Projeto Pedagógico dos Cursos, 
para adequá-los às demandas do mercado de trabalho e a formulação da 
política para o ensino, a pesquisa e a extensão. 
 

Souza (2016), acrescenta também que é visível a importância da auto 

avaliação realizada através dos egressos de uma instituição de ensino. Embora o 

objetivo seja de confrontar a qualidade da formação oferecida com as competências 

necessárias no exercício profissional, não é fácil de ser realizada nos contextos 

institucionais. Pelo fato apontado por Lousada e Martins (2005), que se referem ao 

problema da não existência de um canal de comunicação ativa entre os egressos e as 

(IES). E, esse contato não ocorre por que não há tradicionalmente estudos sendo 

realizados com os egressos pelas universidades. 

Em vista disso, entende-se que as pesquisas com ex-alunos são relevantes nas 

avaliações institucionais. Pois, o relato dos egressos traz percepções exteriores quanto 

aos aspectos de boa formação, inserção no campo de trabalho, satisfação profissional, 

e continuação dos estudos. Ainda segundo Lousada e Martins (2005), é necessário a 

criação de mecanismos facilitadores de contato com egressos objetivando 

acompanhar sua trajetória acadêmica e profissional. 

 
2.4 LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA UPE - CAMPUS GARANHUNS 

 
A UPE tradicionalmente tem mostrado sua relevância na sociedade 

propiciando a for- mação de docentes voltados para atuarem no ensino fundamental 

e médio. Cujo o objetivo é a boa qualidade do ensino básico em Pernambuco. 

Seguindo o seu histórico com a formação de profissionais licenciados na instituição 

e considerando a importância dos cursos de LC no Brasil, a notoriedade nacional e 

internacional que o Estado Pernambucano tem tido na área de computação. 
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Em vista disso, a UPE campus Garanhuns encontra-se como sendo a 

instituição pioneira em formação docente no interior de Pernambuco e a segunda 

em todo estado a oferecer o curso superior de LC. Deu início as suas atividades no 

primeiro semestre de 2008, e completa neste ano 11 anos de existência e excelência 

em formação de profissionais habilitados para o exercício da docência em 

computação. 

O curso de LC na UPE, campus Garanhuns, foi elaborado na expectativa de 

atender a uma demanda crescente das Escolas e Organizações em constante 

processo de modernização, dotando os seus cidadãos de competências e habilidades 

necessários ao convívio em um mundo contemporâneo, promovendo o 

desenvolvimento econômico e social do País. Segundo o Projeto Pedagógico do curso 

de LC do campus Garanhuns da UPE (PPC, 2016), seu objetivo é formar professores, 

atuantes no ensino da ciência da computação, promovendo o pensamento 

computacional na educação básica, na Educação Profissional e na Educação 

Corporativa, onde a Computação constitui-se como base de formação para os 

usuários de infraestrutura de softwares em organizações e de profissionais capazes 

de atuar em projetos de softwares educativos e de sistemas educacionais, incluindo 

os de educação à distância, favorecendo a processos de ensino e aprendizagem, nas 

perspectivas de desenvolvimento e de uso de tecnologias digitais. 

Até o ano de 2014, a forma de ingresso acontecia por processo seletivo 

tradicional, elaborado pela própria instituição. Atualmente o Processo de Ingresso 

da UPE ocorre através do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e pelo Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), com 1 (uma) entrada anual, no início do 1.º semestre de 

cada ano. O curso oferece 40 (quarenta) anuais, com modalidade presencial e turno 

de funcionamento de modo integral. 

A malha curricular inicial do curso foi alterada a partir do ano de 2016. Ela 

incluiu disciplinas pertinentes ao currículo das demais formações na área de 

Computação, como as disciplinas: sistemas distribuídos, tópicos integradores I e II, 

aprendizagem de maquinas e reconhecimento de padrões, redes neurais, tópicos 

avançados em computação inteligente, planejamento e gerenciamento de projetos, 

dentre outros. 

No ano de 2017, a formação de LC alcançou uma ótima nota no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), atingindo conceito 4, visto que 

a nota máxima é 5. No mesmo ano, a direção e alguns professores da graduação de 

LC organizaram plenos (ordinários e extraordinários) para discutir a possibilidade de 

não ofertar mais vagas para ingresso através de vestibular. Segundo a coordenação, a 

evasão dos alunos do curso de Licenciatura, a falta de oportunidades no mercado de 

trabalho – especificamente nas escolas para os egressos – e o interesse em instituir 
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um novo curso de Engenharia de Software na universidade foram fatores 

importantes nessa discussão de fechamento do curso de LC em 2017. 

A situação em torno da possibilidade do fechamento de vagas para o curso de 

LC na UPE inspirou a escolha desse trabalho como área de pesquisa. 

 

2.5 Trabalhos Relacionados 

 
 Na literatura é possível encontrar diversos trabalhos que apresentam pesquisas 

com profissionais licenciados em computação no mercado de trabalho. Luciano 

(2014), mostra a relevância de  se ter um profissional capacitado de veicular a 

aprendizagem da computação: o licenciado em computação. E, enaltece que mesmo 

com a criação de cursos de nível superior destinados à formação do licenciado, a 

escola não inclui em seu currículo básico oficial as disciplinas ou conteúdo que 

viabiliza o exercício das atividades dos egressos de LC. Sendo assim, o autor desta 

pesquisa afirma que a atuação desse profissional nas instituições de ensino é 

dificultada e procura identificar quais os caminhos profissionais e acadêmicos 

percorridos pelos estudantes após a conclusão do curso de LC. 

Prietch e Pazeto (2010) detalham a experiência da criação de um 

mapeamento dos cursos de LC no Brasil, visando analisar a totalidade dos cursos 

da mesma natureza, quanto a formação dos egressos. Além disso, fazem a 

demonstração de uma matriz curricular baseada em documentos oficiais publicados 

ao nível nacional. Com o intuito de estimular e impulsionar nos egressos, as 

competências e habilidades apropriadas e necessárias para os ex-alunos exercerem o 

seu papel no mercado de trabalho. 

A pesquisa de Ayala e Rocha (2018), apresenta a opinião dos egressos sobre o 

campo de atuação dos profissionais de LC. A investigação aconteceu no estado de 

Mato Grosso do Sul, 35 ex-alunos foram pesquisados, tendo concluído a graduação 

entre os anos de 2014 e 2015, na modalidade a distância. As questões levantadas 

foram: Qual a área de atuação dentro da escola pública, uma vez que ainda não há a 

disciplina de tecnologias nos currículos das escolas públicas de Mato Grosso do Sul? 

Como os egressos visualizam seu campo de atuação profissional? Os resultados da 

pesquisa evidenciaram que o curso de LC tem um grande potencial e seus egressos 

demonstraram estarem aptos e dispostos para trabalhar na educação básica, seja 

como professor gerenciador de recursos midiáticos ou como professor de uma 
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disciplina que envolva tecnologias educacionais, sobretudo, as digitais. 

Diante desses trabalhos relacionados, vemos que os trabalhos desenvolvidos 

com LC   ainda demonstram resultados voltados às expectativas profissionais dos 

egressos e ao currículo adotado pelas instituições de ensino superior. Um grande 

diferencial desta pesquisa é a realização de uma análise objetiva relacionada ao 

sucesso deste profissional licenciado quando inserido no mercado de trabalho. A 

presente investigação visa contribuir para que esta necessidade seja atendida. 

 

3 . MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Segundo Câmara (2013), “são objetivos característicos das pesquisas 

qualitativas avaliar de que modo as pessoas consideram um determinado evento, 

ideia ou experiência”. A autora afirma ainda que as pesquisas qualitativas 

contribuem com a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa social tem sido fortemente marcada por 

estudos que utilizam os métodos qualitativos. Os pesquisadores utilizam esta pesquisa 

visando tentar compreender o comportamento, as experiências e os fenômenos na 

perspectiva dos participantes desta pesquisa. 

Segundo Minayo (2002), a pesquisa qualitativa atua com o mundo dos 

significados, motivos, interesses, princípios, valores e ações, no que diz respeito a um 

espaço mais complexo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser limitados à operacionalização de variáveis. Empregada inicialmente em estudos 

de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, 

tem alargado seu campo de atuação a novas áreas, como a Educação. 

Ainda segundo a autora, os aspectos caracterizantes de uma pesquisa 

qualitativa são: objetivação do fato; hierarquização dos processos de descrever, 

entender, esclarecer, precisão do vínculo entre o geral e o específico em determinado 

fenômeno; observação das divergências entre o âmbito social e o âmbito natural; 

consideração ao caráter participativo entre as metas buscadas pelos pesquisadores; 

suas indicações teóricas e suas informações empíricas; procura de respostas mais 

verídicas possíveis; discordância do pressuposto de um tipo de pesquisa padrão para 

todas as ciências (MINAYO, 2002). 

Em vista disso, entende-se que a análise dos dados nas pesquisas 
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experimentais e nos levantamentos é essencialmente quantitativa. O mesmo não 

ocorre, com as pesquisas definidas como estudos de campo, estudos de caso, 

pesquisa-ação ou pesquisa participante. Nestas, os procedimentos analíticos são 

principalmente de natureza qualitativa. E, ao contrário do que ocorre nas pesquisas 

experimentais e levantamentos em que os procedimentos analíticos podem ser 

definidos previamente, não há fórmulas ou receitas predefinidas para orientar os 

pesquisadores. Assim, a análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender 

muito da capacidade e do estilo do pesquisador (GIL, 2008). 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados nas pesquisas qualitativas 

são: observação, entrevista e questionários. Ainda segundo Gil (2008), a observação 

nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos 

necessários para o cotidiano. 

E define a entrevista como sendo: 

A técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 
formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam 
à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. 
Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 
das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 
informação (GIL, 2008). 

 

Com relação aos questionários Gil (2008), afirma que: 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 
um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 
obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 
passado etc. 

Ainda segundo Gil (2008), podemos descrever como vantagens da utilização 

dos questionário: 

 
• Possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas 

numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado; 

• Implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores; 

•Garante o anonimato das respostas; 

• Permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 

• Não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado. 
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O questionário, enquanto técnica de pesquisa, também apresenta limitações, 

tais como: 

 
• Exclui as pessoas que não sabem ler e escrever, o que, em certas 

circunstâncias, conduz a graves deformações nos resultados da investigação; 

• Impede o auxílio ao informante quando este não entende corretamente as 

instruções ou perguntas; 

• Impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que 

pode ser importante na avaliação da qualidade das respostas; 

• Não oferece a garantia de que a maioria das pessoas o devolvam devidamente 

preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da 

representatividade da amostra; 

• Envolve, geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, porque é 

sabido que questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de 

não serem respondidos; 

• Proporciona resultados bastante críticos em relação à objetividade, pois, os 

itens podem ter significado diferente para cada sujeito pesquisado. 

 
Em vista disso, entende-se que método qualitativo é imprescindível e útil para 

verificar e investigar os significados dos fenômenos pesquisados e as interações que 

estabelecem. Desta forma possibilitando estimular o desenvolvimento de novas 

pensamentos sobre a diversidade e a profundidade dos fenômenos sociais 

(BARTUNEK e SEO, 2002). 

Essa pesquisa com viés qualitativo segue o processo de pesquisa sugerido por 

Flick (2004). Que destaca que as etapas dos métodos de coleta de dados, como 

sendo:  pré-testes, coleta de dados, investigação e interpretação dos dados. Cada fase 

poderá ser apresentada de modo individual ou em ordem independente. 

Ainda segundo Flick (2004), o modelo do processo de pesquisa qualitativo 

pode ser tanto linear como circular. O modelo linear apresenta uma organização 

mais sucinta e rápida da análise. Já a circular permite uma maior capacidade de 

reflexão em cada fase, pois, há momentos específicos para o ato de comparação das 

elipses compostas por coleta, interpretação e caso. 
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O modelo escolhido para esta pesquisa foi o modelo linear, tendo em vista o 

curto tempo destinado à etapa de processamento de pesquisa, como mostrado na 

Figura 1. 

Figura 1 – Processo de Pesquisa Qualitativa 
 

 

Fonte: Adaptado de Flick (2004). 
 

 

3.1 PLANO DE PESQUISA 

 
Nessa seção será apresentado o plano de pesquisa, definido para identificar 

e discutir desafios e oportunidades do curso de Licenciatura em Computação 

campus Garanhuns, na perspectiva do mercado de trabalho. Para isso foi adotada 

como abordagem a aplicação de um survey online para coleta de dados, que foi 

enviado para um grupo composto por 91 egressos de LC. 
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Figura 2 – Plano de Pesquisa 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fase 1 (Estudo da base teórica): nesta fase será pesquisada e estudada a base 

teórica, e será através dela que obteremos informações sobre: (i) os cursos de LC no 

Brasil, (ii) as competências, habilidades e atitudes dos licenciando em computação, 

(iii) a pesquisa com os egressos e (iv) O curso de LC na UPE - Campus Garanhuns. 

Informações essas que serão fundamentais para delinear e refinar esta pesquisa. 

Fase 2 (Survey): nesta fase será desenvolvido, refinado e aplicado um 

questionário com os egressos do curso de LC da UPE - Campus Garanhuns. Esse 

questionário visará levantar dados para identificar e discutir os desafios e 

oportunidades enfrentadas pelos egressos no mercado de trabalho. 

Fase 3 (Resultados): nesta fase será realizada a análise sobre os dados coletados. 

Além    disso identificará os desafios e os problemas enfrentados pelos egressos no 

decorrer da graduação e depois de formados. Ademais será realizado o levantamento 

das oportunidades de emprego dos egressos, uma análise do processo de continuação 
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dos estudos após a graduação, identificar dos desafios e oportunidades dos egressos 

de LC e pôr fim a identificação de propostas de possíveis melhorias para a Instituição 

de Ensino. 

Fase 4 (Sugestões de Melhorias para o Curso): nesta última fase, planeja-se 

elaborar um documento contendo um conjunto de sugestões de melhorias para o 

curso de LC, que contemplam informações obtidas na análise através dos dados 

extraídos. 

A divisão da pesquisa é feita em fases, com pode ser visualizado na Figura 2. 

Descrevem exatamente como a pesquisa será conduzida e serão apresentadas com 

detalhes ao longo de todo o trabalho. 

 

 
3.2 PRÉ-TESTES 

 
A fase de pré-teste consistiu em analisar a efetividade do instrumento de 

coleta. Essa validação foi imprescindível tanto na análise de qualidade das questões do 

survey que foi aplicado, como também nas expectativas das respostas levantadas. 

Para isso, o instrumento de coleta foi enviado, avaliado e refinado por avaliadores 

contendo o seguinte perfil: 

Tabela 1 – Perfil dos avaliadores 
 

Código Formação Pesquisador Experiência Docente 

1 Doutor Sim Sim 

2 Doutor Sim Sim 

3 Doutorando Sim Sim 

4 Mestrando Sim Sim 

5 Graduado Sim Não 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o questionário, 

com perguntas abertas e fechadas não indutivas, contento 25 perguntas condicionais 

podendo variar, desta forma, de quantidade. Com objetivo de entender os aspectos 

pessoais, acadêmicos e profissionais dos egressos de LC. A escolha deste 
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instrumento se deu devido ao estudo ser considerado exploratório. Os pré-requisitos 

necessários para responder esse questionário seriam: ser egresso de LC do campus 

Garanhuns e concordar com o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 Essa metodologia tem como objetivo evitar que a visão do pesquisador seja 

imposta sobre os pontos de vista do respondente (FLICK, 2004). 

 Para a construção do questionário foram analisados pontos importantes sobre 

o estudo com os egressos. Através do questionário avaliamos e identificamos os 

entraves e os problemas enfrentados pelos egressos e separamos as possíveis 

sugestões de melhorias para a graduação. 

 
3.4 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
Os participantes da pesquisa foram profissionais egressos do curso de LC em 

computação do município de Garanhuns. Que atuam nas mais diversas áreas como: 

na área acadêmica, pública ou privada, Pós-Graduações, Escolas 

Particulares/Públicas, Faculdades/Universidades, Particulares/Públicas e Cursos 

Técnicos. O questionário foi conduzido baseado seguindo no modelo de objetivos, 

questões e métricas (do inglês, Goal Question Metrics (GQM) (WOHLIN et al., 2012) 

utilizando-se de perguntas e seções condicionais visando a otimização das respostas. 

As perguntas foram elaboradas e divididas em 7 etapas, (Apêndice A): 

1ª etapa – Concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de 

iniciar o processo de resposta do survey. 

2ª etapa – Obter o levantamento dos dados demográficos (Idade, sexo, ano de 

conclusão da graduação entre outros); 

3ª etapa – Fazer o levantamento dos dados profissionais (remuneração, nível de 

satisfação com a atividade atual, definição da situação profissional atual etc); 

4ª etapa – Realizar a sondagem dos dados de ensino (professor do ensino básico, 

técnico, superior, avaliação das oportunidades de emprego, inserção do licenciado 

em computação no ensino básico e desafios enfrentados). 

5ª etapa – Averiguar a continuação dos estudos (situação acadêmica e áreas de 

atuação como pesquisador); 

6ª etapa – Expor a opinião de quais foram os principais desafios enfrentados e 

entraves enfrentados pelos egressos licenciados em computação (o que foi 

observado durante o período de graduação e após o término dela); 

7ª etapa – Propor as sugestões de melhorias para os desafios destacados. 
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3.5 COLETA DOS DADOS 

 
A coleta de dados foi imprescindível para que houvesse base estatística para 

inferir acerca do grau de sucesso dos participantes e criar a primeira base de 

discussões sobre a atuação do licenciado em computação no mercado de trabalho de 

Garanhuns. O questionário foi enviado para os 91 egressos de LC e a pesquisa obteve 

26 respondentes, o equivalente a, aproximadamente, 29% da listagem obtida 

durante a etapa de levantamento. 

Como qualquer pesquisa qualitativa que é baseada na experiência dos 

participantes, tivemos que criar o instrumento de pesquisa necessário à coleta de 

dados dos egressos. Seguimos alguns passos para conseguirmos o instrumento 

adequado a necessidade da pesquisa. 

1) Criamos um questionário utilizando o Google Docs, onde o mesmo possuía 

questões divididas em 7 etapas: concordar com o termo, levantamento 

demográfico, levantamento dos dados profissionais, sondagem dos dados de 

ensino, averiguar a continuação dos estudos, quais foram os principais 

desafios enfrentados e as sugestões de melhorias. 

2) Os ex-alunos foram contatados para responder o survey através de mídias 

sociais como: grupos do Facebook de ex-alunos de LC, Whatsapp, e-mails 

disponibilizados pela escolaridade da Universidade de Pernambuco, além 

visitas presenciais em polos de escolas técnicas circunvizinhas. Para os 91 

egressos foi enviado um convite apresentando o pesquisador, explicando o 

objetivo da pesquisa e suas necessidades, e um link contendo o endereço 

eletrônico do questionário no Google Docs. 

3) Após o questionário respondido, enviado por cada participante, as 

informações eram armazenadas no próprio Google Docs. 

4) Os resultados do questionário foram transformados em dados da planilha do 

Excel, de modo a serem gerados tabelas e gráficos. 

 
O objetivo principal dessa pesquisa foi o suporte necessário para a seleção das 

respostas que geraram a elaboração das sugestões de melhorias dos principais 

desafios destacados pelos egressos. 
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3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 
 Para esta pesquisa foi realizada uma análise qualitativa com demonstrações de 

dados quantitativos das informações coletadas. 

A análise de dados é a parte central da pesquisa qualitativa. Após a geração de 

um banco de informações do questionário feito no Google Forms, os dados foram 

transferidos para o Excel, para a criação das tabelas e gráficos. Através do mesmo foi 

possível realizar a análise descritiva dos dados. 

Com base na análise dos dados coletados durante a conferência das respostas 

do questionário foram identificados os entraves, dificuldades, necessidades e os 

desafios enfrentados referentes ao curso de LC da cidade de Garanhuns. 

 

 
3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  A proposta desta pesquisa é de natureza exploratória, se adequando a 

abordagem qualitativa com demonstrações de dados quantitativos. Neste capítulo 

apresentamos uma perspectiva da abordagem qualitativa, com conceitos, atividades 

e técnicas utilizadas. Logo em seguida, citamos em detalhes todo o processo do plano 

de pesquisa, como: técnicas de coleta de dados, a coleta de dados, instrumentos de 

coleta, seleção dos participantes, análise e interpretação de dados. 

 No capítulo a seguir, descrevemos todo o processo e a análise efetuada, com as 

respostas e resultados dessa pesquisa. 

 

4 . RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Os dados e informações coletas através da aplicação do questionário 

corroboraram para o aprofundamento da compreensão sobre o assunto abordado 

neste trabalho. Evidenciando as percepções dos egressos do curso de LC da 

Universidade de Pernambuco em sua carreira profissional, educacional e sugestões 

de melhorias para graduação. Nesta seção serão apresentados os resultados da 

pesquisa qualitativa. Iniciaremos com as características dos participantes da 

pesquisa, em seguida, analisaremos as respostas referentes as principais questões do 
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questionário aplicado. 

 
4.1 PERFIL DOS EGRESSOS 

 
 Buscamos com a parte inicial da pesquisa cumprir o primeiro objetivo 

específico desta investigação: Identificar aspectos referentes ao perfil dos ex-alunos, 

à empregabilidade, ao nível de satisfação profissional e os campos de atuação dos 

egressos de LC. 

A primeira seção do questionário destinou-se a averiguar os dados 

demográficos dos 26 integrantes da pesquisa, como: a faixa etária, o sexo e o ano de 

conclusão da graduação. Verificamos que a maioria dos participantes questionados 

respondeu que possui idade entre 26 e 35 anos (62%), notou-se também que (27%) 

do total possuem entre 18 e 25 anos, que apenas (11%) tem entre 36 e 45 anos e que 

nenhum dos membros selecionaram a opção mais de 46 anos (Figura 3). 

Figura 3 – Idade 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Notamos que houve a predominância de respondentes do sexo masculino 

(69%), as participantes do sexo feminino representaram apenas (31%). Segundo 

Guimarães et al. (2013), a predominância do sexo masculino, demostra que 

culturalmente a área de ciências exatas é exercitada por homens. Contudo, a parcela 

de mulheres na área de computação vem crescendo, devido à quantidade de 

ofertas/vagas de trabalho na área tecnológica para mão de obra qualificada. 
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Figura 4 – Sexo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foi observado que a maioria dos participantes da pesquisa afirmaram terem 

concluído a graduação no ano de 2014 (38%), (16%) no ano de 2013, (15%) no ano 

de 2015, (11%) em 2016, (8%) no ano de 2018, mais (8%) em 2019 e apenas (4%) 

disseram terem se formado em 2017 (Figura 5). 

Figura 5 – Ano de Conclusão 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2 ÂMBITO PROFISSIONAL 

 
 O perfil dos profissionais participantes da pesquisa, que trabalham e/ou 

ganham bolsa de estudos, com questões relacionadas à sua atual situação profissional, 

áreas de atuação no mercado, remuneração e satisfação com o trabalho. Os resultados 

obtidos demonstram que há um alto índice de empregabilidade e a participação em 

áreas correspondentes à formação de licenciado em computação. De acordo com IBGE 

(2019), a taxa média de desemprego subiu para 12,7%. Todavia, na pesquisa realizada 

com os egressos, o nível de desocupação apontado é nulo, ou seja, todos os alunos 

estudam ou trabalham (Figura 6). 

Figura 6 – Situação profissional dos egressos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Esses resultados levantaram questionamentos mais profundos, acerca dos 

campos de atuação dos egressos. Investigamos as opções selecionadas “trabalho 

somente com computação”, “trabalho na área de computação e educação” e “Outra 

opção”. 

 Podemos observar que o quantitativo de egressos mostrados no gráfico da 

Figura 7, são de 18 participantes, os oitos que não responderam a esta pergunta 

condicional haviam informado anteriormente (Figura 6) eram bolsistas ou 

autônomos, em vista disso não foram contabilizados nos índices da (Figura 7). 
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Figura 7 – Especificação do Trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora 

Sendo necessário a criação da Figura 8 para analisar as atividades específicas 

dos egressos. Concluímos que quem trabalhava na área de “computação” ou 

“computação e educação” (15 egressos) desenvolviam atividades direcionadas ao 

Desenvolvimento Web correspondiam a 6 (40%), Educação ou Tecnologia 6 (40%), 

Desenvolvimento de Software Comercial 2 (13%) e Gerência de Laboratórios 1 (7%). 

Observem a tabela 8 abaixo: 

Figura 8 – Trabalho com Computação 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Todos os participantes poderiam trabalhar em outras áreas e atuarem 

também em “Educação e Computação” e “Somente Educação“, em razão disso, todos 

os respondentes foram direcionados para outra seção. Onde foi analisado quantos 

desses respondentes eram professores, obtivemos um valor correspondente a 18 

participantes, cerca de (61%). Os que selecionaram outra opção destacaram que 

atuavam em áreas de referentes ao desenvolvimento de software educativo e 

palestrante em cursos de programação (Figura 9).  

Figura 9 – Área de Computação e Educação 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação aos que no lecionavam concluímos que apenas 1 (9%) atuava no 

ensino técnico, somente 2 (18%) atuam no ensino básico e 8 (73%) no trabalhavam 

no ensino superior (Figura 10). 
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Figura 10 – Áreas de Atuação dos Professores 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A menor parte dos respondentes afirmam receber apenas um salário mínimo 

aproximadamente (8%), a margem entre um e dois salários é corresponde a (19%) 

dos respondentes, cerca de (35%) diz receber entre dois e três salários e a maioria 

possuí remuneração entre três e quatro salários (38%). Como pode ser observado na 

(Figura 11): 

Figura 11 – Remuneração atual dos egressos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O grau de satisfação com a profissão é alto, pois (76%) dos respondentes 

afirmaram estarem satisfeitos ou muito satisfeitos com a atividade atual. O gráfico 

a seguir ilustra os resultados obtidos nesta fase da investigação (Figura 12).  

 
Figura 12 – Níveis de satisfação profissional dos egressos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
4.3 ÂMBITO EDUCACIONAL 

 
 Continuamos a pesquisa abordando o segundo objetivo específico deste 

trabalho: verificar o processo de continuação dos estudos, a participação de 

programas de pós-graduação, as áreas de atuação como pesquisadores e o seu nível 

de satisfação com sua formação. 

Os dados revelam que 16 respondentes, que correspondem a 62% da amostra 

participam ou concluíram programas de pós-graduação. Destes, a maioria possui 

especialização e/ou mestrado e/ou doutorado. A continuidade dos estudos destaca as 

habilidades acadêmicas dos egressos, que é um fator relevante para o mercado de 

trabalho e fomenta produção de conhecimento para a sociedade. O gráfico a seguir 

detalha a participação dos egressos em programas de pós-graduação (Figura 13). 
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Figura 13 – Participação em Pós-graduação 

Fonte: Elaborado pela autora 

  
 Além disso, foi realizado o cruzamento de dados para observar a situação 

acadêmica dos egressos que não estudavam ou faziam outra graduação. Identificamos 

que é uma parcela considerável correspondendo oito ex-aluno que não estudavam e 

dois que estavam realizando outra graduação, totalizando desta forma 10 ex-alunos 

que não fizeram pós-graduação. Como mostrado na figura 14. 

Figura 14 – Situação Acadêmica 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com relação à atuação dos participantes em áreas de pesquisa, as repostas 

eram de múltipla escolha, podendo serem selecionados mais de uma alternativa. 

Observamos que apenas 6,3% dos participantes afirmam não atuarem em qualquer 

área de pesquisa relacionada à tecnologia ou educação. As áreas de Informática na 

Educação, Jogos Educacionais, Redes de Computadores e Gerência de Projetos 

apresentaram os maiores índices de seleção nas caixas de respostas, com: 94%, 50%, 

50% e 50%, respectivamente. 

O campo “Outra opção” foi um espaço aberto, para que os pesquisadores 

apontassem áreas de pesquisa de sua atuação que não estivessem listadas. Esta 

opção obteve 25% das marcações, nas quais foram apontadas pesquisas em: 

Inteligência Artificial, Licenciatura em Computação, Robótica Educativa e 

Engenharia de Software Educativo. Todas as respostas coletadas nesta opção 

apontavam áreas de estudo referentes ao currículo de LC. 

 

Figura 15 – Áreas de atuação dos egressos como pesquisadores 

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os ex-alunos avaliaram positivamente a formação realizada. Sendo que 20 

participantes indicavam o nível de satisfação do curso realizado como satisfeito e 

muito satisfeito, quatro participantes indicavam o curso como pouco satisfeito e dois 

como não satisfeito (Figura 16). 
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Figura 16 – Níveis de satisfação com a formação  

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
4.4 DESAFIOS ENFRENTADOS 

 
  As dificuldades enfrentadas pelos egressos durante a graduação e após o 

termino dela foram bastante diversificadas. Segundo Castro e Vilarim (2013), a LC 

passa por uma série de desafios desde a sua concepção, por apresentar uma junção 

de áreas bastante diferenciadas (uma ciência exata e uma humana). A figura 16 

apresenta uma nuvem de palavras, que demostra a força de evidência das mais 

usadas, para se referir aos entraves que foram vivenciados pelos ex-alunos: 
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Figura 17 – Nuvem de palavras dos desafios enfrentados pelos egressos. 

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora 

Conforme é apresentado na tabela 2, os desafios mais frequentes são com 

relação à falta de oportunidades de emprego na área de formação, quanto à 

dificuldade em conseguir associar o conhecimento práticos com as suas práticas e a 

falta de engajamento dos professores na graduação. Os alunos afirmavam que o que 

prejudicou o ingresso para o mercado de trabalho foi a falta de oferta de editais e 

vagas de emprego. Visando corroborar com esta afirmação, seguem algumas falas 

dos egressos: 

 "A nossa maior limitação dentro do campus foi a incerteza de que 

se ao final do curso estaríamos empregados ou não, por ainda não 

possuir a disciplina de Computação no ensino básico. ” (R2) 

  O maior desafio com certeza é falta de abertura de editais e a 

disponibilização de vagas para a nossa área de atuação. ” (R4) 

O desafio para conseguir um trabalho na nossa área de atuação 

se inicia desde o primeiro período da nossa graduação, assim que 

descobrimos que não existe na grade curricular básica das escolas a 

disciplina regular de Computação/ Informática. ” (R6) 

A segunda crítica mais frequente foi com relação a falta de abordagem de 

conhecimentos práticos associados a teoria. Seguem algumas respostas para essa 

dificuldade: 
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“No período em que fui discente senti falta de algumas práticas 

que deveríamos ter tido, porém tive a oportunidade no mestrado, quanto 

as demais dificuldades podem sem suplantadas pelo empenho do próprio 

aluno. ” (R8) 

“Acho que o principal déficit da nossa graduação é a falta de mais 

práticas, com tecnologias mais atuais o que leva a um problema de 

contratação no mercado de trabalho. ” (R10) 

Outra crítica frequente dos egressos foi com relação ao fato de alguns 

professores não estarem efetivamente comprometidos com a licenciatura e 

computação. Alunos, que se formaram há pouco tempo, abordam o impasse da 

possibilidade de não ofertar mais vagas para ingresso via vestibular para o curso de 

Licenciatura em Computação. Este é um problema que hoje, 2 anos após o foco das 

discussões, é menos vigente. Segue alguns relatos dos participantes desta pesquisa: 

“Principalmente mais envolvimento e encorajamento por parte 

dos professores para não desmotivar os alunos que ainda resistem na 

graduação. Se continuarem com o discurso implícito de que não temos 

futuro e apoiarem o fechamento do curso, não vamos conseguir 

enfrentar os desafios e adversidades que enfrentamos desde o início da 

graduação. ” (R1) 

“O que percebi durante a graduação foi que muitos dos nossos 

professores não estão muito engajados e comprometidos com a nossa 

licenciatura, pois possuem discursos muitas vezes desmotivantes para os 

estudantes. Pudemos observar o evidenciamento disso com o fato 

ocorrido nos anos de 2017/2018 onde houve uma intensa discussão nos 

plenos e na internet que destacou-se que muitos docentes não acreditam 

no futuro e importância do curso para sociedade pois usaram 

argumentos que a Lic. em Computação estava dando "prejuízo" ao 

governo pois não estavam formando alunos suficientes e 

consequentemente não estaria dando retorno. Esse fato foi muito 

desgastante e desmotivante para os alunos e ex-alunos por verem a 

possibilidade de "fecharem" o curso que tanto se dedicaram em suas 

vidas acadêmicas. ” (R9) 

“A graduação, na época em que fiz o curso tinham alguns 

professores que não acreditavam muito no nosso potencial e uma outra 

parcela de professores engajados e sempre em busca de melhorar o 
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curso, bem como, diversos estudantes que sempre buscavam ir além das 

atividades ordinária. ” (R11) 

“O primeiro desafio ocorre logo dentro do campus, quando 

estamos estudando e nos vemos sendo desmotivados por até alguns 

professores. ” (R26) 

 

 Apesar de tantos desafios destacados, os ex-alunos indicam crescimentos 

significativos com a realização da graduação. Como é reforçado pela fala do egresso 

R15: 

“Durante o curso obtive muitos crescimentos pessoais, como 

melhoria na capacidade de comunicação oral e melhor desenvoltura 

escrita. ” (R15) 

 

Segundo Bezerra Junior et al. (2014), a relevância da realização das práticas 

docentes e de disciplinas da educação para desenvolver nos futuros docentes a 

capacidade de “falar em público”. 

Diante desse contexto, a tabela 2 destaca detalhadamente o tipo de desafio 

enfrentado, uma breve descrição do mesmo, as referências relacionadas aos desafios 

e o código que identifica o respondente (Ex.: R1 identifica o respondente 1; R2 

identifica o respondente 2, e assim por diante). As respostas estão organizadas 

conforme a quantidade de ocorrências. 

Tabela 2 –  Desafios enfrentados pelos egressos 
 

Desafio Descrição Referência Respondente 
(R) 

 
Falta de 

oportunidades de 
emprego na área 

de formação. 

Os egressos 
afirmam que 

essas faltas de 
vagas são 

ocasionadas 
pela ausência da 

disciplina de 
computação na 

educação 
básica. 

 
Wing e Stanzione 

(2016); 
 

 Castro e Vilarim, 
(2013). 

 

R1, R2, R4, R6, R8, R15, 
R16, R17, R19, R22, 

R24, R25. 

Falta de 
abordagem de 
conhecimentos 

práticos exigidos 
no mercado de 
trabalho atual. 

Os ex-alunos 
afirmaram ter 

dificuldades em 
conseguir  associar 

o  conhecimento 
práticos 

associados as suas 
práticas. 

 
Oliveira (2017). 
Matos (2013). 

 
R3, R7, R10, 

R18, R20. 
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Pouco 
envolvimento e 

engajamento 
dos docentes do 

curso 

Os egressos 
afirmaram que 

alguns professores 
não estavam 
efetivamente 

comprometidos 
com a licenciatura 

e computação. 

 
 
 
- 

 
 

R1, R9, R11, 
R26. 

 

 

Desconhecimento 
sobre a existência 
do curso e campos 

de atuação 

Uma questão 
desmotivadora 
destacada é o 

desconhecimento 
do licenciado em 
computação no   

mercado de 
trabalho, 

quanto ao seu 
perfil, dos 

objetivos do curso, 
ou mesmo a sua 

própria existência.  

 
 
 

Matos (2013); 
 

 Bezerra e Silveira 
(2011) 

 
 
 
 

R22, R23, R26. 

 
 

Falta de inciativas 
da instituição em 

fazer parcerias 
público-privadas 

Falta de 
possíveis locais 
de trabalho e 

contratação de 
profissionais 

que trabalham 
em áreas que 

estão em alta no 
mercado de 

trabalho atual. 

 
 
 
 
- 

 
 

R7, R19, R23. 

 

 

Inflexibilidade de 
horários 

Três egressos 
afirmaram que 

demoraram a se 
formar por não 

conseguirem 
estudar no período 

noturno. 
Afirmarem que 

tinham a 
necessidade de 

trabalhar 
enquanto 

estudavam. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

R12, R14, R21. 

 

 

Poucas vagas e 
oportunidades de 

estágio 

Outro desafio foi 
relacionado a 

desestruturação da 
disciplina de 

Estágio 
Supervisionado. 

Com poucos 
ambientes 

reconhecidos para 
a atuação dos 

discentes. 

 
 
 
 

Oliveira (2017). 

 
 
 

R13, R20. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Perante todos esses desafios os licenciados em computação sugeriram 

propostas de melhorias que podemos observar na próxima seção. 
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4.5 SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA O CURSO 

 
  Os cursos de LC apresentam diversas formas desenvolvimento à sociedade 

atual, assim como uma série de desafios a serem enfrentados como vimos na seção 

anterior. Em vista disso, foram sugeridas algumas possíveis melhorias para o curso, 

para que de fato seja fomentada sua valorização, evolução e ampliação no país. A 

figura 17 apresenta uma nuvem de palavras, que demostra a força de evidência das 

propostas de melhorias mais apontadas pelos egressos: 

 

Figura 18 – Nuvem de palavras das sugestões de melhorias propostas pelos 
egressos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quando aberto o espaço de sugestões de melhorias para os desafios 

destacados anteriormente houveram diversos tipos de propostas. Que podem serem 

observadas na tabela 3, onde é mostrado detalhadamente o tipo de sugestão, uma 

breve descrição dela, as referências relacionadas as melhorias e o código de 

identificação do respondente (Ex.: R1 identifica o respondente 1; R2 identifica o 

respondente 2, e assim por diante). As respostas estão organizadas conforme a 

quantidade de ocorrências. 
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Tabela 3 – Sugestões de melhorias para o curso 
 

Melhoria Descrição Referência Respondente 

 
Promover a criação 

de editais, concursos 
e mais vagas no 
ensino básico. 

Essa proposta visa 
melhorar a 
inserção do 

licenciado em 
computação no 
ensino básico. 

 
 
- 

 
 

R1, R2, R4, R6, R9. 

 
 
 

Mais parcerias 
público-privadas 

Os ex-alunos 
sugerem que 
sejam feitas 

parcerias com 
empresas e 
instituições, 
visando uma 

integração com o 
mercado de 

trabalho atual. 

 
 
- 

 
 

R3, R7, R15, R24. 

 
 

Maior flexibilidade 
entre horários diurno 

e noturno. 

 

A sugestão é que o 
curso possa ser 

realizado no turno 
diurno como é 

hoje, e no noturno. 
Por vários 
discentes 

afirmarem a 
necessidade de 

trabalhar 
enquanto 
estudam. 

 
 
 
 
- 

 

 

R12, R14, R21. 

Incluir disciplinas de 
TI mais práticas, com 

tecnologias mais 
atuais e que sejam 

aplicadas 
continuamente 

Visando trazer 
inovação e 

motivação aos 
alunos. atuais do 

mercado de 
trabalho de TI; 

 
 
- 

 
 

R5, R8, R10. 

 
Realização de mais 
práticas docentes. 

 

de preferência a 
partir da 

metade do curso 

 
 
- 

 
 
 

R13, R18. 

 
 
 

Contratações de 
professores ligados a 

LC 

As sugestões 
foram contratar 
mais professores 

efetivamente 
comprometidos 

com LC e 
professores 
temporários 
envolvido em 

áreas que estão em 
alta no mercado de 

trabalho. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

R3, R9. 

 
 

Divulgação do curso 
de LC 

divulgação do 
curso nos meios de 

públicos de 
notícias 

mostrando a 

 
 
- 

 
 

R19, R26. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

A primeira melhoria aqui destacada pelos egressos, foi sugerida para facilitar 

a inserção do licenciado em computação no ensino básico. Que visa promover a 

criação de editais, concursos e mais vagas no ensino básico. Como é destacado na 

fala do egresso R15: 

“Editais, concursos, mais vagas e principalmente ser chamado 

para trabalhar seria a solução para alguns dos problemas enfrentados 

pelos alunos de Licenciatura em Computação. Nós desde o início da 

nossa graduação nos sentimos imensamente diminuídos com relação as 

outras licenciaturas pois não existem na educação básica uma disciplina 

obrigatória para atuarmos na nossa área de formação, nós somos 

importância do 
curso 

 
 
 

Palestra 
no início do curso 

Os egressos 
afirmaram que 
seria útil uma 

palestra 
esclarecedora no 
início do curso 

onde fosse 
destacado quais 

são áreas da 
computação 

abordadas durante 
o curso. 

 
 
 

Cambraia e 
Scaico (2013) 

 

R20 

 
Estabelecimento de 

políticas públicas 

Visando a inserção 
do egresso no 

sistema 
educacional, na 
integração ao 
mercado de 

trabalho por meio 
de políticas de 

planos de carreira. 

 
 

Guimarães et 
al. (2013) 

 
 

R17 

 
 
 

Oportunidades de 
intercâmbio 

Alguns alunos 
sugeriram que 

fosse mais forte a 
divulgação e 
incentivo a 

programas como o 
Ciência sem 
Fronteiras. 

 
 
 
- 

 
R8 

 
Mais reconhecimento 
na Universidade para 

o curso. 

As sugestões 
foram voltadas ao 
reconhecimento e 
acompanhamento 

dos egressos do 
curso. 

 
 

Souza (2016). 

 
 

R9 
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PROFESSORES e não temos que estar por necessidade trabalhando no 

comércio (sapataria, hotelaria, pizzaria, etc.) por que nosso lugar é 

dentro da sala de aula. ” R15 

A segunda sugestão de melhoria mais frequente, foi com relação as parcerias 

público-privadas com empresas e instituições. Visando uma integração com o 

mercado de trabalho atual. Como segue destacado nas falas dos egressos R3, R7, R15 

e R24, respectivamente: 

“A coordenação do nosso curso deveria se empenhar em fazer 

parcerias externas, objetivando possibilitar o envolvimento com negócios 

em empresas ou em áreas que estão em alta no mercado de trabalho. ” R3 

“O curso de Lic. em Computação sempre me ofereceu um leque 

interessante de oportunidades, porém, senti falta de iniciativas da própria 

instituição de levar os graduandos a possíveis locais de trabalho, isso 

parte particularmente do aluno, minha turma em especial, grande 

maioria trabalha na área ou seguiu carreira acadêmica, atualmente não 

sei como está a infraestrutura do curso. ” R7 

“A minha sugestão de melhoria para melhorar as oportunidades de 

trabalho seria de a universidade se mobilizar em levar os licenciandos a 

campo realmente, indo a visitas técnicas, empresas, industrias, 

incubadoras para saberem realmente o que espera. ” R15 

“Investir em trazer empresas para dentro do Campus, propiciando 

que os estudantes tivessem contatos para procurar depois de formados ou 

até serem observados durante a trajetória do curso. Desta forma, não 

perderíamos excelentes profissionais para outras áreas de mercado. ” R14 

 

A terceira sugestão se relaciona com a realização de mais práticas docentes 

no decorrer do curso. Como destacado pelos respondentes R13 e R18 

respectivamente: 

 

“Seria melhor que as práticas profissionais começassem desde o 

início da graduação, com objetivo de proporcionar mais 

amadurecimento profissional e experiência como professor. ” R13 

 

“Poderia melhorar se tivéssemos a oportunidade de participar 

durante a graduação de projetos de iniciação profissional e bem como se 
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as práticas docentes dos estágios fossem realizadas desde o começo do 

curso e não só no quinto período. ” R18 

 

Observamos que essa melhoria já foi atendida pela atualização do currículo 

da licenciatura em computação da Universidade Pernambuco em 2016, pois esta 

necessidade foi identificada pela Universidade. Além disso, a atualização serviu para 

que o curso estivesse de acordo com as novas DCNs para a formação inicial em nível 

superior e para a formação continuada (BRASIL, 2015). 

Alguns alunos, que se formaram há pouco tempo propuseram a contratação 

de professores comprometidos com a LC. Visando agregar mais motivação e 

engajamento para os estudantes. Este discurso foi motivado por um impasse 

ocorrido no ano de 2017. Onde foi destacado a possibilidade de não haver mais 

ofertas de vagas para o ingresso via vestibular do curso de LC. Estes alunos afirmam 

que havia resistência de professores do curso de em conseguir o fechamento da 

graduação. Como podemos observar nas propostas dos egressos R3 e R9: 

 

“O pior disso tudo realmente é saber que os nossos discentes (uma 

parte considerável) não estão nenhum pouco preocupados com esse 

curso, não nos apoiam e ainda incentivam o fechamento do curso. Nos 

ajudem, não nos boicotem mais, nossa trajetória não é fácil. Já sofremos 

preconceito e falta de reconhecimento da nossa família, da sociedade e 

não merecemos passar por situações desmotivantes dentro da 

universidade que forma esse tipo de profissional. Sejam professores e 

principalmente seres humanos, não abaixem mais a autoestima desses 

alunos que já será de grande valia. ” R3 

 

“Em vista do que foi destacado anteriormente, proponho que na 

universidade haja mais reconhecimento para o curso e para a formação 

dos futuros docentes, como por exemplo mais professores realmente 

comprometidos com a Licenciatura em Computação. Utilizando como 

critério de seleção dos professores, esse tipo comprometimento, pois é 

imprescindível para a "saúde" do nosso curso não contar com 

profissionais tóxicos que prejudiquem a formação. Até por que se os 

alunos e professores quiserem optar por uma formação mais técnica, o 

nosso município conta com outras opções com esse perfil. ” R9 

 

  Percebemos sugestões e críticas, especialmente quanto a ter mais áreas de 
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atuação para os profissionais de LC, obter parcerias público-privadas, realizar mais 

práticas docentes para fortalecimento e desenvolvimento da identidade docente nos 

licenciados, como também a necessidade de uma atualização maior dos conteúdos 

curriculares da área de computação.  Ademais, foi destacado a necessidade de 

atualização das tecnologias apresentadas no curso, a argumentação foi defendida 

pelas transformações constantes no mundo da tecnologia, onde a Universidade não 

deve passar períodos muito longos sem atualizar seus currículos e conteúdo. Outra 

sugestão relevante foi com relação à possibilidade de que a licenciatura ocorresse 

também em período noturno, promovendo maior flexibilidade de horários aos 

estudantes, ajudando, desta forma, a conciliar o trabalho e os estudos. 

 
 

5 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Fundamentado nas análises realizadas sobre os dados da pesquisa, e 

considerando que o primeiro objetivo específico desta pesquisa foi verificar aspectos 

referentes ao perfil dos ex-alunos, à empregabilidade, ao nível de satisfação 

profissional e os campos de atuação dos egressos de LC. Verificamos que a 

predominância dos ex-alunos é do sexo masculino, nenhum dos participantes 

encontram-se desempregados e de modo geral satisfeitos com a área de atuação que 

exercem. Além disso, estão visando formas de ascensão no mundo do trabalho ao 

qual pertence. Pois percebemos que o curso de LC proporcionou vários impactos 

positivos no âmbito educacional e profissional e dos egressos, como: melhora na 

habilidade de comunicação, na autonomia dos estudos, nas atividades de iniciação 

profissional e na ampla participação acadêmica. 

Considerando o segundo objetivo desta pesquisa, que teve como foco relatar 

o processo de continuação dos estudos dos egressos, a sua participação de programas 

de pós-graduação, as áreas de atuação como pesquisadores e o seu nível de satisfação 

com sua formação. Foi possível observar que os licenciados que não realizaram pós-

graduações se encontram empregados, mas a sua satisfação com a atividade 

profissional exercida e a remuneração para este grupo apresentou índices menores. 

Já os egressos que deram continuidade à sua formação, têm um nível alto de 

satisfação com o curso e se encontram com uma melhor remuneração. Sendo assim, 

podemos concluir que há uma relação direta entre a satisfação a profissional do 

egresso com o seu interesse na formação de licenciado. Portanto, identificou-se que 
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o curso de LC da Universidade de Pernambuco é visto de forma positiva pelos seus 

ex-alunos. 

No que diz respeito aos desafios melhorias propostas pelos egressos, 

identificamos sete desafios a partir das respostas as perguntas abertas. Observamos 

que as críticas principais foram com relação a falta de oportunidades de emprego na 

área de formação, aos assuntos de computação serem voltados apenas para a parte 

científica, não sendo abordado aspectos práticos do mundo do trabalho e pouco 

engajamento dos docentes do curso. Além disso, os egressos declaram que esses 

entraves poderiam ser melhorados por meio de criações de editais, concursos e mais 

vagas no ensino básico, como também sugeriram que UPE se empenhasse em fazer 

parcerias externas, bem como contratar mais professores efetivamente 

comprometidos com LC. 

 Com relação as limitações enfrentadas para a realização desta pesquisa. A mais 

relevante foi com relação a comunicação e a localização dos licenciados. Essa 

dificuldade se deu pela falta de atualização contatual entre a Universidade e seus ex-

alunos. A falta de cadastros atualizados como telefones celulares e fixos, bem como 

de e-mails, diminuiu a possibilidade de interação com um maior número de 

egressos. Percebe-se, dessa forma, a demanda de obtermos uma da gestão de ex-

alunos de modo sistemático e institucionalizado, estimulando os estudos com ex-

alunos para a evolução contínua dos processos e metodologias realizadas pela IES. 

Em vista disso, propõe-se como continuação desta pesquisa que sejam feitos 

estudos mercadológicos mais específicos. Como por exemplo uma análise na 

perspectiva das instituições de ensino, objetivando conhecer as necessidades das 

escolas por um profissional de LC. Uma ótima opção seria fazer essa pesquisa 

voltada para o ensino médio/técnico e   profissionalizante pernambucano. Tendo em 

vista que já há um esforço da SBC desde o dia 28 de novembro de 2017, para incluir 

a computação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Possibilitando, desta 

forma, uma análise mais detalhada de dentro das escolas. 

Ademais, sugere-se também como trabalhos futuro a inserção e a 

implementação de um programa cujo objetivo seja acompanhar os egressos da 

Universidade de Pernambuco, sendo inicialmente implantado no curso de 

Licenciatura em Computação, e difundir-se para toda a Universidade. Visando que 

o aluno se cadastre no sistema no ato da entrega dos documentos finais, que são 
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necessários para a colação de grau e atualize as informações por um prazo 

determinado. Obtendo, desta forma uma adequação dos cursos de graduação ao 

mercado de trabalho, acesso a programas de pós-graduação e à sociedade como um 

todo. Deste modo, o cadastro, a atualização e a disponibilização das informações 

partiriam dos licenciados possibilitando, desta forma, a aproximação dos ex-alunos 

com Universidade de Pernambuco. 

 
 
 
 
 
 



52 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
AYALA, L. A.; ROCHA, E. M. The Couse of Computer Science And The Fild of  
Professional Activity: What Says its Grades. Congresso Internacional de Educação e 
Tecnologias, 2018.  

BARTUNEK, J. M.; SEO, M. Qualitative research can add new meanings to 
quantitative research. . Journal of Organizational Behavior, v. 23, n. 2, Março 2002.  

BEZERRA, L.; SILVEIRA, I. Licenciatura em Computação no Estado de São Paulo: 
uma Análise Contextualizada e um Estudo de Caso. In: Anais do XIX Workshop sobre 
Educação em Informática, 2011.  

BEZERRA JUNIOR, E. et al.; O desafio da prática docente sem a formação de 
Licenciatura em Computação, V jornada de iniciação científica e extensão, 2014.  

BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional, Centro de 
Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, Brasilia, Dezembro 
1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>.  

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da 
Computação. Brasília, 2016. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id= mftNAAAAMAAJ>.  

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, Brasília, 2015. Citado na página 43. 

CÂMARA, R. H. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais 
aplicadas às organizações. Revista Interinstitucional de Psicologia, Minas Gerais, v. 
6, n. 2, p. 179 – 191, 2013.  

CASTRO, C.; VILARIM, G. Licenciatura em computação no cenário nacional: 
embates institucionalização e o nascimento de um novo curso. Revista Espaço 
Acadêmico, v. 13, n. 148, set 2013.  

DOURADO, L. F. Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e 
continuada dos profissionais do magistério da educação básica: concepções e 
desafios. Educação & Sociedade, scielo, v. 36, p. 299 – 324, 06 2015. ISSN 0101-
7330. Disponível em: <http: 
//www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?lang=pt&pid=S0101-
73302015000200299>.  

FERES, M. e; PATRÃO, C. Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (2003-2007). Brasília, 2009.  

FLICK, U. An Introduction to Qualitative Research. 4. ed. London, 2004.  

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

GUIMARÃES, T. M.; SENA, R. M.; CAMPOS, K. E. de. Informática educativa: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://books.google.com.br/books?id=mftNAAAAMAAJ
https://books.google.com.br/books?id=mftNAAAAMAAJ
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?lang=pt&amp;pid=S0101-73302015000200299
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?lang=pt&amp;pid=S0101-73302015000200299
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?lang=pt&amp;pid=S0101-73302015000200299


53 
 

 

diagnósticos e perspectivas. Cáceres: Unemat, 2013. 161-181 p.  

 

LOUSADA, A.; MARTINS, G. Egressos como fonte de informação à gestão dos cursos 
de ciências contábeis. Revista Contabilidade Financeira - USP, São Paulo, n. 37, p. 
73 – 84, jan 2005.  

LUCIANO, A. P. da C. CAMINHOS DO LICENCIADO EM COMPUTAÇÃO NA 
PARAÍBA: ESTUDO DE CASO COM EGRESSOS DA UEPB. 2014. 38 p. Monografia 
(LICENCIATURA 
PLENA EM COMPUTAÇÃO) — UEPB. Acesso em: 03/03/2019.  

MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 
Petrópolis: Vozes, 2002.  

PPC UPE. Projeto Pedagógico de Curso de Graduação Licenciatura em Computação. 
2016. Disponível em: <http://www.upe.br/garanhuns/wp-
content/uploads/2017/04/PPC-Computacao- 2016_VERS~AO_FINAL.pdf>. Acesso 
em: 15 de setembro de 2018.  

PRIETCH, S. S.; PAZETO, T. A. Mapeamento de Cursos de Licenciatura em 
Computação seguido de Proposta de Padronização de Matriz Curricular. XVIII 
Workshop de Educação em Computação (WEI 2010), Anais do XXX Congresso da 
Sociedade Brasileira de Computação - CSBC 2010, p. 921 – 930, 2010.  

QUIM, O. Formação de Professores de Informática: Desafios da Licenciatura em 
Computação. In: Anais do V Congresso Internacional de Educação, Pesquisa e 
Gestão, 2013.  

SBC. Currículo de Referência para Cursos de Licenciatura em Computação, 
Sociedade Brasileira de Computação. 2002.  

SBC. Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação. 2017.  

SINDER, M.; PEREIRA, R. C. A Pesquisa com Egresso como Fonte de Informação 
Sobre a Qualidade dos Cursos de Graduação e a Responsabilidade Social da 
Instituição. INEP, Brasília, 2013.  

SPELLER, P.; GARCIA, G. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação na área da Computação. Brasília, 2016.  
 
SOUZA, M.: 2016, Avaliação da efetividade dos principais cursos FIC Pronatec do 
Instituto Federal de Santa Catarina: benchmarking com cursos técnicos de longa 
duração, Dissertação (Mestrado) - Universidade de Brasília. Programa de pós-
graduação em gestão pública. Brasília, 2016.  
 
WING, Jeannette M. Computational thinking. Communications of the ACM, v. 49, 
n. 3, p. 33-35, 2006.  

WOHLIN, C. et al. Experimentation in Software Engineering. Springer, 2012. 

http://www.upe.br/garanhuns/wp-content/uploads/2017/04/PPC-Computacao-2016_VERS~AO_FINAL.pdf
http://www.upe.br/garanhuns/wp-content/uploads/2017/04/PPC-Computacao-2016_VERS~AO_FINAL.pdf
http://www.upe.br/garanhuns/wp-content/uploads/2017/04/PPC-Computacao-2016_VERS~AO_FINAL.pdf


54 
 

 

APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS EGRESSOS 
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APÊNDICE B – TABELA DO PERFIL DOS EGRESSOS PARTICIPANTES 
DESTA PESQUISA 

 

Tabela 4 – Perfil dos egressos participantes da pesquisa 
 

Nº 
Participante 

Idade Sexo Conclusão 

1 Entre 18 e 25 anos Masculino 2018.2 

2 Entre 26 e 35 anos Feminino 2013.1 

3 Entre 26 e 35 anos Masculino 2014.1 

4 Entre 26 e 35 anos Masculino 2014.1 

5 Entre 26 e 35 anos Masculino 2016.2 

6 Entre 18 e 25 anos Feminino 2017.1 

7 Entre 18 e 25 anos Masculino 2013.1 

8 Entre 26 e 35 anos Masculino 2013.2 

9 Entre 26 e 35 anos Masculino 2013.1 

10 Entre 18 e 25 anos Masculino 2014.1 

11 Entre 36 e 45 anos Masculino 2014.1 

12 Entre 26 e 35 anos Feminino 2014.1 

13 Entre 18 e 25 anos Masculino 2014.1 

14 Entre 18 e 25 anos Feminino 2016.1 

15 Entre 26 e 35 anos Masculino 2019.1 

16 Entre 36 e 45 anos Masculino 2019.1 

17 Entre 26 e 35 anos Masculino 2014.1 

18 Entre 26 e 35 anos Masculino 2014.1 

19 Entre 26 e 35 anos Feminino 2014.1 

20 Entre 26 e 35 anos Masculino 2014.1 

21 Entre 26 e 35 anos Masculino 2015.1 

22 Entre 26 e 35 anos Feminino 2015.2 

23 Entre 26 e 35 anos Feminino 2015.1 

24 Entre 36 e 45 anos Masculino 2015.2 

25 Entre 18 e 25 anos Feminino 2016.1 

26 Entre 26 e 35 anos Masculino 2018.2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 


