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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PROFISSIONAIS FORMANDOS D A ÁREA DE 

NEGÓGIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE CASC AVEL - 

FACIAP 

RESUMO DO PROJETO: Para entender a realidade dos acadêmicos de graduação que 
estão em fase de formação, se faz importante conhecer o aluno e seu contexto 
socioeconômico, realizando uma comparação do aluno calouro e do aluno em formação. O 
projeto de pesquisa dos formandos da área de negócios da FACIAP – Faculdade de 
Ciências Aplicadas de Cascavel tem como objetivo conhecer esta realidade sócio-
econômica dos estudantes a fim de identificar os indicadores sociais como faixa etária, sexo, 
religião, verificar a condição social do acadêmico como estado civil, moradia, bens e 
atividades de lazer, analisar a situação profissional como área de atuação, renda mensal do 
futuro formando. A metodologia utilizada será um estudo de caso, de caráter exploratório, 
que utilizará como instrumento de coleta de dados, um questionário estruturado. O resultado 
do trabalho será a produção de conhecimentos sobre as condições de permanência na 
Instituição dando assim seqüência aos estudos de pós graduação bem como a criação de 
um banco de dados socioeconômico e cultural dos formandos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais as pessoas deverão estar preparadas para assumirem as 

responsabilidades que são pertinentes as suas funções, tendo que trabalhar a 

melhoria contínua do aprendizado para assim poderem estar dentro do processo 

globalizado e não fora das necessidades das empresas, onde o conhecimento passa 

a ser exigido constantemente, e este mesmo conhecimento fica obsoleto em curto 

espaço de tempo.  

Com isso, para ganhar o mercado que está cada vez mais competitivo é 

necessário que o profissional “saiba aprender” e que seja capaz de propor soluções 

criativas e inovadoras. Ter a capacidade de aprender é fundamental para o setor 

empresarial que vive em constante reestruturação e mutação.  

De acordo com Voese (2007), a instituição de ensino superior permite que o 

indivíduo busque qualificação e preparo para o mercado de trabalho. Com a 

formação acadêmica, poderá agregar novas informações e conhecimentos a seu 

perfil.  

Com a formação de nível superior, o indivíduo sofrerá também outras 

transformações. A influência do corpo docente, as novas experiências e a 
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diversidade cultural vividas nesta etapa irão afetar seu estado psicológico de forma 

significativa (VOESE, 2007).  

Para o autor, diversos recursos contribuem para a formação do profissional. 

Dentre eles, destacam-se os debates em salas de aulas, acesso às novas 

tecnologias, amplo acervo bibliográfico e, o principal, a relação com o professor e a 

troca de conhecimentos e experiências durante o período de aprendizagem. Cabe 

as instituições de ensino superior auxiliar na visão e amadurecimento das idéias 

sobre sua conduta e postura enquanto pessoa. Conhecer as características 

econômicas, sociais, profissionais dos alunos passa a fazer parte das políticas 

acadêmicas.  

Neste sentido, este trabalho irá demonstrar como os acadêmicos em 

formação na área de Administração, Processos Gerenciais e Ciências Contábeis, 

estarão inseridos no mercado quando da finalização do curso, bem como quais as 

maiores dificuldades que estes discentes estão passando nesta formação, sejam 

elas financeiras, pessoais, psicológicas, de relacionamento interpessoal, de 

compreensão e aplicação do conteúdo estudado, dentre outras. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do projeto de iniciação científica é pesquisar o perfil 

socioeconômico dos profissionais em formação e formandos dos cursos de 

Administração, Processos Gerenciais e Ciências Contábeis, que compõem a área de 

negócios da FACIAP (Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel). 

São objetivos específicos do projeto: 

• Conhecer as condições socioeconômicas e culturais do universo de 

estudantes da área de negócios da FACIAP.  

• Identificar os indicadores sociais como faixa etária, sexo, religião. 

• Verificar a condição social do acadêmico como estado civil, moradia, 

bens e atividades de lazer. 

• Analisar a situação profissional como área de atuação, renda mensal do 

futuro formando. 

Entender a realidade dos acadêmicos de graduação que estão em fase de 

formação, se faz importante uma vez que conhecendo os alunos e seu contexto 
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socioeconômico, podemos realizar um comparativo do aluno calouro e do aluno em 

formação. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 A pesquisa irá traçar as características desta população como idade, sexo, 

religião, faixa etária, renda familiar etc.  

Traçar esse perfil com suas características como: sexo, idade, estado civil, 

residência permanente, e suas condições sociais e econômicas como tipo de 

atividade profissional, tipo da empresa/organização a que está vinculado e a sua 

renda. 

Neste processo investigativo, pretende-se que o resultado contribua para a 

produção de conhecimentos sobre as condições de permanência na Instituição 

dando assim sequencia aos estudos de pós graduação, a criação de um banco de 

dados socioeconômico e cultural dos formandos, além de analisar se houve 

contribuição na melhoria da qualidade de vida destes alunos, a importância da 

instituição para a região onde atua, uma vez que os profissionais por ela capacitados 

serão introduzidos na sociedade através do contexto profissional, cultural e 

econômico. 

 

2. INDICADORES SOCIOECONÕMICOS 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) é 

necessário estabelecer um conjunto de indicadores como população, sexo, idade, 

trabalho, rendimento, educação entre outros, com o objetivo de acompanhar 

programas de cunho social.  

Rattner (2003) conceitua os indicadores socioeconômicos como sendo 

estatísticas aptas a medir os elementos inerentes à condição social e do bem-estar 

do indivíduo.  

Os indicadores econômicos representam, em sua essência, dados e 

informações que sinalizam o comportamento do indivíduo em relação a um 

determinado sistema econômico (LOURENÇO e ROMERO, 2002). 
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Diante do exposto, como a pesquisa foi aplicada aos futuros profissionais da 

área de negócios, é importante demonstrar as compentências que são exigidas pela 

área de formação que os acadêmicos pretendem buscar. 

 

 

2.1 Profissional da Área de Negócios 

 

 O profissional Administrador busca, dentre outras, a maior habilidade em 

visão estratégica, ou seja, aquele que sabe visualizar, localizar, organizar, planejar e 

solucionar os problemas da entidade. 

No que tange as discussões percebidas para os cursos da área de negócios 

verifica-se a preocupação constante para que as Instituições de ensino superior 

adaptem seus cursos para a formação de acadêmicos que mais tarde irão exercer a 

profissão escolhida, baseados em conceitos como: desenvolver raciocínio lógico, 

crítico e analítico, desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimento todos aliados também a 

conceitos mais contemporâneos como criatividade,determinação, vontade política e 

administrativa, desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 

profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 

adaptável. 

  

 

3. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa elaborarou um perfil socioeconômico dos resultados 

obtidos com os alunos pesquisados. Embora haja complementação deste projeto, é 

possível compreender a importância da Instituição e dos métodos aplicados no 

processo de formação destes para o mercado de trabalho, que se encontra cada dia 

mais exigente e promissor.  

Conseguir pesquisar, analisar e elaborar este perfil torna mais claro aos 

professores e membros da Instituição a forma como lidar com o conteúdo a ser 



 

 5

aplicado em sala de aula, facilitando a compreensão dos alunos e contribuindo para 

que haja interesse na permanência na FACIAP, mesmo após a graduação. Podendo 

buscar aqui o curso de Pós Graduação, que está no planejamento de futuro dos 

alunos pesquisados, contribuindo para que alcancem seus objetivos, ideais e melhor 

qualidade de vida.   

O presente trabalho pode ser caracterizado como um estudo de caso, de caráter 

exploratório, que utiliza como instrumento de coleta de dados, um questionário 

estruturado. 

O questionário aplicado aos alunos dos primeiros e dos últimos anos dos cursos 

que compõem a área de negócios da FACIAP resulta na análise do perfil 

socioeconômico do profissional. No período de maio a junho do ano de 2013 os 

responsáveis pela aplicação do questionário divulgam a pesquisa, sensibilizam a 

comunidade acadêmica e fazem a seleção da amostra da população respondente da 

pesquisa, com a ajuda do coordenador dos cursos e do orientador do projeto. 

 

 

3.1 Coleta de Dados 

 

Para iniciar a pesquisa foram elaboradas trinta questões, objetivas e 

subjetivas, a fim de que os alunos ingressantes e os formandos respondessem de 

forma sincera, clara e que contribuíssem para a elaboração do projeto. 

 Os questionários foram entregues nas turmas dos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Processos Gerenciais, nas primeiras e últimas fases. As 

respostas são consideradas satisfatórias, embora não tenha atingido a totalidade 

dos alunos.  

 No Anexo I pode ser visualizado o questionário entregue às turmas descritas, 

dos quais foram respondidas por 186 (cento e oitenta e seis) alunos distribuídos nos 

três cursos pesquisados.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1  Indicadores Sociais  
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Nas respostas dos questionários podem ser visualizados perfis dos alunos de 

cada curso de maneira diferenciada. Fato que pode ser justificado pela diferente 

formação de seus familiares, sua classe econômica, social, trabalho etc. Visto que 

os estudantes na primeira fase possuem renda mais baixa, a maioria em torno de 1 

a 3 salários mínimos enquanto os formandos possuem emprego há mais tempo e 

com renda considerada superior. 

 De forma geral, os alunos têm idades que variam de 18 a 53 anos de idade, 

sendo estes últimos em busca de adequação dos conhecimentos ao que o mercado 

de trabalho exige.  

 Ou seja, do total de alunos que participaram da pesquisa, verificou-se que , 

52,15% são de alunos do sexo feminino, onde também a atividade de lazer mais 

citada é estar com a família ou amigos. Pode-se ainda generalizar o que foi 

respondido a respeito do que esperam de um curso superior, onde todos buscam 

por conhecimento e formação profissional, almejando elevação de renda e cargos 

públicos, ou seja, tem o ensino superior um projeto de vida a ser conquistado. 

 Analisando as respostas por curso, verificou-se que na área de contábeis, 

60% dos entrevistados são solteiros, 52% são mulheres, onde a renda média 

feminina dessas estudantes é menor que a dos homens. Do total, 65% já definiram a 

área de formação em que vão se especializar, sendo a maioria com interesse em 

especializar-se em auditoria. 

 Em relação ao curso de Administração, cabe ressaltar que 24% são casados,  

e que do total, 50% buscam formação para atuar em cargos públicos, um ponto a 

ser destacado é que a renda média dos homens e mulheres se equiparam, ou seja, 

ambos possuem renda média de R$ 1500,00.  

 Quanto ao curso de Processos Gerenciais, tecnólogo, onde os dados se 

assemelham com os outros cursos, o que destacou nessa pesquisa é que a maioria 

ainda não tem definição da área em que querem especializar-se, ou seja, não tem 

certeza  do que buscam no mercado profissional. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Certos de que os objetivos foram alcançados e a elaboração do perfil 

socioeconômico dos alunos da FACIAP em conclusão, é possível relatar que a 

Instituição está preparada para atender as necessidades dos alunos. 
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Para tanto, as pesquisas continuam e o contínuo acompanhamento aos 

alunos torna-se ainda mais fácil a partir do resultado obtido. Assim podem-se 

compreender os projetos e perspectivas de futuro que esses alunos querem e 

precisam receber. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO 

 

   
Figura 1: Questionário Socioeconômico 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2013. 
 

 


