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1. RESUMO  

Em razão do crescente aumento de instituições de ensino superiores (IES) 

credenciadas e da imensa quantidade de ingressantes em cursos de nível superior 

no Brasil, a busca de pessoas qualificadas para atuarem no mercado de trabalho em 

todas as regiões do país é uma realidade do nosso cotidiano. No município de 

Campina Grande - PB, por exemplo, o número de IES é alto em relação à 

quantidade de habitantes. Porém, vale ressaltar que estas IES também são 

responsáveis por suprir a formação do ensino superior dos habitantes dos 

municípios circunvizinhas. A área em que se está inserido o curso de direito, é área 

com maior número de ingresso nas IES. Dessa forma, o curso de direito vem sendo 

um dos cursos mais demandados por pessoas que desejam iniciar sua carreira 

profissional e acadêmica no Município de Campina Grande – PB.  O curso de 

bacharelado em direito atualmente está disponível em seis das oito IES do 

município, na modalidade presencial.  Portanto, a pesquisa propõe a realização de 

um estudo de campo, na modalidade de entrevistas por questionários, que busca 

identificar as percepções profissionais e financeiras dos graduandos em direito no 

município de Campina Grande – PB, buscando verificar também os principais 

motivos da escolha do curso.  

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o número de instituições de ensino superior (IES) vem aumentando 

ao longo das décadas. Na década de 60 no Brasil, a quantidade de IES 

credenciadas era de 779 unidades, já em 2012 o número de IES aumentou 

chegando a 2.416 unidades credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). No 

ano de 2012, mais de 2 milhões de pessoas ingressaram em cursos do ensino 

superior e cerca de 1 milhão de pessoas concluem os curso do ensino superior 

(INEP, 2012).  Dessa forma, o mercado de trabalho no nosso país não vive situação 

de pleno emprego, mas, há vagas suficientes para estes profissionais com ensino 

superior completo. 

Fato este justificado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, 

baseado em dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (2012), que 

indica que não há escassez de mão de obra qualificada no Brasil para estes 

profissionais apesar dificuldades encontradas. O processo de formação em nível 



superior desempenhado pelas universidades, faculdades e institutos no Brasil é 

bastante amplo, atingindo todas as regiões geográficas do país (INEP, 2012).  

Segundo o IBGE (2010), o município de Campina Grande – PB, possui uma 

população residente maior que 380 mil habitantes. Além de oito instituições de 

ensino superior presenciais: Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

União de Ensino Superior (UNESC), Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas 

(FACISA), Faculdade Maurício de Nassau (MAURÍCIO DE NASSAU), Faculdade 

Reinaldo Ramos (FARR – CESREI) e Universidade Paulista (UNIP). Dessa forma, 

esta quantidade de instituições atende a população deste município e das 

microrregiões vizinhas.  

De acordo com o INEP (2012) a área de ciências sociais, negócios e direito é 

a área de formação superior que é mais requisitada pelos brasileiros. Em Campina 

Grande – PB não é diferente, das oito IES citadas anteriormente sete delas possuem 

esta área inclusa e seis (UEPB, UNESC, FACISA, MAURÍCIO DE NASSAU, FARR – 

CESREI e UNIP) possuem o curso de bacharelado em direito. Por ser um curso 

bastante procurado no município esta presente pesquisa buscará identificar as 

percepções profissionais e financeiras dos graduandos em direito além de verificar 

os principais motivos da escolha do curso. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo identificar as percepções profissionais e 

financeiras dos graduandos em direito no município de Campina Grande – PB. Além 

de verificar os motivos da escolha destes graduandos em relação ao curso de direito 

e averiguar as perspectivas profissionais e financeiras destes graduandos em direito.   

4. METODOLOGIA 

Este estudo está voltado para as metodologias pesquisa de campo, 

quantitativa e caráter transversal. Onde serão utilizados questionários com 

estudantes de instituições de ensino superior pública e privadas do curso de direito, 

no município de Campina Grande – PB. Através dos dados coletados pelos 

questionários serão realizadas análises estatísticas descritivas para quantificar as 

informações coletadas. 



5. DESENVOLVIMENTO  

Para desenvolver a pesquisa, a coleta e análise dos dados deverão seguir as 

seguintes etapas: a primeira será a aplicação de um questionário, onde se pretende 

indagar os graduandos dos cursos de Direito do município de Campina Grande-PB, 

acerca das suas percepções profissionais e financeiras do curso escolhido para 

formação profissional. A segunda etapa estará vinculada a análise dos dados no 

modo da estatística descritiva, onde será traçado um perfil destes graduandos e 

tornar conhecido em termos quantitativos o grau de perspectiva profissional e 

financeira da formação do curso escolhido. Estas informações são necessárias para 

dar suporte a tomadas de decisões a cerca de melhorias e até avanços necessários 

para as atuais IES de Campina Grande-PB. O trabalho também possibilita que os 

alunos tomem conhecimento das perspectivas dos estudantes de modo geral, para 

assim, estimular também uma melhoria no interesse do aluno acerca da profissão 

escolhida. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa se encontra na fase da elaboração dos questionários, para logo 

em seguida ser aplicado entre os alunos de Direito do Município de Campina Grande 

– PB. Portanto, a pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, o que leva a não 

possuir inicialmente resultados a serem apresentados. 
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