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Esse estudo é parte de um projeto de pesquisa mais amplo sobre qualificação e inserção 

profissional de egressos de cursos técnicos. Nesta etapa, estabeleceu-se como objetivo 

compreender as expectativas dos estudantes e dos recém-formados em relação à qualidade da 

formação profissional recebida e à inserção no mercado de trabalho. Esse estudo mostra-se 

relevante diante de um panorama de ampliação das vagas oferecidas no ensino técnico pelo 

Governo Federal, de criação de novos Institutos Federais, da ampliação dos já existentes e da 

criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o qual inclui o Brasil 

Profissionalizado (programa que tem como objetivo ampliar e reforçar a educação 

profissional e tecnológica integrada ao ensino médio), cursos gratuitos no Sistema S (sistema 

composto por organizações dos diferentes setores produtivos, onde se incluem o SEBRAE, o 

SENAI, o SENAC, o SESI, o SESC, o SENAR, o SENAT, o SEST e o SESCOOP) e a Rede 

e-Tec (responsável por fornecer cursos técnicos, de formação inicial e continuada e de 

qualificação na modalidade à distância e gratuitos). Apesar da demanda imediata por mão-de-

obra técnica qualificada pelos setores empresariais e industriais, que estão passando por um 

processo de desenvolvimento tecnológico, científico e econômico, essa massificação do 

ensino técnico leva a um questionamento sobre até que ponto estes estudantes conseguem se 

inserir no mercado de trabalho diante do panorama econômico atual e das mudanças nas 

relações de trabalho. Para a efetivação do estudo, foram realizadas entrevistas com diretores, 

coordenadores e professores dos cursos técnicos selecionados, baseando-se nelas para a 

elaboração de questionários para egressos e formandos dos cursos de Técnico em 

Contabilidade e de Técnico em Segurança do Trabalho de uma instituição de ensino privada 

da cidade de Porto Alegre. Foi elaborado um questionário para os estudantes e outro para os 

já formados e os instrumentos passaram por uma avaliação dos entrevistados. Posteriormente, 

foram aplicados pré-testes nos dois grupos para verificar se o instrumento aplicado estava 

claro e adequado ao proposto nos objetivos da pesquisa. O primeiro tipo de questionário foi 

aplicado, em sala de aula, para os alunos em semestre de conclusão dos cursos técnicos de 

Contabilidade e de Segurança do Trabalho. Já para os egressos dos anos de 2010 e de 2011, 

de ambos os cursos, realizou-se um contato inicial por telefone, utilizando uma lista fornecida 

pela instituição, e, posteriormente, enviou-se para os respectivos e-mails um questionário 

online, com o suporte da plataforma Google Docs. Nesta fase da pesquisa, os questionários 

estão sendo analisados para posterior divulgação dos resultados.   
 


