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1. RESUMO 

 

O projeto tem por objetivo investigar o perfil dos acadêmicos dos cursos da 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR) em relação à pesquisa e iniciação  

científica e perfil socioeconômico. Apoia-se em estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa dos dados e fonte de coleta dos dados primária. O trabalho busca 

constatar se a maioria dos acadêmicos tem interesse em se envolver em atividades 

de pesquisa e/ou iniciação científica. Por outro lado, é importante conhecer o perfil 

socioeconômico destes acadêmicos e suas expectativas em relação ao crescimento 

profissional. As fases/etapas previstas são as seguintes: a) seleção e revisão 

bibliográfica; b) definição da população e amostra; c) elaboração dos instrumentos 

de coleta; d) coleta dos dados; e) organização e apresentação dos dados; f) análise 

de interpretação dos dados; g) elaboração de relatórios parciais/finais e conclusões; 

h) apresentação. Justifica-se o trabalho para apoiar o direcionamento do papel social 

da instituição, por meio de ações que possam incentivar e incrementar a iniciação e 

a pesquisa e a divulgação científica, bem como atender as expectativas sociais da 

comunidade acadêmica. 

 

Palavras-chave: Administração. Ensino e Pesquisa. Pesquisa Científica. Iniciação 

Cientifica. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) destaca que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil devem: a) estimular a criação cultural 

e o desenvolvimento científico; b) incentivar trabalhos de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, a criação e difusão 

cultural; c) promover a divulgação de conhecimentos técnicos, científicos e culturais 

e dissemina-los através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; d) estimular o conhecimento e a busca da solução dos problemas 

nacionais e regionais; e) Buscar prestar e/ou apoiar serviços especializados à 

comunidade onde se insere; e) promover a extensão, aberta à participação da 

população, para divulgar os avanços e benefícios que resultaram das ações culturais 

e da pesquisa/iniciação científica e tecnológica produzidas na instituição. 

Deste modo, mesmo uma faculdade de pequeno porte deve desenvolver 

projetos institucionais de pesquisa e iniciação científica na sua área de atuação. 

Linhas de pesquisa e incentivos devem motivar os professores e os alunos. Na 



Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR), a comunidade acadêmica 

participa de projetos e apresenta os resultados na Semana Tecnológica, realizada 

ano a ano. Os trabalhos são publicados nos Anais da Semana Tecnológica e na 

Revista Tecnológica da FATEC-PR. Por outro lado, com a ddemocratização do 

ensino superior no Brasil, o número de pessoas que buscam ingressar na vida 

acadêmica vem aumentando de forma significativa e é preciso que cada IES 

conheça o perfil de sua comunidade acadêmica. Analisando essas informações, a 

instituição pode estabelecer melhor suas estratégias para um cenário cada vez mais 

competitivo e atrair a atenção de futuros acadêmicos. 

 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo do trabalho é investigar o perfil dos acadêmicos da FATEC-PR 

em relação à pesquisa científica e os aspectos socioeconômicos, de forma a 

possibilitar que a instituição possa estabelecer melhor suas estratégias para um 

cenário cada vez mais competitivo e atrair a atenção de futuros acadêmicos. 

 

4. METODOLOGIA 

  

Seguindo o preconizado na metodologia científica, o trabalho está sendo 

desenvolvido como uma pesquisa aplicada. As fases/etapas previstas para o 

trabalho compreendem:  

a) seleção e revisão bibliográfica; 

b) definição da população e amostra; 

c) elaboração dos instrumentos de coleta; 

d) coleta dos dados; 

e) organização e apresentação dos dados; 

f) análise de interpretação dos dados; 

g) elaboração do relatório parcial e final do projeto e apresentação. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

As fases e as etapas do projeto vêm sendo desenvolvidas pelo professor 

orientador e por acadêmicos do Curso de Administração da Faculdade de 

Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR), uma faculdade de pequeno porte que atua no 

ambiente altamente competitivo na área educacional da capital paranaense. 

A população alvo entrevistada é constituída pelos estudantes universitários 

dos cursos de bacharelado em Administração, Tecnologia em Eletrônica Industrial, 



Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Sistemas 

Telecomunicações, em um total de aproximado de 400 acadêmicos, cursando 

diferentes períodos de sua graduação. 

O projeto ocorre em paralelo com outras ações que vêm sendo 

desenvolvidas pelos mantenedores, decorrentes da implantação do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os resultados preliminares do projeto até o momento incluem: a) identificada 

e estudada a bibliografia pertinente; b) definida a população alvo, ou seja, todos os 

alunos regularmente matriculados na FATEC-PR; c) elaborado o questionário de 

levantamento do perfil socioeconômico dos alunos, faltando ainda a definição do 

instrumento para levantamento da pesquisa / iniciação científica; d) efetuada a 

coleta de dados socioeconômicos; f) analisados e interpretados os dados 

socioeconômicos e elaborado e apresentado o primeiro relatório parcial com os 

resultados da pesquisa. O término previsto para o projeto é dezembro de 2014. 
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