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RESUMO
Essa  pesquisa  teve  como objetivo  caracterizar  os  egressos  do  Curso  de  graduação  em Engenharia  de  Produção
Agroindustrial da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus de Campo Mourão. Para tanto, analisou-se
as peculiaridades quanto ao Estágio Curricular Supervisionado, obrigatório em cursos de graduação em Engenharia,
bem como características a respeito do início da atuação profissional e inserção dos egressos no mercado de trabalho.
Trata-se de um estudo de caso com os 17 acadêmicos formados no ano de 2016. A coleta de dados foi realizada por
meio da aplicação de questionário e os resultados obtidos possibilitaram a identificação das características do egresso,
bem como sua absorção pelo mercado de trabalho. Foi possível observar que a maioria dos egressos foi contratada
pelas organizações que concederam os Estágios Curriculares Supervisionados e que a inserção desses no mercado de
trabalho  é  elevada.  O  setor  produtivo  que  prevaleceu  quanto  à  concessão  dos  estágios  e  contratações  foi  o
agroindustrial, no entanto, os egressos estão atuando em outros setores produtivos, independente do Curso possuir
ênfase  agroindustrial.  Observou-se  ainda  que  as  organizações  do  Estado  do  Paraná  absorveram  a  maioria  dos
egressos. Espera-se que tais informações colaborem para a elaboração de indicadores da Instituição de ensino e do
Curso e possibilitem, aos estudantes que pretendem ingressar no Curso, o conhecimento e a efetividade do mesmo, que
nesse caso, foi comprovada por meio da inserção dos egressos no mercado de trabalho e sua atuação na área de
Engenharia de Produção independente do setor produtivo.

PALAVRAS-CHAVE: Características do egresso; Formados em engenharia; Mercado de trabalho.

1 INTRODUÇÃO

A Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR é uma instituição de ensino superior pública
e gratuita, com sede no município de Paranavaí, e abrange os seguintes campi: Apucarana, Campo
Mourão,  Curitiba  I,  Curitiba  II,  Paranaguá,  Paranavaí,  União  da Vitória  e  a  Escola  Superior  de
Segurança Pública da Academia Policial Militar de Guatupê – Unidade Especial (UNESPAR, 2016).

O  Campus de  Campo  Mourão  se  transformou  em  universidade  no  ano  de  2012,
anteriormente,  era  Faculdade  Estadual  de  Ciências  e  Letras  de  Campo  Mourão  (FECILCAM).
Atualmente, a instituição oferece cursos de pós-graduação em nível de especialização e mestrado,
bem como cursos de graduação, entre eles o de Engenharia de Produção Agroindustrial.

O Curso de graduação em Engenharia de Produção Agroindustrial oferece anualmente 40
vagas em período integral e apresenta duração mínima de cinco anos, tem por objetivo formar um
profissional com uma visão sistêmica, capaz de atuar em todos os elos das diversas cadeias de
produção agroindustrial. O Curso possui carga horária total de 4.454 horas aulas, contemplando 306
horas de Estágio Curricular Supervisionado, que deve ser realizado no último semestre, após o
cumprimento de todas as disciplinas (FECILCAM, 2010).

Silva  et al. (2015) ressaltam que o Curso foi autorizado em decorrência da necessidade de
profissionais capacitados para atuar em Campo Mourão e região, onde estão instaladas importantes
agroindústrias dos segmentos de carnes, grãos e outras.

O número de egressos do Curso varia anualmente, sendo 17 no ano de 2016 (42,5% dos
ingressantes anuais). Não existem informações formais sobre os egressos do Curso em nível de
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acompanhamento profissional dos mesmos. Essa falta de informação é derivada da inexistência de
sistemas de acompanhamento de egressos por parte da Instituição de Ensino.

O acompanhamento dos egressos, para Silva, Nunes e Jacobsen (2011, p.2), “é fundamental
para o conhecimento do perfil profissional dos graduados, a fim de buscar subsídios para melhorar a
qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão universitária, fortalecendo as atividades
institucionais”. Além disso, por meio do acompanhamento do egresso é possível avaliar a eficiência
do curso e identificar as novas necessidades do mercado (FARIA; SOUZA JR., 2007). Neste sentido
Caixeta et al. (2010) citam que, a partir do contato com os egressos, as instituições podem adequar,
de forma mais efetiva, o currículo às necessidades do profissional.

Com a participação do egresso, cria-se um vínculo de parceria para o desenvolvimento de
uma melhor formação acadêmico-profissional, culminando numa ação que aumenta o compromisso
institucional;  e  com as  evoluções  tecnológicas  e  sociais,  os  egressos  tornam-se  um aliado  de
fundamental importância na percepção dos aspectos de mudanças da sociedade (SILVEIRA, 2006).

Pesquisas recentes envolvendo o acompanhamento do egresso de Engenharia de Produção
(VALERIANO;  SILVA,  2015;  BORTOLOSSI  et  al.,  2016;  CHAVES,  2016)  têm  apontado  a
possibilidade de levantamento de uma gama de informações relevantes tanto para a instituição
como para o egresso, tais como: avaliação do curso, contribuição da formação acadêmica para a
vida profissional, absorção pelo mercado de trabalho, satisfação profissional, perfil do profissional,
entre outras.

Neste contexto, essa pesquisa tem por objetivo caracterizar o egresso, do ano de 2016, do
Curso de  Engenharia  de Produção Agroindustrial,  a  fim de levantar  informações a respeito  das
características  do  início  da  atuação  profissional,  englobando  peculiaridades  quanto  ao  Estágio
Curricular  Supervisionado,  obrigatório  em cursos de graduação em Engenharia  (BRASIL,  2002).
Essa pesquisa justifica-se pela relevância de se conhecer tais características externas à Instituição,
pois essas podem servir de subsídio para a gestão e aprimoramento do Curso.  

Espera-se,  paralelamente,  responder  aos  seguintes  objetivos  específicos:  a)  identificar  o
percentual  de  egressos  contratados  pelas  organizações  concedentes  do  Estágio  Curricular
Supervisionado; b) analisar a inserção desses no mercado de trabalho; c) verificar em quais setores
produtivos estagiaram, estão atuando, bem como que cargos ocupam, e; d) identificar a absorção
dos egressos pelo Estado do Paraná, em termos de vagas para estágio e vínculo empregatício.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Quanto ao método de abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como mista por usar
abordagens qualitativa e quantitativa (CRESWELL, 2007). Quanto aos objetivos classifica-se como
descritiva, pois, de acordo com Freitas e Gonçalves (2015), visa conhecer as características de uma
determinada população, no caso os egressos de 2016, por meio do uso de técnicas padronizadas de
coleta de dados. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, classifica-se como bibliográfica,
levantamento e estudo de caso. Bibliográfica, pois uma das finalidades foi identificar o estado em
que se encontram os conhecimentos acerca do tema investigado (BOOTH; COLOMB; WILLIANS,
2005).  Levantamento,  pois  foram solicitadas informações diretamente às pessoas envolvidas no
problema estudado (GIL, 1999), por meio de questionário. Estudo de caso, pois envolve um caso
único, singular e limitado do qual se deseja saber seus diferenciais e particularidades (GODOY,
2006).

Para a identificação das instituições de realização dos estágios foram consultados os Termos
de  Compromisso  de  Estágio  Curricular  Supervisionado  dos  acadêmicos  formados  em  2016.
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Posteriormente, as instituições foram classificadas, de acordo com o setor da economia, conforme
descrito por Groff e Coelho (2016).

Para análise da inserção dos egressos no mercado de trabalho foi elaborado um questionário,
com as seguintes questões:

1. Você foi contratado pela organização concedente do seu Estágio?  (   ) Sim   (   ) Não 
(   ) Recebi proposta de contratação, mas optei por não continuar na organização, Por que? 
2. No momento, você está empregado? (   ) Sim, Onde/Função? (   ) Não
3. Você seguiu carreira acadêmica (Mestrado)? (   ) Sim, Onde/Programa? (   ) Não

O questionário foi enviado aos 17 egressose houve 100% de retorno. O envio foi realizado via
rede social (Facebook), utilizando-se o Messenger, durante os meses de maio e junho de 2017. A
partir das respostas obtidas, foi realizada a tabulação e o agrupamento dos dados utilizando-se o
software Microsoft Excel.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS

Considerando-se  que  a  identidade  dos  participantes  foi  preservada,  os  mesmos  foram
classificados de acordo como sexo, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Sexo dos egressos
Fonte: Dados da pesquisa

Constatou-se que a maioria dos egressos (58,82%) é do sexo feminino. De acordo com dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2016), no ano de
2015,  60% dos  concluintes  de  cursos  superiores  no  Brasil  eram do  sexo  feminino,  entretanto,
considerando-se apenas os cursos de Engenharia, o percentual de mulheres representou 29,3%.
Assim, pode-se afirmar que os dados observados no presente estudo (Figura 1) compõem um caso
isolado.

3.2 CONTRATAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO 
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Na  Figura  2  observa-se  que  a  maioria  dos  egressos  (64,71%)  foi  contratada  pelas
organizações concedentes do Estágio Curricular Supervisionado. Da totalidade dos egressos não
contratados, 83,33% são mulheres, o que vem de encontro com Gil (2016) que ressalta que, apesar
da  participação  feminina  no  mercado  de  trabalho  voltado  para  a  Engenharia,  a  carreira  e  a
contratação nessa área ainda são de categoria majoritariamente masculina.

Figura 2: Egressos contratados pela organização concedente do Estágio Curricular Supervisionado
Fonte: Dados da pesquisa

3.3 SETORES DAS ORGANIZAÇÕES CONCEDENTES DOS ESTÁGIOS

Na Figura 3 estão apresentadosos setores das organizações que concederam os Estágios
Curriculares Supervisionados. Constatou-se que 47,06% dos egressos realizaram Estágio no setor
agroindustrial,  porém,  apesar  do  Curso  possuir  tal  ênfase  e  da  economia  paranaense  ser
grandemente movimentada por agroindústrias, os egressos do Curso também estagiaram em outros
setores produtivos.

Figura 3: Setores produtivos das empresas concedentes do Estágio Curricular Supervisionado
Fonte: Dados da pesquisa
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Levando  em  consideração  tal  participação  da  agroindústria,  a  Figura  4  representa  os
percentuais de estágios realizados nesse setor, em que a maioria (75%) foi em indústrias frigoríficas
de aves.

Figura 4: Indústrias concedentes do Estágio Curricular Supervisionado
Fonte: Dados da pesquisa

Destaca-se  ainda  que  88,23% dos  egressos  estagiaram em organizações  localizadas  no
estado do Paraná.  Esse cenário  já  foi  analisado anteriormente  por  Groff  e  Coelho (2016),  que
ressaltam  que,  no  estado  do  Paraná,  existem grandes  polos  agroindustriais  que  são  alvo  dos
estudantes de todo país e daqueles que buscam estagiar na sua área de formação e mais próximos
de suas residências.

3.4 SITUAÇÃO ATUAL DOS EGRESSOS

Da  totalidade  de  egressos  avaliados,  conforme  disposto  na  Figura  5,  76,47%  estavam
empregados no momento de realização do presente estudo.  Salienta-se, ainda, que do total  de
egressos contratados pelas unidades concedentes do Estágio Curricular Supervisionado, 15,38%
receberam proposta de contratação de outras empresas, aceitaram e continuavam empregados por
essas organizações.

Figura 5: Egressos empregados
Fonte: Dados da pesquisa
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Da  totalidade  de  egressos  desempregados,  75%  eram  mulheres,  o  que  ressalta  o  já
supracitado em relação à preferência organizacional, conforme afirma Gil (2016). Salienta-se que
apenas um dos egressos desempregados recebeu proposta de contratação por parte da empresa
concedente do Estágio Curricular Supervisionado, rejeitando-a, a fim de seguir carreira acadêmica.

Ressalta-se que 50% dos desempregados optaram por ingressar em programas de mestrado
na  área  da  Engenharia  de  Produção,  tendo  a  pretensão  futura  de  seguir  carreira  acadêmica,
representando 11,76% da totalidade dos egressos (Figura 6). Esse baixo percentual, de acordo com
a Gazeta do Povo (2012), pode ser explicado pela carência brasileira por engenheiros, pois, mesmo
com o aumento da oferta de mestrados e doutorados no país, a falta de interesse por continuar a
formação é percebida devido à baixa remuneração (bolsas).

Figura 6: Egressos que seguiram carreira acadêmica
Fonte: Dados da pesquisa

Na  Figura  7  estão  dispostos  os  setores  produtivos  que  os  egressos  possuem  vínculo
empregatício, em que o agroindustrial é o mais representativo (46,15%). Salienta-se que apesar dos
egressos terem vínculo com organizações dos mais diversos setores (serviços, químico, elétrico/
eletrônico,  metal-mecânico),  todos  estão  atuando  na  sua  área  de  formação  (Engenharia  de
Produção).

Figura 7: Setores produtivos das empresas que os egressos possuem vínculo empregatício
Fonte: Dados da pesquisa
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No  setor  agroindustrial,  de  acordo  com  a  Figura  8,  as  indústrias  frigoríficas  prevalecem
(83,33%),  sendo  que  66,66%  dos  empregados  possuem  vínculo  empregatício  com  indústrias
frigoríficas de aves e 16,67% com indústrias frigoríficas de bovinos; o que se justifica pelo fato do
Paraná ser o estado que possui a maior quantidade de frigoríficos instalados. De acordo com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2016), dos 342 frigoríficos presentes
nos 19 estados do Brasil, 12,86% estão localizados no estado do Paraná, sendo: 19 de bovinos; 7
de aves; 2 de equídeos; 2 de ovinos, e; 14 de suínos.

Figura 8: Indústrias que os egressos possuem vínculo empregatício
Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à localização das empresas, ressalta-se que todos os egressos empregados estão
trabalhando em municípios do estado do Paraná (Figura 9),  apontando a absorção desses pelo
Estado. 38,46% trabalham em empresas localizadas no mesmo município da Universidade em que
se formaram (Campo Mourão), o que indica a necessidade da região por profissionais com essa
formação. 

Figura 9: Localização das empresas empregatícias
Fonte: Dados da pesquisa
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4 CONCLUSÃO

As informações prestadas pelos egressos sobre as características do início de suas vidas
profissionais são fundamentais para se conhecer o alcance do Curso, bem como a absorção dos
egressos pelo mercado de trabalho,  culminando na busca constante por melhor qualidade e no
atendimento das expectativas da sociedade. 

Por intermédio desse estudo foi possível identificar que a maioria dos egressos foi contratada
pelas organizações que concederam seus Estágios Curriculares Supervisionados e que a inserção
dos egressos do Curso no mercado de trabalho é elevada. 

O setor produtivo mais participativo quanto à concessão dos estágios e contratações é o
agroindustrial, prevalecendo as indústrias frigoríficas. Observou-se ainda que as organizações do
Estado do Paraná absorveram a maioria dos egressos do ano de 2016. Ressalta-se que todos os
egressos estão atuando na área de formação (Engenharia de Produção) e em diversos setores
produtivos, independente do Curso possuir ênfase agroindustrial. 

Espera-se que tais informações colaborem para a elaboração de indicadores da Instituição de
ensino e do Curso e possibilitem aos estudantes que procuram ingressar no Curso o conhecimento
sobre a efetividade do mesmo, que nesse caso, foi comprovada por meio da inserção dos egressos
no mercado de trabalho e sua atuação na área de formação, independente do setor produtivo.

Ressalta-se  ainda  que  são  necessárias  avaliações  contínuas  e  aprofundadas  para  a
identificação das exigências constantes do mercado de trabalho e os consequentes ajustes nas
propostas  político-pedagógicas do Curso,  a  fim de se  colher  informações a  respeito  de  melhor
qualificação e formação acadêmica. 

Sugere-se a implantação de uma política de acompanhamento do egresso na Instituição por
meio de um canal de comunicação. Esse canal poderia ser  online, disposto no site da Instituição,
como forma de criar um banco de dados atualizado dos egressos, constando informações a respeito
da avaliação do Curso, contribuição da formação acadêmica para a vida profissional, absorção pelo
mercado de trabalho, satisfação profissional,  perfil  do profissional,  entre outras. Não se trata da
confecção de pesquisas isoladas e, sim, de uma estrutura que possa, efetivamente, acompanhar de
forma sistemática, a evolução da trajetória profissional do egresso. 
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