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PERFIL DOS ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAÇÃ O EM 

SERVIÇO SOCIAL 

 

1. RESUMO 

O número de instituições de ensino privadas têm aumentado muito nos últimos anos 
devido ao incentivo ao acesso ao ensino superior e também as exigências do 
mercado. O mercado de trabalho visa à formação de profissionais capazes de 
garantir a competitividade de organizações no cenário de globalização da economia 
e as políticas educacionais que buscam ampliar a oferta de vagas no ensino de 
graduação no país. Entre os cursos de graduação ofertados pelas instituições está o 
de Bacharelado em Serviço Social, curso que apresenta grande relevância para o 
desenvolvimento e humanização dos processos nos mais diversos setores. 
Conhecer o perfil dos alunos ingressantes é uma forma de otimizar as ações que a 
instituição de ensino praticará para a captação bem como o atendimento 
diferenciado aos alunos. Diante disso torna-se relevante o presente estudo, o qual 
pretende conhecer o perfil dos alunos ingressantes no Curso de Graduação em 
Serviço Social em março de 2013. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 A busca pela qualificação e profissionalização para o mercado de trabalho, 

leva muitos indivíduos ingressarem no ensino superior. Entre as opções de acesso 

ao ensino superior estão as instituições públicas e privadas. O acesso as Instituições 

Públicas de Ensino superior ocorre pelo ENEM e também pela política de cotas, no 

entanto estas instituições carecem de vagas para atender a demanda, fato este que 

estimula a procura pelas instituições privadas. 

 As instituições privadas, por conseqüência da demanda, têm aumentado 

muito.  

Esta expansão responde, de um lado, a demandas do mercado de trabalho 

dirigidas à formação de profissionais capazes de garantir a competitividade de 

organizações no cenário de globalização da economia e, de outro, a políticas 

educacionais que visam ampliar a oferta de vagas no ensino de graduação. 

 Entre os programas que o estado tem para o apoio de ingresso ao ensino 

superior privado estão o Programa Universidade Para Todos- PRO-UNI (bolsas 

integrais, 25, 50 e 75%) e também Financiamento Estudantil- FIES. Além disso, as 

instituições privadas desenvolvem programas internos de bolsas e descontos para 

incentivar os futuros graduando iniciarem um curso de graduação.  
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 Com o crescimento o número de instituições de ensino privado, para que 

estas instituições permaneçam e tenham êxito no mercado necessitam de 

mecanismos que as favoreçam. Entre as práticas dos serviços prestados pelas IES 

privado estão a garantia de ensino de qualidade e com preços acessíveis. Segundo 

Kotler & Armstrong (2008), serviço é qualquer ato ou desempenho, intangível que 

uma parte oferece a outra e que não resulta na posse de nada. Sua execução pode 

ou não estar relacionada a um produto concreto. 

 Desta maneira a prestação de serviços na área educacional necessita 

também se adaptar as exigências e anseios dos educandos. Conforme Viebrantz e 

Morosini (2009) nestes tempos de super complexidade da educação superior a 

necessidade da garantia de qualidade tornou-se uma das questões centrais no 

debate acerca da qualidade e da expansão da educação superior. 

 Diante do exposto, as instituições de ensino superior privado necessitam 

atender de forma adequada as expectativas do público que atende. Sendo relevante 

a IES conhecer muito bem quem serão seus futuros alunos. E o conhecimento do 

público fará com que suas práticas tenham impacto positivo nas ações 

desenvolvidas, bem como, o retorno dado pelos alunos ingressantes servem como 

ferramenta para a IES reforçar suas práticas ou desenvolver novas estratégias que 

sejam um diferencial no mercado educacional. Por isso foram escolhidos os alunos 

do curso de Serviço Social ingressantes em março de 2013, como amostra para este 

trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estudar o perfil dos alunos ingressantes no Curso de Serviço Social em março de 

2013, sua impressões e perspectivas para a sua graduação, bem como, as práticas 

realizadas pela IES na captação de novos alunos. 

 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar o perfil dos alunos ingressantes no curso de Graduação;  

• Apresentar as expectativas dos graduandos para com o curso;  

• Apontar as ações praticadas pela IES que motivaram o aluno a optar por esta 

instituição privada; 
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4. METODOLOGIA 

O presente trabalho será baseado em entrevista estruturada em questionário 

com perguntas abertas e fechadas. O tipo de pesquisa a ser utilizada será a 

descritiva. Segundo Vergara (2010), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, podendo também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Logo, essa pesquisa é do tipo 

descritiva, pois visa delinear o perfil dos alunos ingressantes  no curso de Serviço 

Social em março de 2013. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O planejamento da pesquisa dar-se-á em duas etapas, sendo que a primeira 

etapa será voltada para a coleta de informações dos alunos, e, a segunda etapa 

será voltada para a análise e interpretação dos dados e geração de artigos 

científicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares mostram que a maioria dos alunos que ingressaram 

no curso de graduação em Serviço Social são do sexo feminino, têm mais de 20 

anos e buscam um crescimento profissional ao ingressarem na graduação.  Entre as 

formas de ingresso 50% dos alunos tem algum tipo de bolsa para estarem no 

ensino. 
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