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1. RESUMO  

A crise econômica pela qual o Brasil está passando tornou necessário a muitos 

estudantes universitários, matriculados em cursos diurnos, contribuir com a renda 

familiar. Esta dupla jornada faz com que, muitas vezes, a vida acadêmica do aluno 

seja prejudicada, em especial alunos do curso de Engenharia diurno. Porém a 

necessidade de ganho financeiro não é a única razão que leva tal aluno a entrar 

precocemente no mercado. Na presente pesquisa será considerado aluno trabalhador 

aquele aluno que está inserido no mercado de trabalho formal ou informal, seja 

efetivado ou estagiando. Tal pesquisa tem por objetivo identificar o perfil do aluno 

trabalhador de um curso de engenharia diurno. Para tanto será realizada uma 

pesquisa por meio de questionário anônimo que será aplicado aos alunos de um curso 

de Engenharia diurno. Após coletados os dados, estes serão consolidados, sendo 

então realizada uma análise descritiva e inferencial. Ao se obter o perfil dos alunos 

trabalhadores a instituição poderá criar medidas para auxilia-los em sua dupla jornada 

ou apresentar a eles outras oportunidades de satisfazer seus objetivos.    

2. INTRODUÇÃO  

No início do século XXI, havia, no Brasil, grande concorrência pelas vagas públicas 

no ensino superior. Alunos que tiveram menos oportunidades de aprendizagem muitas 

vezes acabaram por ingressar em instituições privadas. Entretanto, manter-se no 

curso superior podia ser difícil devido à falta de recursos financeiros. A alta taxa de 

desistência era um problema persistente tanto para instituições públicas quanto 

privadas (UNGLAUB, 2003). Nesta mesma época surgiram programas como o Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni) 

que são destinados a estudantes oriundos das classes sociais mais baixas. Estes 

visam facilitar o ingresso e permanência nas universidades, auxiliando os alunos a 

poderem se dedicar aos estudos sem a preocupação do pagamento das 

mensalidades. Entretanto, tais estudantes ainda podem ter necessidade de exercer 

alguma atividade remunerada a fim de prover gastos pessoais integrados ao estudo 

presencial, ou mesmo contribuir com a renda familiar (BRASIL, 2015; BRASIL, 2018). 

O aluno trabalhador, segundo Pereira et al. (2017), com sua rotina de dupla jornada, 

possui pouco tempo disponibilizado para estudar, descansar e até mesmo dormir, 

além de ter, em geral, uma má alimentação. Tal situação acaba por interferir na sua 



vida acadêmica, laboral e até mesmo familiar, levando muitas vezes a um fraco 

desempenho no seu curso superior e no seu trabalho, podendo inclusive levar a 

problemas de ordem física e emocional.  

Na presente pesquisa será considerado aluno trabalhador aquele aluno que está 

inserido no mercado de trabalho formal ou informal, seja efetivado ou estagiando. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar o perfil do aluno trabalhador de um curso 

de Engenharia diurno. Os objetivos específicos são: estimar o número médio de horas 

diárias que o aluno gasta nos seus deslocamentos e na atividade laboral, a proporção 

de alunos que estão inseridos no mercado de trabalho e dos que já estão efetivados, 

a etapa média em que se inseriram no mercado de trabalho e a proporção dos alunos 

trabalhadores e não trabalhadores que já na época do vestibular pretendiam trabalhar 

nas etapas iniciais do curso. Também deseja-se identificar os motivos que levaram 

alunos a entrar precocemente no mercado de trabalho bem como os que levaram 

alunos a desistir de trabalhar antes da época recomendada pela instituição de ensino. 

Outro objetivo específico é identificar as percepções dos alunos trabalhadores quanto 

a influência positiva e negativa que o trabalho traz para seu desempenho acadêmico. 

4. MÉTODO  

Inicialmente será realizada uma revisão da literatura com respeito aos temas: aluno-

trabalhador, perfil do aluno do curso de Engenharia e a atividade estágio curricular no 

curso de Engenharia. Tal revisão será base para a construção de um questionário que 

deverá ser aplicado aos alunos de um curso de engenharia diurno. Após aprovada a 

pesquisa pelo Comitê de Ética da instituição, esta será iniciada com a aplicação dos 

questionários nas salas de aula. Após coletados, os dados serão digitados e 

consolidados. A validade externa da amostra será testada baseada em dados de 

caracterização dos estudantes obtidos na secretaria da instituição, utilizando-se o 

teste Qui-Quadrado de aderência ou teste de hipótese para proporções 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2016). Já a confiabilidade dos dados será testada por 

meio do cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach, utilizando-se para tal somente as 

variáveis quantitativas ou em escalas. O valor mínimo deste coeficiente, segundo Hair 

et al. (2009), precisa estar entre 0,6 e 0,7. 



Na análise dos dados devem ser usados testes para proporções e comparações de 

proporções, testes para médias e comparação de médias, testes de independência 

entre outros. Esta pesquisa será quantitativa do tipo exploratória e descritiva e utilizará 

o Minitab® Statistcal Software v. 18 para realização das análises estatísticas. 

 5. DESENVOLVIMENTO  

Pelo fato de o projeto estar se iniciando, o questionário ainda está sendo elaborado 

com base na revisão da literatura e construído no Google Forms bem como estão 

sendo providenciados os documentos para submissão da pesquisa no Comitê de Ética 

segundo as regras da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao final desta pesquisa espera-se, com a identificação do perfil do aluno trabalhador 

de um curso de Engenharia diurno, prover a instituição de ensino com dados de modo 

a torna-la capaz de estabelecer métodos mais eficientes para auxiliar tais alunos no 

melhor aproveitamento de sua vida acadêmica.  
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