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RESUMO 
Embora o número de matrículas na última década no ensino superior tenha dobrado, a produtividade registrada pelos 
trabalhadores no Brasil permaneceu praticamente estável, sugerindo uma baixa efetividade do conhecimentos 
adquiridos nas universidades do Brasil. A Universidade de Brasília (UnB)   ampliou o  seu  número de vagas por meio 
da criação de novos campi na periferia da cidade de Brasília como, por exemplo, pela criação da Faculdade UnB de 
Planaltina (FUP). A FUP foi inaugurada em 2006 e oferece os cursos de Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, 
Licenciatura em Ciências Naturais e Licenciatura em Educação do Campo. Assim, o trabalho teve como objetivo 
analisar a influência de atividades acadêmicas do curso de Gestão Ambiental (GAM) da FUP na empregabilidade do 
seu egresso, bem como, a interferência dessas atividades na decisão do ex-aluno pela continuidade dos estudos. Para 
tanto, aplicaram-se questionários para os egressos do curso de GAM da FUP, alcançando uma amostra de 44 
formulários respondidos. Dentre os resultados destacou-se a influência positiva de estágios para a inserção do egresso 
no mercado de trabalho e de atividades de iniciação científica na continuidade de seus estudos. Atividades de extensão 
não contribuíram significativamente para a empregabilidade e nem para a continuidade dos estudos pelo egresso 
analisado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Ambiental, Pesquisa de egressos, UnB.  
 
 
INTRODUÇÃO 
A Lei 9.394 de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) definiu como uma das 
finalidades do ensino superior a formação de diplomados em diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais (Brasil, 1996). 
 
Porém, o sistema de educação tem enfrentado uma grande dificuldade em preparar profissionais para um mercado de 
trabalho em profunda mutação. O ambiente do trabalho se tornou muito complexo, não apenas as tecnologias de 
produção, mas a própria forma de organizar a produção está em transformação. No ambiente de trabalho atual, as 
atividades laborais estão cada vez menos repetitivas e tem demandado uma capacidade de análise dos problemas e 
proposição de soluções. 
 
Embora a LDB tenha estabelecido como finalidade do ensino superior a inserção dos diplomados em setores 
profissionais, esse objetivo não tem sido alcançado em sua plenitude. As universidades nem sempre tem acompanhado 
as transformações tecnológicas e de organização da produção. Ao invés de ensinar a pensar e desenvolver habilidades 
relevantes para a vida pessoal e profissional, elas tem submetido os alunos a grande quantidade de informações sobre 
assuntos muitas vezes de pouco interesse e utilidade.  
 
Nesse contexto, a avaliação entre o alinhamento da formação dos alunos com a sua inserção no mercado de trabalho é 
fundamental, elevando a importância de pesquisas com os egressos dos cursos. Pois é o egresso que vivência a realidade 
do mercado de trabalho e é quem melhor pode apontar o que em sua formação contribuiu positivamente e 
negativamente em sua carreira e vida profissional.  
 
No caso da Faculdade UnB de Planaltina - FUP a avaliação dos cursos é ainda mais importante devido ao campus ser 
relativamente recente e com cursos não tradicionais, sendo essa a primeira pesquisa com o egresso do campus. A FUP 
foi inaugurada em 2006 e oferece os cursos de Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Licenciatura em Ciências 
Naturais e Licenciatura em Educação do Campo.  
 
Em geral, as pesquisas de egresso tem como objetivo analisar a situação do graduado no mercado de trabalho. Essas 
pesquisas auxiliam o entendimento da efetividade das ações desempenhadas durante o período de graduação na situação 
dos alunos após se formarem. Segundo Brandalise (2012), o feedback dos egressos em relação ao ensino ofertado pela 
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instituição é necessário para a proposição das mudanças nos currículos, nos processos de ensino aprendizagem, na 
gestão universitária e para averiguar a trajetória profissional e acadêmica após a conclusão do curso.  
 
Algumas pesquisas relacionaram a importância dos programas de iniciação científica, extensão e docência como 
inibidores da evasão, pois esses integram os alunos com o curso, professores, colegas e com a instituição em geral 
(Baggi & Lopes, 2011; Tinto, 2007; Bardagi & Hutz, 2012). Em menor quantidade, outras pesquisas verificaram a 
importância do desempenho acadêmico na empregabilidade dos alunos (Dias et al., 2007; Ferreira & Crisostomo, 2011). 
   
 
OBJETIVOS 
O objetivo do estudo é analisar a influência de atividades acadêmicas na inserção do egresso do curso de Gestão 
Ambiental - GAM da FUP no mercado de trabalho e na continuidade dos seus estudos. Em específico, o trabalho busca 
analisar a relação entre o desempenho nas disciplinas, a realização de estágios durante a graduação, a participação de 
programas de iniciação científica e extensão na empregabilidade e continuidade dos estudos dos egressos. 
 
 
METODOLOGIA 
Os dados foram coletados por meio de questionário direcionado aos egressos do curso de GAM/UnB formados entre 
2011 e 2014. O tamanho da amostra alcançada foi de 44 questionários inteiramente respondidos.  
 
O questionário contou com uma pergunta que identificou a situação atual do egresso entre as seguintes opções: 1) 
trabalhando na área de formação,  2) trabalhando fora da área de formação, 3) estudando para valorizar o currículo (pós-
graduação, especialização, outra graduação), 4) procurando emprego ou estudando para concurso público, 5) nem 
trabalhando, nem estudando e nem procurando emprego e 6) outro.  
 
Além da questão anterior, o questionário dispôs de outras cinco questões que verificaram o desempenho e envolvimento 
do alunos durante a graduação de GAM/UnB: 1) A maioria das suas menções durante a graduação foi MM, MS ou SS? 
2) Participou de estágio ou trabalhou na área de formação durante a graduação que fez na UnB? 3) Participou de estágio 
ou trabalhou fora da área de formação durante a graduação na UnB? 4) Participou de projeto de iniciação científica pela 
UnB? 5) Participou de projeto de extensão pela UnB? 
 
Os dados foram analisados por meio da regressão logística. A especificação do modelo logit buscou prever a situação 
do egresso (variável dependente) a partir do desempenho e envolvimento dos egressos na graduação (variáveis 
explicativas). As situações analisadas e suas respectivas codificações dicotômicas abordadas na variável dependente se 
encontram na Tabela 1, podendo especificar os modelos em acordo com a equação (1).  
 

Tabela 1. Codificação dicotômica para as situações analisadas 
Código das Situações 

“1” “0” 
Trabalhando na área de formação – TA 

Todas as outras opções do questionário 
não consideradas na codificação “1” 

Trabalhando fora da área de formação – TFA  
Estudando para valorizar o currículo – E  

Procurando emprego ou estudando para concurso público – PE 
 
SITUAÇÃO = β1 + β2 DD + β3 PEA+ β4 PEF + β5 PIC+ β6 PEx + ε     equação (1) 
SITUAÇÃO = TAF “Trabalhando na área de formação”, TFA “Trabalhando fora da área de formação”, E “Estudando 
para valorizar o currículo” ou PE “Procurando emprego ou estudando para concurso público”. 
DD = Desempenho nas Disciplinas (“1” maioria das menções MM; “2” maioria das menções MS; “3” maioria das 
menções SS)  
PEA = Participou de Estágio na Área de Formação (“0” Não; “1” Sim)  
PEF = Participou de Estágio fora da Área de Formação (“0” Não; “1” Sim) 
PIC = Participou de Iniciação Científica (“0” Não; “1” Sim)  
PEx = Participou de Extensão (“0” Não; “1” Sim)  
ε = Erro estocástico  
Exceto para a situação “Procurando emprego”, o esperado é um sinal positivo para todos os coeficientes das variáveis 
explicativas testadas (β2, β3, β4, β5 e β6 > 0). Na situação “Procurando emprego” as hipóteses são inversas, tendo como 
sinais esperados: β2, β3, β4, β5 e β6 < 0. Em outras palavras, os egressos desempregados são aqueles com menor 
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desempenho nas disciplinas, que não participaram de estágios, iniciação científica ou extensão durante a graduação. 
Todas as hipóteses foram avaliadas ao nível de significância de 10% no teste de Wald unicaudal. 
 
 
RESULTADOS 
A estimativa dos modelos para as possíveis situações dos egressos, incluindo os resultados do R2 de Nagelkerke e do 
teste de Wald com o nível exato de significância dos coeficientes foram apresentados nas equações (2), (3), (4) e (5).          
 
Trabalhando na Área de Formação 
TAF = -6,52 + 1,96DD + 1,45PEA - 1,08PEF + 0,75PIC - 0,76PEx     equação (2) 
Wald    5,16        2,64            2,23          0,56          0,38         0,61 
Sig.       0,02       0,05             0,07          0,45          0,27         0,44         
R2 de Nagelkerke = 0,21 
 
Trabalhando Fora da Área de Formação 
TFA = -3,24 + 1,73DD + 0,58PEA - 0,10PEF + 0,27PIC - 1,73PEx     equação (3) 
Wald    2,60        3,39           0,69           0,01          0,10         4,60 
Sig.       0,11        0,03           0,20           0,92          0,37         0,03         
R2 de Nagelkerke = 0,21 
 
Estudando para Valorizar o Currículo  
E = -1,25 - 0,19DD + 0,33PEA + 0,54PEF + 1,70PIC - 0,89PEx     equação (4) 
Wald  0,33    0,04          0,20             0,27          2,12          1,15 
Sig.    0,56     0,84          0,65             0,30          0,07          0,28         
R2 de Nagelkerke = 0,13 
 
Procurando Emprego 
PE = 3,31 - 2,22DD + 1,04PEA + 0,62PEF - 0,03PIC + 0,05PEx     equação (5) 
Wald 1,74      3,21           2,11            0,40          0,01          0,01 
Sig.    0,19      0,04           0,15            0,53          0,49         0,95         
R2 de Nagelkerke = 0,18 
 
O grau de ajuste dos modelos, medido pelo R2 de Nagelkerke, foram baixos, indicando que as variáveis utilizadas não 
explicaram pelo menos metade da variância da atual situação dos egressos. Assim, pode-se inferir que a determinação 
da situação do egresso depende de outras variáveis que vão além do âmbito acadêmico como, por exemplo: formações 
em cursos complementares, rede de contatos dos alunos, outras experiências vivenciadas fora da universidade, entre 
outras.       
 
Se por um lado os baixos valores do R2 sugerem a influência de outras variáveis nos modelos, por outro, esse indicador 
nada diz sobre a confiabilidade das variáveis ajustadas. Portanto, minimizou-se a importância do R2, pois o objetivo do 
estudo não foi obter um R2 alto, mas sim analisar o efeito das variáveis consideradas (Gujarati, 2000).  
 
Os resultados indicaram que os alunos que estão trabalhando, na área ou fora da área de formação, foram aqueles com 
melhor desempenho nas disciplinas durante a graduação.  No caso específico dos egressos que estão trabalhando na área 
de formação, além de terem obtido um melhor desempenho nas disciplinas durante a graduação, esses alunos se 
diferenciaram por terem feito estágios na área de atuação. 
 
O bom desempenho acadêmico traz ao aluno não só um bom conhecimento agregado mais também maiores chances de 
inserção no mercado de trabalho, já que as empresas buscam cada vez mais profissionais capacitados, dessa forma o 
desempenho acadêmico pode ser determinante para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Esses resultados 
também valem para trabalhos fora da área de formação, pois um bom desempenho na graduação não indica apenas 
conhecimento do conteúdo ministrado, também sugere um maior comprometimento e capacidade de aprendizado, 
aptidões essas valorizadas pelo mercado de trabalho.    
 
Além do desempenho na graduação, outro fator que se mostrou determinante para os alunos trabalharem na área de 
formação foi a participação em estágio na área de atuação. Esses resultados foram esperados, pois os estágios trazem 
diversos benefícios aos estudantes, destacando a aproximação com a realidade profissional e do mercado de trabalho 
(Leal et al.,2005; Melo & Borges, 2007). 
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A participação em projetos de iniciação científica foi decisiva para diferenciar os egressos que continuaram seus estudos 
na busca de valorizar o currículo em alguma especialização, pós-graduação ou outra graduação. Segundo Moraes e Fava 
(2000), a explicação desses resultados pode ser devido a dois fatores: 1) em geral, os alunos que participam de projetos 
de iniciação científica estão mais preparados para as seleções de pós-graduação do que os que não participam; 2) os 
alunos que participam de iniciação científica acabam desenvolvendo uma maior afinidade por pesquisa e após formados 
seguem nessa área. 
 
Os egressos que estão procurando emprego, em geral, foram os alunos com pior desempenho nas disciplinas, não 
podendo afirmar nada em relação às outras variáveis, visto que não foram significativas ou não tiveram a direção do seu 
efeito conforme o esperado. Diante do que foi demonstrado, é possível inferir que o mercado de trabalho valoriza mais 
os egressos com melhor desempenho acadêmico e isso se reflete na contratação desses egressos, não coincidentemente 
os egressos com piores desempenhos são os que estão procurando emprego. 
 
A participação de estágio fora da área de formação ou em extensão não foram estatisticamente significativa ou não 
tiveram seu sinal conforme o esperado em nenhuma das situações analisadas, sugerindo a baixa importância dessas 
variáveis para os egressos do curso de GAM da UnB. 
 
 
CONCLUSÕES 
A influência dos estágios na inserção dos egressos no mercado de trabalho na sua área de formação é um resultado que 
deve ser analisado mais profundamente pelos responsáveis do curso de Gestão Ambiental da UnB, uma vez que as 
vagas de estágios são poucas e mal divulgadas para os alunos. Bem como, se percebe um baixo empenho por parte da 
maioria dos docentes na inclusão dos alunos em estágios na área de formação o que, de acordo com os resultados 
obtidos, certamente aumentaria o número de alunos trabalhando na área. Esses resultados contribuiriam para um maior 
alinhamento do curso ao mercado de trabalho, levando a um maior reconhecimento e aceitação dos profissionais recém 
formados em Gestão Ambiental. 
 
Assim, para melhoria do curso de GAM/UnB seria interessante a análise dos motivos que levam os alunos terem 
desempenho ruim nas disciplinas, buscado minimizar os fatores que levam a essa situação e elevar o desempenho dos 
alunos, assim, propiciando uma maior inserção no mercado de trabalhos desses profissionais. 
 
Diferentemente do estágio, os projetos de iniciação científica tem uma atenção maior por parte dos docentes, resultando 
em uma maior participação dos alunos quando comparado aos estágios na área de formação. Entretanto, os projetos de 
iniciação científica, dado ao caráter multidisciplinar dos professores, atendem mais aos seus anseios científicos nas suas 
diferentes áreas de atuação (Biologia, Geologia, Economia, Administração, Sociologia, Engenharia, entre outras), 
ficando para segundo plano a resolução de problemas exclusivos da GAM/UnB.    
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