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RESUMO 

            
Esta dissertação tem por objetivo refletir sobre o Curso Superior de Tecnologia em 

Logística, do Centro Universitário Jorge Amado, tendo a finalidade de aprofundar a 

análise e fortalecer a percepção e a expectativa dos egressos em relação aos resultados e 

a perspectiva de sua profissão, para aperfeiçoamento do currículo do curso e a formação 

junto ao mercado de trabalho. Queremos demonstrar as expectativas e resultados dos 

egressos em relação ao curso e ao seu desdobramento profissional. A importância do 

estudo sobre o tema justifica-se por três motivos: primeiramente é preciso considerar 

que a avaliação de egresso pode contribuir de maneira definitiva, para a melhoria do 

projeto curricular do curso; segundo, a análise das políticas públicas de acesso aos 

cursos superiores de tecnologia, que pode aumentar o índice de brasileiros que chega ao 

ensino superior no Brasil, verificando-se a necessidade de que sejam estabelecidas 

políticas públicas que estimulem, incentivem o ingresso e conclusão do curso de 

graduação; o terceiro aspecto importante é o sócio econômico, que está associado à 

questão da mão de obra qualificada, verificando-se que há um desequilíbrio na oferta de 

mão de obra qualificada, isto gera consequência direta no desenvolvimento econômico 

do país, sendo público a crescente procura por cursos superiores de tecnologia no Brasil 

nos últimos anos. Ao focar o estudo em relação aos egressos do curso, pretende-se 

conhecer o perfil destes e o alcance de seus objetivos frente ao mercado de trabalho. Um 

estudo desta natureza permite um conhecimento específico de alguns fatores, como por 

exemplo, os que possam estar associados à escolha, à preparação adequada para atender 

à expectativa do mercado de trabalho e dos próprios formados. Esta pesquisa traz, 

inicialmente, contribuições da literatura sobre a base legal referente aos cursos 

superiores de tecnologia no Brasil, mais especificamente do curso superior de 

tecnologia em logística, com orientações sobre os objetivos e decisões metodológicas a 

respeito do curso. Na introdução, aborda-se o início dos trabalhos com o curso no 

Centro Universitário Jorge Amado. Já no capítulo três é analisada a forma de 

organização e caracterização dos cursos superiores de tecnologia, considerando sua 

perspectiva histórica no Brasil, a legislação vigente, seu catálogo, o currículo, o projeto 

pedagógico, as literaturas nacionais e internacionais sobre a temática em estudo.   

 

Palavras -chave: avaliação de egresso, logística, ocupação no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
This paper aims to reflect on the Course of Technology in Logistics, University Center 

Jorge Amado, with the purpose of further analysis and strengthen the perception and 

expectations of graduates in relation to the results and the prospect of his profession, to 

improve curriculum course and training with the labor market. We want to demonstrate 

the expectations and outcomes of the graduates about the course and its offshoot 

professional. The importance of the study on the subject is justified for three reasons, 

first it is necessary to consider that the evaluation egress can definitively contribute to 

the improvement of the curriculum design of the course, and second, the analysis of 

public policies on access to higher education technology, which can increase the rate of 

Brazilians who comes to higher education in Brazil, verifying the need for the 

introduction of public policies that stimulate, encourage entry and completion of the 

undergraduate degree. The third important aspect is the socio-economic, which is 

associated with the issue of skilled labor, verifying that there is an imbalance in the 

supply of skilled labor, this generates a direct consequence of the country's economic 

development, and the growing public demand by higher technological courses in Brazil 

in recent years. By focusing on the study in relation to graduates of the course is 

intended to meet their profile and reach their goals against the labor market. A study of 

this nature allows a specific knowledge of certain factors, such as those that may be 

associated with choice, the proper preparation to meet the expectations of the labor 

market and the graduates themselves. This research brings initially contributions of the 

literature on the legal basis related to higher technological courses in Brazil, specifically 

the upper reaches of technology in logistics, with guidance on the objectives and 

methodological decisions regarding the course. In the introduction, addresses the 

commencement of work on the course at the Centro Universitario Jorge Amado. In the 

third chapter analyzes the way of organization and characterization of higher education 

technology, considering its historical perspective in Brazil, the legislation, its catalog, 

curriculum, pedagogical project, the national and international literature on the topic 

under study. 

 

Keywords: evaluation of egress, logistics, occupation in the labor market 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

     Este trabalho foi motivado pela experiência que temos com os alunos de curso 

superior de tecnologia em duas instituições de ensino superior do Estado da Bahia. 

Acreditamos que uma das finalidades da universidade atualmente é a de atuar para 

inserir no mercado de trabalho os profissionais diplomados, que estão aptos para o 

exercício profissional, principalmente no que diz respeito à qualificação para o exercício 

de uma determinada profissão. Por isso, percebemos a necessidade de uma reflexão 

sobre a formação superior tecnológica, seus resultados e suas perspectivas.  

    Os cursos superiores de tecnologia possuem algumas particularidades que os 

diferenciam dos cursos de graduação tradicionais, que são os bacharelados e as 

licenciaturas. Eles foram implantados para responder à demanda do país por formação, 

preparação e aprimoramento educacional e profissional. (PRADO, 2006).  

     Existe hoje no Brasil uma crescente procura pelos cursos superiores de tecnologia e, 

também, pelos profissionais egressos dos mesmos. No caso do Nordeste brasileiro, há 

um crescimento socioeconômico em relação às demais regiões do país, com a 

implantação de programas sociais que permitem, principalmente, às classes populares, o 

surgimento de novas oportunidades de consumo e a consequente necessidade de 

investimentos em infraestrutura. A implantação de novas indústrias e o investimento 

financeiro, humano e material feito pelo governo através do Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 está 

contribuindo muito para a mudança do cenário social e econômico do nordeste 

brasileiro.  

     Contudo, a questão da educação ainda continua sendo um grande desafio para o país, 

como revela a taxa de analfabetismo atual. Segundo os dados do Censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, relativo ao ano de 2010, no Nordeste, o 

índice dos que não sabem ler em municípios de até 50 mil habitantes é três vezes 

superior à média nacional.  

     Além disso, o desempenho dos alunos do ensino fundamental e médio, na região 

Nordeste, apresentou no Censo de 2010 o segundo pior desempenho do Brasil, com 

trinta e três por cento para o ensino Fundamental e de quarenta e sete por cento para o 
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Ensino Médio. O estado da Bahia apresentou o maior índice de distorção idade-série no 

ensino fundamental atingindo trinta e oito por cento. As taxas de distorção idade-série 

identificadas no Censo Escolar 2010 constituem importantes elementos representativos 

da pobreza e das desigualdades regionais do Brasil.  

     Estes dados demonstram a necessidade urgente do estabelecimento de políticas 

públicas na área de educação para corrigir a questão do analfabetismo, levar mais alunos 

para a educação básica, garantir o sucesso deles na escola e, consequentemente, 

fortalecer o acesso ao ensino superior brasileiro, ressaltando com isso a importância do 

ingresso ao ensino universitário. Promover com isso, o acesso dos jovens à universidade 

e ao ensino superior, principalmente nos cursos que garantem a uma profissão imediata, 

como é o caso dos alunos egressos das graduações de tecnologia. Daí a importância de 

estudar estes cursos e mais precisamente o Curso Superior de Tecnologia em Logística.         

     Devido às transformações e mudanças pelas quais o mundo do trabalho passou nos 

últimos anos, a preparação de profissionais capacitados para lidar com os desafios 

decorrentes dos avanços tecnológicos tornou-se imprescindível (GOMES; OLIVEIRA, 

2006). Isto porque é percebido por todos que o desenvolvimento tecnológico e o uso de 

tecnologias exigem o aporte de conhecimentos científicos e a gestão do aparato 

científico correspondente.  

 

     De acordo com Maués (2005), as recentes tendências que se apresentam ao mundo 

do trabalho são decorrentes da revolução científico-tecnológica pelas quais passa o 

capitalismo, particularmente após a forte crise do petróleo da década de 1970 e da crise 

financeira americana de 2009. Estas duas crises afetaram as economias mundiais como 

um todo.  As inovações que aparecem na estrutura produtiva como a informatização dos 

processos, a robotização, entre outras, vêm, em sua maioria, de países asiáticos. Estes 

países já apontam, atualmente, como sendo os primeiros em produto interno bruto do 

mundo, isto segundo pesquisa do Fundo Monetário Internacional, com dados de 

dezembro de 2011 ditando as tendências das forças produtivas mundiais. As previsões 

para o Brasil são otimistas, o Brasil poderá estar como a 5ª ou 6ª economia do mundo 

pela época da Rio-2016. Essas previsões foram feitas a partir da pesquisa do Fundo 

Monetário Internacional baseada na medição dos impactos da crise de 2008 e 2009.  
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     É fato que atualmente preparar profissionais para o exercício das capacidades 

técnicas, numa visão multidisciplinar, ultrapassa a complexidade do conhecimento 

científico, tornando-se um grande desafio para as instituições universitárias. Neste 

sentido, concorda-se com a fala de Mehedff (1999), quando aponta que a formação de 

cidadãos aptos para exercer as atividades produtivas vem se tornando um desafio em 

muitos países, inclusive no caso do Brasil, pois é preciso formar cidadãos capazes para 

desempenhar atividades que sequer existem atualmente. Isso significa a necessidade de 

ensinar muito mais que conteúdos e habilidades úteis no presente, mas também ensinar 

a aprender no futuro, fora da escola convencional; ou seja, formar pessoas totalmente 

abertas aos processos inovadores que são requeridos pela sociedade contemporânea. 

     O cenário histórico e global no qual se inserem as políticas públicas para a educação 

superior em nosso país vem passando por um processo em que a educação aparece 

como sendo um serviço oferecido por uma empresa que tem como fim o lucro e a 

acumulação de capital. A visão empresarial sobre uma instituição de ensino é balizada 

principalmente pela formação discente que ela fornece, percebida através dos estágios 

ou pelo trabalho exercido por seus egressos. Com isto, demonstra-se que os resultados 

deste processo são o que determinam as diretrizes. (MACHADO, 2001).  

     Os grupos estrangeiros estão mudando o perfil do controle econômico do ensino 

superior no país. Em Salvador, a rede Ilumno, que é uma rede internacional de 

instituições de ensino com o principal objetivo de ampliar o acesso à educação superior 

de qualidade nas Américas controla o Centro Universitário Jorge Amado, e a DeVry Inc 

do grupo norte-americano DeVry adquiriu o Grupo Fanor. A DeVry Brasil, controla 

hoje, as Faculdades Ruy Barbosa, Área 1 e de Tecnologia e Educação, além do general 

angolano Fernando Vasques Araújo e do empresário português Armênio Venceslau 

Brandão Ramos, investidores do Instituto de Educação e Tecnologias (INET), atuam no 

mercado educacional na Bahia. Segundo a Associação Baiana de Mantenedoras do 

Ensino Superior (ABAMES), o investimento estrangeiro gera concorrência e existe uma 

preocupação nas Instituições quanto à garantia da qualidade do ensino.  

   A oferta crescente do Curso Superior de Tecnologia em Logística reflete a 

necessidade da sociedade e do mercado de trabalho. Suas características, carga horária, 

perfil do profissional egresso podem variar de uma região para outra do país, levando 

em consideração a questão regional. A demanda por este curso se reflete de acordo com 
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a economia local. Os investimentos feitos pelas instituições são focados no atendimento 

desta demanda.   

     No caso do Centro Universitário Jorge Amado, o Curso Superior de Tecnologia em 

Logística começou a ser oferecido à sociedade em 2007.  Atualmente, ingressam pelo 

menos três turmas a cada vestibular no semestre e pelo menos cinquenta por cento deste 

total chega ao final do curso. Os professores deste curso recebem frequentemente alunos 

bastante heterogêneos, não só em relação à faixa etária, mas, sobretudo, quanto ao 

conhecimento específico das disciplinas, no que se refere ao desenvolvimento de 

competências e habilidades. O Centro Universitário Jorge Amado também oferece aos 

egressos a possibilidade de formação em outro curso tecnológico com mais um ano de 

estudo complementar específico e ainda há cursos de extensão universitária na área de 

logística na modalidade presencial e à distância.  

     O mecanismo de nivelamento dos acadêmicos ingressantes é importante, pois se trata 

de um universo heterogêneo. O Centro Universitário Jorge Amado oferece apoio nas 

disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e ainda no atendimento psicológico aos 

alunos, na tentativa de ambientá-los. Além disso, a instituição ainda oferece em seu 

currículo as disciplinas institucionais: Oficina de Leitura e Escrita, Matemática 

Financeira, Estudos Culturais e o Projeto Integrador, que dão uma base para o 

desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação, análise e produção de textos, 

através de um trabalho integrado e interdisciplinar.  

     Pode-se observar que os módulos do currículo do Curso Superior de Tecnologia em 

Logística estão organizados para focar a gestão logística, com as disciplinas sendo 

agrupadas em módulos, conforme as áreas de atividade. O projeto pedagógico do curso 

e a organização curricular justificam a oferta do curso para atender a demanda dos 

profissionais no mercado de trabalho, as novas formas de trabalho e de produção, o 

avanço tecnológico do setor, novos postos de trabalho, melhoria dos dados 

socioeconômicos da região com a formação de profissionais capacitados. Com isto, 

pretende-se identificar o perfil socioeconômico de quem estudou no Centro 

Universitário Jorge Amado, de quem teve acesso a ele, identificando suas expectativas 

junto à matriz curricular, para poder traçar o perfil do profissional e avaliar a inserção 

destes no mercado de trabalho.  
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     É por isso que esta pesquisa junto aos egressos demonstra que o curso superior de 

tecnologia em logística passou a ser visto como uma boa resposta do setor educacional 

às necessidades e às demandas do mercado de trabalho. Uma avaliação positiva de um 

curso estende a competência avaliada para os docentes e, em decorrência, para a 

instituição como um todo, numa espécie de credenciamento daquele órgão. Do lado 

acadêmico, é fundamental compreender o papel exercido pelo aluno egresso, como 

elemento básico para o processo de interação como um todo. Uma avaliação com 

resultados negativos incorre em todo um processo de reformulação do curso e das 

propostas institucionais oferecidas.  Segundo Hoffmann (2001), a avaliação de um curso 

só terá sentido se for capaz de possibilitar a implementação de programas que resultem 

em melhorias do curso ou da instituição avaliada. 
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2 - O FOCO DO ESTUDO  

 

 
     O nosso problema de pesquisa volta-se para a seguinte questão básica: é necessário 

avaliar o Curso Superior de Tecnologia em Logística do Centro Universitário Jorge 

Amado para avaliar a percepção e a expectativa dos egressos em relação aos resultados 

e a perspectiva de profissão dos egressos? Por que é necessário estabelecer uma análise 

dos resultados do desempenho dos ex-alunos e destacar as probabilidades para o futuro 

do curso e de seus profissionais? O que será de fato que o mercado proporciona para a 

formação dos profissionais?  

 

     Para tanto, entendemos que seja preciso caracterizar os egressos, analisar os seus 

limites e os avanços apontados nos contextos pessoal e profissional de atuação, e ainda 

fazer um levantamento das principais dificuldades profissionais vivenciadas por estes 

segmentos junto ao mercado de trabalho, para propiciar um aperfeiçoamento na 

proposta curricular do curso e na maneira de atuação dos profissionais junto ao mercado 

de trabalho. 

 

     Entendemos que o Curso Superior de Tecnologia em Logística tem potencialidade no 

mercado de trabalho, mercado este que está carente de profissionais qualificados e 

especializados. Os alunos sabem que há necessidade de especialização imediata na área 

após a formação tecnológica, eles precisam ter um curso formatado com as atuais 

preocupações tecnológicas.  

 
     A reflexão em torno do Curso Superior de Tecnologia em Logística diz repeito ao 

seu projeto pedagógico, a sua proposta curricular, à verificação do grau de satisfação 

acadêmica e profissional dos egressos, sendo que os resultados desta pesquisa podem 

fortalecer o curso e a posição dos mesmos junto ao mercado de trabalho. Por isso, foi 

muito importante indagar junto aos egressos: que visão eles têm a respeito do Curso 

Superior de Tecnologia em Logística – CST? Será que estes alunos tiveram uma 

compreensão dinâmica do curso e do mercado de trabalho? De que maneira as 

disciplinas do curso contribuíram para melhorar o desempenho profissional dos 

formados? Será que eles estão satisfeitos com a situação formação/desempenho da 

profissão atualmente?      
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     Além disso, foi preciso verificar se as informações e dados levantados junto aos ex- 

alunos podem contribuir para melhorar a dinâmica do currículo do Curso Superior de 

Tecnologia em Logística, pois segundo Vasconcellos (2000), a avaliação é um processo 

abrangente da existência humana, que implica numa reflexão crítica sobre a prática, no 

sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma 

tomada de decisão sobre o que fazer, para superar os problemas identificados e seus 

obstáculos.  

     Concordando com a reflexão feita por Saviani (2000), ao afirmar que o caminho do 

conhecimento passa pelo perguntar dentro da cotidianidade do aluno e da sua cultura, no 

sentido de buscar respostas para o ensinar e o aprender, sendo necessário concretizá-lo 

no dia–a-dia, através de questionamentos diários, num trabalho desenvolvido por grupos 

e indivíduos que visam a reconstrução do mundo.  

     Atualmente existe uma procura considerável por este curso considerando que a 

logística é uma grande promessa de auxílio ao desenvolvimento socioeconômico de 

algumas regiões do país. Hoje, temos uma grande oferta desta modalidade de curso, 

sendo que isto vem ocorrendo de maneira concentrada em instituições privadas de 

ensino superior. 

     A procura pelos cursos superiores de tecnologia em logística normalmente se 

caracteriza, entre outros destaques, pelo seu caráter aligeirado, com a realização de um 

tempo médio de dois anos e a expectativa por parte dos alunos de emprego imediato e 

salário razoável. A proposta do curso, com suas disciplinas e o projeto pedagógico é de 

formar profissionais atualizados para o mercado de trabalho, conseguindo atender a 

demanda? Será que estes profissionais serão capazes de satisfazer a demanda social 

atual existente no sistema produtivo? 

     Sabe-se que desde as grandes guerras, a logística se atualiza a cada momento junto a 

questões como a tecnológica, colocando-se sempre como sendo uma necessidade no uso 

de todos os recursos disponíveis para realização dos objetivos. Com sua base na 

administração, a logística encontra espaço em todos os segmentos profissionais se 

atualizando continuamente no propósito de atender às necessidades do mundo moderno. 

Todos os bens de consumo produzidos na sociedade passam pelos processos logísticos 

até que atendam as necessidades básicas do consumidor final.  A estabilização da 
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economia a partir de 1992, a tendência na economia pela administração dos custos, a 

evolução da Tecnologia de Informação ajudaram a fortalecer a logística. 

     Mesmo os alunos que se formam hoje, poucos dias depois já precisam atualizar os 

seus conhecimentos adquiridos na formação acadêmica para atender às necessidades do 

mercado de trabalho que está em constante processo de inovação. Por isso, os egressos 

precisam se renovar para conhecer os meios, as necessidades da atualidade e conseguir 

oferecer alternativas enfrentando problemas e descobrindo soluções em muitas áreas, 

exemplo o caso dos transportes, que é um dos maiores desafios das organizações 

modernas na sociedade contemporânea.  

     Após a formatura, alguns alunos precisam enfrentar o mercado, concorrência com 

outras graduações, concursos públicos, empresas que buscam os egressos dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, reconhecendo-os no mercado de trabalho. Os alunos das 

classes populares normalmente estudam e trabalham para ajudar no orçamento familiar. 

Quando alguém se forma, cria uma expectativa de melhorar a vida, ser considerado um 

profissional de nível superior, com um salário de mercado suficiente para gerir o 

sustento próprio e até da sua família, e poder trabalhar na área que escolheu e se 

formou. 

     Esse tipo de curso de graduação ilustra um caráter acelerado e reducionista atribuído 

ao conhecimento em todas as esferas da formação do trabalhador. Além disso, o tempo 

de formação precisa ser aproveitado com foco na prática da gestão tecnológica e 

também pensando que este tipo de graduação reedita, no nível superior, o histórico atual 

de um dualismo entre a questão da educação, sua qualidade e o poder do capital no 

mundo capitalista em que vivemos. 

     Observa-se diante dos fatos que se trata de pesquisa que deverá contribuir para o 

processo de reflexão em torno das questões importantes referentes às políticas públicas 

para os cursos tecnológicos, a melhoria do currículo na visão dos egressos, pois não se 

deve esquecer que estes cursos atraem diferentes grupos sociais para o seu processo 

formativo, requerendo a formulação de políticas educacionais sintonizadas com as 

necessidades da sociedade, principalmente no atendimento das classes populares.     

 

     Pode-se observar que o curso de Logística tem um potencial para ser estudado 

através de uma pesquisa realizada junto a um Programa de Mestrado Profissional. Nota-
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se ainda que apesar do crescimento acelerado desta modalidade de ensino superior no 

Brasil, as pesquisas sobre os cursos superiores de tecnologia ainda são pequenas. Por 

isso, este estudo é importante para contribuir com a melhoria do currículo do Curso 

Superior de Tecnologia em Logística e destacar a perspectiva dos profissionais 

formados junto ao mercado de trabalho. Com este estudo será possível verificar as 

contribuições dos ex-alunos, os egressos do curso que podem contribuir para a melhoria 

do currículo e do aprofundamento das diretrizes curriculares para este curso.  

 

     Entendemos ainda que este estudo possibilitará que os gestores e profissionais que 

atuam nas instituições de ensino superior possam melhorar o seu desempenho 

profissional no curso, verificando as necessidades de atualização e de aprofundamento 

formativo. Isto porque, como professora de cursos tecnológicos que são oferecidos por 

instituições privadas de ensino superior, no Estado da Bahia, acompanho as expectativas 

dos alunos durante o curso e a atuação no mercado de trabalho daqueles que se formam 

em Logística. Percebe-se com isso que é fundamental este processo de avaliação do 

curso de Logística por parte dos egressos. Há que se analisar a questão do mercado de 

trabalho, do desenvolvimento das tecnologias no que se refere a informação, a 

comunicação. Focando a abordagem em relação à estrutura educacional e ao 

desenvolvimento humano. 

 

     Segundo Nelson Pretto (1997), os novos paradigmas tecnológicos estão se 

ampliando todos os dias, há um processo veloz de informatização e de informação que é 

quase generalizado para toda a sociedade. Este processo está presente em todo o mundo 

e, mesmo em países como o Brasil, onde as desigualdades sociais e regionais são muito 

grandes, ele é determinante em vários campos, com um necessário destaque para o 

mercado de trabalho nos grandes centros urbanos. Da mesma forma, podemos pontuar 

que essa questão deve ser vista pelo processo de inovação, de renovação dos modelos 

educativos e das exigências sociais e culturais atuais. Há um processo de complexidade 

que vem sendo aprofundado em relação ao mercado de trabalho e ao desenvolvimento 

tecnológico. 

 

       É neste sentido que o Centro Universitário Jorge Amado oferece este curso à 

sociedade com os seguintes objetivos divulgados em seu site: “Este curso da 



24 
 

UNIJORGE tem o objetivo de formar profissionais capazes de lidar com a nova 

realidade em que as áreas de logística, transportes e comércio exterior estão inseridas”. 

     Ainda de acordo com o que consta no site, o aluno deverá possuir algumas 

características profissionais, como:  

a) ser capaz de identificar a função do transporte e o papel da circulação de bens e 

serviços, nos âmbitos internacional, nacional, regional e municipal;  

b) coordenar a logística do transporte e do tráfego, aplicando estratégias que 

compatibilizem recursos com demandas;  

c) coletar, organizar e analisar dados, aplicando modelos estatísticos e matemáticos, 

selecionando as variáveis e os indicadores relevantes para a elaboração de estudos e 

projetos logísticos;  

d) aplicar a legislação referente ao trânsito de veículos, ao transporte de passageiros e à 

manipulação, armazenamento e transporte de cargas, de acordo com as entidades 

reguladoras no Brasil e no exterior.  

      Além disso, o formando nesta modalidade de curso deverá ser capaz de identificar 

as estruturas orçamentárias e societárias das organizações e relacioná-las com os 

processos de operações logísticas; e interpretar resultados de estudos de mercado, 

econômicos ou tecnológicos, utilizando-os no processo de operação logística.  

     Observa-se que são elementos fundamentais que contribuem para o aperfeiçoamento 

do curso. Neste sentido, este trabalho se justifica plenamente, pois ele tem como 

objetivo maior tornar-se um instrumento de avaliação para aprofundamento das 

questões acadêmicas e profissionais do curso, podendo inclusive contribuir com o 

aperfeiçoamento das diretrizes do Curso Superior de Tecnologia em Logística, na 

definição de políticas públicas para a educação tecnológica, que visem à consolidação 

de ações efetivas, na melhoria da qualificação do cidadão, na redução das desigualdades 

sociais e na sua participação como agente de transformação para o desenvolvimento do 

Brasil, em especial da região Nordeste do Brasil. 
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1.1 - OBJETIVOS  

 

2.1.1- OBJETIVO GERAL 

 

     Avaliar as contribuições profissionais e acadêmicas que os egressos do Curso 

Superior de Tecnologia em Logística do Centro Universitário Jorge Amado, podem 

oferecer no sentido de fortalecer a percepção e a expectativa dos alunos em relação aos 

resultados e à perspectiva de sua profissão. 

 

2.1.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Foram objetivos específicos desta pesquisa: 

- caracterizar o perfil dos egressos do Curso Superior de Tecnologia em Logística do 

Centro Universitário Jorge Amado; 

- analisar os limites e os avanços apontados pelos egressos do Curso Superior de 

Tecnologia em Logística nos contextos pessoal e profissional de atuação; 

- levantar as principais contribuições acadêmicas e profissionais que os egressos do 

Curso Superior de Tecnologia podem oferecer para propiciar o aperfeiçoamento da 

proposta curricular do curso e ampliar a atuação crítica destes profissionais junto ao 

mercado de trabalho, fortalecendo a percepção e a expectativa destes profissionais em 

relação aos resultados e a perspectiva de sua profissão. 

 

    Diante de tudo que foi colocado até aqui, percebe-se que a situação social, política e 

econômica de nosso país, especialmente do Estado da Bahia exige constante reflexão 

acerca de diferentes aspectos relacionados à qualificação da mão de obra, entendendo 

que, por um lado, a ampliação do mercado de trabalho traz repercussões positivas, por 

outro, gera preocupações quanto ao processo de qualificação dos jovens para atuar neste 

mesmo mercado. 

 

     Diante do atual quadro de oferta do Curso Superior de Tecnologia em Logística na 

Bahia, torna-se necessário entender o que atrai e o que leva a escolha deste curso.  
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3 - O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

 

     Reconhecido pelo mercado, o tecnólogo ganha o seu espaço profissional 

conseguindo atender as empresas que começaram a exigir um novo perfil de seus 

funcionários (DUTRA, 2001). Baseadas nas grandes transformações sociais, 

econômicas, políticas, tecnológicas e culturais, as organizações têm a necessidade de 

desenvolver novos modelos de gestão para que possam competir com outras empresas. 

A formação do gestor dos dias atuais permitirá a ele avaliar os riscos e acompanhar os 

resultados de suas decisões. 

 

     As competências apresentadas na Proposta de Diretrizes Curriculares nacionais para 

os cursos superiores de tecnologia, segundo Rios (2005), dizem respeito basicamente ao 

principal papel do educador e das instituições que oferecem os cursos superiores de 

tecnologia que é desenvolver junto ao aluno tecnólogo as competências básicas para 

melhor desempenho de suas atividades no mercado de trabalho e junto à sociedade. Os 

profissionais precisam estar preparados para enfrentar situações complexas e solucionar 

problemas existentes junto às organizações. 

 

     As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Tecnologia consolidadas na  

Resolução nº 29 do Conselho Nacional de Educação de 2002 definem por competência 

profissional “a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico”.  

 

     As novas Diretrizes Curriculares Nacionais, parecer nº 29 do Conselho Nacional de 

Educação, de 02 de dezembro de 2002: 

 

Apontam para a criatividade e a inovação, condições básicas para 

atendimento das diferentes vocações e para o desenvolvimento de 

competências social e profissional em um mundo exigente de produtividade e 

de qualidade dos produtos e serviços. (...) os currículos dos Cursos 

Superiores de Tecnologia devem ser estruturados em função das 

competências a serem adquiridas e ser elaborados a partir das necessidades 

oriundas do mundo do trabalho. O objetivo é capacitar o estudante para o 

desenvolvimento de suas competências profissionais que se traduzam na 



27 
 

aplicação, no desenvolvimento e na difusão de tecnologias, na gestão de 

processos de produção de bens e serviços e na criação de condições para 

articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes para responder, de forma original e criativa, com eficiência e eficácia 

aos desafios e requerimentos do mundo do trabalho. 

 

  

     A preocupação quanto ao atendimento da formação profissional é atual, conforme a 

necessidade de atualização tecnológica mundial. Segundo a Resolução do Conselho 

Nacional de Educação Conselho Pleno CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002 das 

Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Tecnológico este 

profissional deve ser capaz de: 

 

I) incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

compreensão do processo tecnológico em suas causas e efeitos; 

II) incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas 

respectivas aplicações no mundo do trabalho; 
III) desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 

específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços; 

IV) propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos 

e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 

tecnologias; 

V) promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições do trabalho, bem como propiciar o prosseguimento 

de estudos em cursos de pós-graduação; 

VI) dotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

atualização permanente dos cursos e seus currículos; 

VII) garantir a identidade do Perfil Profissional de conclusão do curso e da 

respectiva organização curricular (CNE/CP/29,2002). 

 

     Isto demonstra que as organizações precisam buscar atender a necessidade de 

adequar seus profissionais às novas exigências impostas pelo mercado. Neste contexto, 

a gestão logística aparece como solução para vários problemas no atual contexto do 

mercado. É por isso que o Centro Universitário Jorge Amado começa em 2007 a 

oferecer à sociedade o seu Curso Superior de Tecnologia em Logística. 

  

     Este curso nasceu atendendo as principais características do mercado e da sociedade 

na atualidade. Uma atualidade constantemente marcada pelas mudanças impostas pela 

globalização, pela escassez dos recursos naturais, pelo aperfeiçoamento dos meios de 

comunicação, pelas novas técnicas de produção e pelo avanço tecnológico. Situado 

dentro do eixo tecnológico de Gestão e Negócios no Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, editado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2006, com 
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atualização publicada em 2010, que “Abrange ações de planejamento, avaliação e 

gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e serviços presentes em 

organizações públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação”, o Curso 

Superior de Tecnologia em Logística qualifica o profissional para o exercício do 

planejamento e coordenação das operações multimodais de transporte, visando elevar 

sua eficiência.  

     O crescimento dos cursos superiores de tecnologia em gestão reflete o cenário de 

expansão do ensino superior principalmente na área de gestão, às reformas ocorridas no 

sistema educacional brasileiro, às configurações socioeconômicas e políticas do país 

sujeitas constantemente a pressões internacionais numa economia competitiva.  

     Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia de 2010, os 

cursos no eixo de gestão e negócios, onde está o curso de Logística, compreende 

tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da 

qualidade, produtividade e competitividade das organizações. Esses cursos devem 

abranger ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos 

referentes a negócios e serviços presentes em organizações públicas ou privadas, de 

todos os portes e ramos de atuação. O eixo de gestão e negócios caracteriza-se pelas 

tecnologias organizacionais, viabilidade econômica, técnicas de comercialização, 

ferramentas de informática, estratégias de marketing, logística, finanças, relações 

interpessoais, legislação e ética.  

 

     Ainda conforme o Catálogo, o tecnólogo em logística é o profissional especializado 

em aquisição, recebimento, armazenagem, distribuição e transporte. O profissional atua 

na área logística de uma empresa ou organização, planeja e coordena a movimentação 

física e de informações sobre as operações multimodais de transporte, para proporcionar 

fluxo otimizado e de qualidade para peças, matérias-primas e produtos. Ele desenvolve 

e gerencia sistemas logísticos de gestão de materiais de qualquer natureza, o que inclui 

redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras, 

identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões de recebimento, 

armazenamento, movimentação e embalagem de materiais, podendo ainda controlar 

recursos financeiros e ocupar-se do inventário de estoques, sistemas de abastecimento, 

programação e monitoramento do fluxo de pedidos.  
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      As responsabilidades no exercício das atribuições exigem visão sistêmica e 

estratégica, capacidade de comando, liderança, além de profundos conhecimentos de 

estratégias de segurança e respectivas tecnologias e equipamentos. A carga horária 

mínima do curso é de 1.600 horas e a infraestrutura recomendada é ter uma biblioteca 

com acervo específico e atualizado e um laboratório de informática com programas 

específicos. 

     Segundo Carvalho (2002), a logística é a parte do gerenciamento da cadeia de 

abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e 

econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem 

como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, 

com o propósito de atender às exigências dos clientes, ao mesmo tempo em que 

promove a maior contribuição ao negócio.      

     Uma das principais ferramentas da logística é o WMS, Warehouse Management 

System, em português o sistema de automação e gerenciamento de depósitos, armazéns 

e linhas de produção. O WMS é uma parte importante da cadeia de suprimentos e 

fornece a rotação dirigida de estoques, diretivas inteligentes de picking (consiste na 

recolha em armazém de certos produtos) consolidação automática e cross-docking (é um 

processo de distribuição onde a mercadoria recebida é redirecionada sem uma armazenagem 

prévia para diminuir o tempo da operação) para maximizar o uso do valioso espaço dos 

armazéns.  

     É neste sentido que o curso superior de tecnologia em logística tem por objetivo 

capacitar profissionais para o exercício da administração e da gestão junto às 

organizações dos diferentes setores da economia, para incrementar os níveis de 

qualidade, produtividade, legitimidade e de competitividade das organizações e da 

sociedade. A formação específica subsidiará o aluno nas principais ferramentas de 

logística, tais como planejamento, operação, controle e avaliação de atividades 

referentes à gestão dessa área. Desta forma, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Logística do Centro Universitário Jorge Amado funciona segundo o ato 

autorizativo legal, ou seja, Resolução nº 1 de 06 de junho de 2008. Nesta Resolução, o 

Presidente do Conselho Superior, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da 

Instituição resolve regulamentar a criação do Curso superior de tecnologia em Logística. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/WMS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armaz%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
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     A regulamentação segue a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Educação, de 18 

de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União, em 23 de dezembro de 

2002 e institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. De acordo com essas Diretrizes, os 

cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação, com características especiais, e 

obedecerão às diretrizes contidas no Parecer nº 436, de 02 de abril de 2001, e 

conduzirão à obtenção de diploma de tecnólogo. 

     Desta forma, o Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Logística articula-se 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Jorge Amado e, 

nesse sentido, segue o seu plano de metas e ações, comprometendo-se com a missão, a 

visão, os objetivos e princípios da instituição.  Em seu aspecto didático-pedagógico, o 

projeto do curso propõe-se a formar gestores com conhecimento teórico e prático 

consistente e habilidades e atitudes necessárias ao adequado desempenho das atividades 

desenvolvidas por este profissional. Ao longo do curso, a construção do conhecimento é 

mediada pela ênfase no desenvolvimento de competências que conduzirão o estudante 

ao aprimoramento das habilidades esperadas para a estruturação e implementação das 

políticas e práticas do Curso Superior de Tecnologia em Logística (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO, 2010). 

     Ainda segundo o projeto pedagógico, o Curso Superior de Tecnologia em Logística 

do Centro Universitário Jorge Amado que articula a formação tecnológica à formação 

humanística do indivíduo. Essa visão está alinhada às tendências do mercado de 

trabalho, que exige um profissional ético, humano, engajado, capaz e preparado, que 

conheça e domine as ferramentas tecnológicas necessárias à prática profissional.  

Fundamentado na articulação entre a formação humanística e tecnológica, este curso 

propõe a construção de uma pedagogia que valorize e contemple atividades que levem o 

estudante ao desenvolvimento do seu senso reflexivo e crítico por meio do incentivo à 

leitura, à pesquisa, discussão e apresentação de questões ou problemas contemporâneos 

relacionados às organizações empresariais e ao mundo dos negócios. 

      O curso superior de tecnologia em gestão logística tem por objetivo a formação de 

profissionais com sólidas competências nas mais diversas áreas da logística, como: 

Supply Chain Management, Compras e Gestão de Suprimentos, Armazenagem e 

Transporte e também indicadores de desempenho logístico. As responsabilidades no 
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exercício das atribuições exigem visão sistêmica e estratégica, capacidade de comando, 

liderança.  

 

     O corpo docente deve estar preparado para ministrar aulas com informações exigidas 

pelo mercado de trabalho, através da utilização de ferramentas e técnicas atualizadas de 

gestão e operações. Para Santos (2003), é necessário que enriqueça o relacionamento 

entre professor e o aluno para que a valorização da competência aconteça na formação 

profissional do tecnólogo, e não fiquem simplesmente na transmissão do conhecimento. 

Com o objetivo de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social e profissional, os alunos desenvolvem atividades 

complementares, como: participação em eventos internos e externos, palestras, 

seminários e a integralização de cursos de extensão.  

 

     O campo de atuação do profissional com o Curso Superior de Tecnologia em 

Logística é amplo e diversificado. De modo geral, o profissional está apto a atuar na 

área logística de uma empresa ou organização, no planejamento, coordenação e 

movimentação física e de informações sobre as diversas operações. 

     O tecnólogo em determinada área da administração tem o direito ao registro 

profissional no Conselho Regional de Administração, o CRA; o profissional encontra-se 

habilitado para exercer atividades em seu campo específico de formação, obtido a partir 

da conclusão do seu curso superior. 

     O Regulamento de Registro Profissional de Pessoas Físicas e de Registro de Pessoas 

jurídicas no Sistema do Conselho Federal de Administração e Conselho Regional de 

Administração é disciplinado por Resolução Normativa CRA/BA Nº 05, de 25 de 

novembro de 2009, que aprova a padronização dos certificados de conclusão de curso 

superior de graduação em bacharel em Administração e em Curso Superior de 

Tecnologia, para fins de registro profissional no Conselho Regional de Administração 

da Bahia. 

 

    A educação sempre apareceu no cenário nacional e internacional como sendo um 

instrumento fundamental para o desenvolvimento humano e, num contexto sócio 

econômico globalizado, aparece como peça integrante da afirmação do homem 
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enquanto um ser social e cultural. É por isso que, nas últimas décadas, a reflexão em 

torno da educação passou pela questão do seu acesso, colocando-se esta, como sendo 

uma necessidade humana que contribuirá para a redução da desigualdade e para a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico. Aliado a tudo isto, o desenvolvimento 

de novas tecnologias de comunicação e de informação ajudou a proporcionar o acesso à 

educação, gerando a expansão das possibilidades de ensino e de aprendizagem com a 

combinação de fatores tecnológicos e humanos.  

 

     Apesar da necessidade de acesso às atividades educacionais no Brasil, é importante 

afirmar que este processo chegou ao Brasil ainda no século XVI, com a vinda dos 

jesuítas, sendo reforçado mais tarde com a chegada da Família Real. Foi assim que em 

1808 foi criada a Academia da Marinha por D. João VI. Em 1810, foi implantada a 

Academia Real Militar, na Bahia e Rio de Janeiro, como algumas escolas técnicas e 

também hospitais militares (PRADO, 2006). 

     Depois, foi uma longa caminhada no processo de implantação da educação superior 

brasileira, no império, na república, até chegar onde chegou, observando-se que foi 

percorrida uma longa caminhada direcionada por leis, pareceres e decretos que 

legitimaram o processo de implantação das universidades no Brasil. Entre esses 

documentos legais, temos alguns que dizem respeito, mais especificamente ao ensino 

profissionalizante. Pode-se destacar entre eles a Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 

1961, um dos primeiros documentos a legitimar as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, no seu artigo 104, que já estabelecia: 

 

Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais, com 

currículos, métodos e períodos escolares próprios, dependendo do seu 

funcionamento para fins de validade legal da autorização do Conselho 

Estadual de Educação, quando se tratar de cursos primários e médios, e do 

Conselho Federal de Educação, quando se tratar de cursos superiores ou de 

estabelecimentos de ensino primário e médio sob a jurisdição do governo 

federal.  

 

     A Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, nos artigos 18 e 23, já previa a 

criação de cursos profissionais com duração e modalidades diferentes, para atender a 

realidade diversa do mercado de trabalho. Além dos cursos cujas profissões estavam 



33 
 

regulamentadas em lei, as universidades e os estabelecimentos isolados de ensino 

poderiam organizar cursos para atender às exigências de sua programação específica e 

fazer face às peculiaridades do mercado de trabalho regional, está expresso no artigo 18 

da citada Lei.  

 

     Como estava previsto no artigo 23 dessa lei, os cursos profissionais deveriam, 

segundo a área de abrangência, apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à 

duração, a fim de responder às condições do mercado de trabalho. Serão organizados 

cursos profissionais de curta duração, destinados a proporcionar habilitações 

intermediárias de grau superior (§ 1º do artigo 23). 

 

     Ainda, de acordo com o inciso 2º do artigo 23, os estatutos e regimentos 

disciplinarão o aproveitamento dos estudos dos ciclos básicos e profissionais, inclusive 

os de curta duração, entre si e em outros cursos. Neste sentido, a reflexão de Dias 

Sobrinho (2003) sobre a reforma universitária preconizada através da Lei Federal nº 

5.540, de 28 de novembro de 1968, é que ela tinha foco em conseguir modernizar a 

universidade para uma realidade de uma situação socioeconômica em franco 

desenvolvimento. Com isto, a universidade teria também como preocupação a formação 

de profissionais para atuar o mercado de trabalho.  

 

     A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, ressalta: “É livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício e profissão, atendida as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”. Da mesma forma, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, fixa as diretrizes para a educação 

profissional, em seus artigos 39 a 42. No capítulo III do artigo 39, “A educação 

profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.”.  

 

     De uma maneira geral, consta nas diretrizes que o crescimento e a mudança na 

educação superior brasileira deve acompanhar o avanço dos cursos superiores 

tecnológicos, o processo de globalização e o crescimento das redes tecnológicas. Esta 

situação exige que os cursos superiores se ajustem aos modelos exigidos pelo mercado 

de trabalho. Também, o Decreto Federal nº. 2.208, de 17 de abril de 1997, regulamenta 

os dispositivos referentes à Educação Profissional, destacando os três níveis: o básico, o 
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técnico e o tecnológico. De acordo com seu artigo 3º, a educação profissional 

compreende os seguintes níveis: I - básico: destinado à qualificação, requalificação e 

reprofissionalização de trabalhos, independentes de escolaridade prévia; II - técnico: 

destinado a proporcionar habilitação profissional aos alunos matriculados ou aos 

egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida pelo Decreto; 

III - tecnológico: que correspondem aos cursos de nível superior na área tecnológica, 

destinados a egressos do ensino médio e técnico. A partir desta legislação que está 

expressa na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB e no Decreto Federal, ficam instituídos os Cursos Superiores de Tecnologia no 

Brasil, que passam a funcionar em diversas regiões do país. 

 

     Segundo Baptista (1996), o conceito de educação tecnológica implica a formação de 

profissionais habilitados a transmitir conhecimentos tecnológicos sem perder de vista a 

finalidade última da tecnologia que é a de melhorar a qualidade de vida do homem e da 

sociedade. Entendemos que as transformações da sociedade moderna exigem da 

educação tecnológica mudanças e adaptações constantes, pois o mercado de trabalho 

necessita de profissionais competentes na técnica e nas interações humanas. A Educação 

Superior Tecnológica vem sendo discutida, mais profundamente, em nosso país, a partir 

de meados da década de 1990, embora esse tipo de modalidade de ensino já existisse em 

outros países capitalistas, como é o caso dos países europeus e dos Estados Unidos. 

 

     Os Estados Unidos da América foi o primeiro país a ter registro desta modalidade de 

ensino. Nesse país, estes cursos tiveram como objetivo fundamental qualificar e reciclar 

os profissionais responsáveis pelo sucesso da economia americana. No Brasil, o 

Governo Federal já mantinha os Centros Federais de Tecnologia, antigos CEFET, que 

hoje são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Ainda na década de 

1990, com o processo de implantação da globalização, da internacionalização e 

revolução tecnológica, as universidades privadas também passaram a oferecer o Ensino 

Tecnológico à sociedade. Segundo Machado (2006) sobre a condição de nascimento 

desses cursos: eles são filhos de diferentes países ou de condições diversas, ou seja, 

originários do cruzamento de espécies que a tradição insiste em não confundir ou 

misturar (educação profissional e ensino superior), trazem as marcas de um hibridismo 

ainda mal resolvido, que expressa as contradições mais profundas da divisão social do 

trabalho.  
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     O Curso Superior de Tecnologia é considerado de graduação, permitindo que seus 

egressos prossigam nos estudos em pós-graduação, conforme artigo 44 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Esta lei 

determina que a educação superior abrange os seguintes cursos e programas: de pós-

graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, sendo que todos estarão abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de 

ensino.  

 

     O marco contextual do crescimento dos cursos de tecnologia situa-se no 

desenvolvimento econômico brasileiro da última década, que aliado à ausência de mão 

de obra qualificada para atender às novas demandas do país, fez com que o setor da 

educação caminhasse em nova direção, buscando assim alternativas para suprir a grande 

demanda de mão de obra para atender à diversificação do mercado de trabalho 

brasileiro. 

 

     Entendendo que no modelo capitalista neoliberal o papel da educação na sociedade é 

direcionado ao propósito econômico, todas as análises da posição competitiva dos 

países no setor econômico focalizam a importância de uma força de trabalho instruída e 

ocupacionalmente qualificada. Assim, podemos justificar os investimentos na educação 

direcionados ao retorno econômico e à educação como um componente da política 

econômica global. Para conseguir manter-se na economia global, como decorrência das 

pressões competitivas e da constante transformação tecnológica, as instituições de 

ensino tornaram-se mais competitivas do que econômicas por meio do aprimoramento 

produtivo e organizacional. (CASTELLS, 1999). Ou seja, sem profissionais 

devidamente preparados para atender às demandas do mercado, haveria prejuízos no 

desenvolvimento econômico local e global. Isto porque vivenciamos, hoje, um 

progresso tecnológico associado à informatização, voltado à organização empresarial e 

à combinação das forças de trabalho e das estruturas financeiras, que exige a atuação de 

um profissional que, entre outras características, apresente flexibilidade, versatilidade e 

competência técnica.  
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     Destaca-se no panorama acima apresentado o surgimento de propostas de cursos de 

nível de graduação que visem atender a demanda apresentada pelo mercado de trabalho, 

particularmente, as demandas dos cursos tecnológicos que se caracterizam por terem 

uma duração reduzida, se comparados aos tradicionais cursos de graduação. O resultado 

destas iniciativas pode ser visto na atual edição do Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia, lançado em maio de 2010, que apresenta 108 cursos de 

graduação tecnológica divididos em eixos estratégicos.  

 

     Conforme constam no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

(2010), os cursos são caracterizados pelos seguintes eixos: tecnológico-militar, 

segurança e apoio educacional, produção alimentícia, recursos naturais, produção 

cultural e design, gestão e negócios, infraestrutura, controle e processos industriais, 

produção industrial, hospitalidade e lazer, informação e comunicação, meio ambiente, 

saúde e segurança para atender a demanda do mercado, como observamos em diversos 

setores da economia nacional.  

 

     A Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Educação, de 18 de dezembro de 2002, 

publicada no Diário Oficial da União em 23 de dezembro de 2002, instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos 

Cursos Superiores de Tecnologia. Está expresso nesta Resolução a partir do artigo 1º 

que a "educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à 

aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para inserção em setores 

profissionais nos quais haja utilização de tecnologias".  

  

     Pela Resolução acima citada, organiza-se uma educação com objetivos focados no 

mundo de tecnologias, mudanças e avanços da sociedade, propondo uma educação 

integralizada com a ciência, o trabalho, a tecnologia e a interdisciplinaridade da 

educação. Esta resolução propõe ainda o planejamento e a organização dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, a partir do atendimento às demandas dos cidadãos, do 

mercado de trabalho e da sociedade, com a vocação das instituições de ensino e as suas 

reais condições de viabilização dos cursos, as políticas públicas, a identificação dos 

profissionais dos cursos de Educação Tecnológica. Completando este processo de 

normatização da educação superior tecnológica, vem o Decreto Federal nº. 5.154, de 23 



37 
 

de julho de 2004, estabelecendo que a educação profissional no Brasil é constituída em  

três níveis, um deles a educação profissional tecnológica de graduação, onde estão os 

cursos superiores de tecnologia e de pós-graduação. 

 

     Os cursos de educação superior em tecnologia tomam corpo em todo o país, de modo 

que os dados do Censo da Educação Superior de 2009, do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais - INEP revelam que o número de matrículas em cursos 

tecnológicos cresceu 26% entre 2008 e 2009, confrontando-se com o índice geral de 

crescimento dos demais cursos que foi de apenas 2,5% naquele mesmo período. Os 

dados do Censo ainda revelam que foram registradas 680.679 matrículas em 2009, 

enquanto no ano anterior este número foi 539.651 alunos matriculados em cursos 

tecnológicos de graduação. É importante ressaltar que há dez anos o número de 

ingressantes em cursos de graduação de tecnologia era de apenas 69.797 alunos 

matriculados. Isto representa uma verdadeira revolução na oferta destes cursos em todo 

o Brasil.  

 

     Nos últimos anos, os governos: federal e estaduais têm investido no ensino técnico, 

tanto na educação básica quanto na educação superior. É preciso evidenciar que este 

crescimento se concentrou na rede particular de ensino. Desta forma, as instituições 

privadas de ensino superior vêm aumentando anualmente o número de vagas para os 

referidos cursos apesar da evasão em torno de pelo menos cinqüenta por cento nos 

cursos de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - BRASSCOM.   

 

     Um estudo feito por Bardagi (2007) apontou que entre as razões para a evasão está a 

falta de informações consistentes por parte das instituições e dos alunos a respeito do 

currículo dos cursos e do exercício das profissões junto ao mercado de trabalho. Além 

disso, o autor ainda revela que há pouca identidade dos alunos em relação à área de 

trabalho onde eles irão atuar. Os jovens, quando conseguem ingressar na universidade, 

encontram uma série de desafios pessoais, interpessoais, familiares e institucionais. 

Conseguir concluir o curso, ou não, passa a depender de fatores como a universidade 

assumir a sua responsabilidade. Para isso, precisa implantar um processo de 

ambientação do aluno no curso escolhido, na comunidade acadêmica onde ele irá atuar e 

no espaço físico da instituição de ensino.  
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     A transição do ensino médio para o superior pode gerar vários desconfortos, sendo 

necessário ao aluno superar a insegurança quanto à capacidade de tornar-se um 

profissional e de conseguir concluir o curso no tempo previsto. O curso também pode 

gerar expectativas positivas que precisam ser direcionadas para acabar com os receios e 

as dificuldades que os estudantes possam encontrar. 

 

     A questão da mídia pode influenciar na escolha dos alunos; alguns podem ingressar 

sem ter conhecimento prévio sobre o curso que escolheram. Entendemos que as 

escolhas podem atender às pressões familiares e a projetos vocacionais indefinidos que 

podem contribuir para o total insucesso do aluno, ocorrendo a falta de adaptação, a 

insatisfação e o abandono do curso após o ingresso na universidade. O jovem pode se 

defrontar ainda com dificuldades que o levam a resultados não esperados, fazendo-o 

provar sentimentos tais como a desilusão e a frustração com o curso escolhido. 

     As redes de apoio da Instituição de ensino podem ajudar o aluno a minimizar o risco 

de desistência do curso. Smaniotto (2006) aponta que o aumento no oferecimento destes 

cursos por parte das instituições de ensino também está associado à demanda trazida 

pelos estudantes, que buscam o ensino superior como forma de obter um crescimento 

profissional no sentido de ingressarem mais rapidamente no mercado de trabalho e 

chegarem a cargos mais altos na sua vida profissional. Desta forma, estes cursos 

oferecem uma formação com graduação num período curto e voltado diretamente para a 

prática profissional. 

     É fundamental que as instituições de ensino superior se preocupem com os alunos 

que estão ingressando, principalmente nos primeiros semestres, que são decisivos na 

efetivação do estudante no curso escolhido. Os alunos necessitam de intervenções 

facilitadoras dos processos de transição escola-universidade e também para os egressos 

no processo de transição junto ao mercado de trabalho.  O egresso precisa, após ter 

passado pela adaptação, concluir seu curso e levar a bagagem do aprendizado para 

enfrentar o mercado de trabalho devidamente qualificado para o cargo pretendido. 

     Consideramos ser necessário que a proposta da matriz curricular do Curso Superior 

de Tecnologia em Logística determine a consolidação de habilidades e de competências 

técnicas, pessoais e intelectuais na formação do aluno, pois as principais características 
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dos modernos profissionais acompanham as mudanças do mercado de trabalho e 

classificam suas competências e habilidades como descreve Frigotto (2008) sobre a luta 

da sociedade no âmbito econômico, político, social e educacional. Neste contexto, a 

logística mostra-se um campo de trabalho em franca expansão, precisando de 

profissionais sintonizados com a atualidade, não apenas ligado a sua área de formação 

profissional, mas também ligados ao desenvolvimento das relações humanas e sociais, 

com uma clara visão quanto às questões políticas econômicas e sociais.  

 

     Este profissional, para atuar em logística, precisa ter conhecimentos nas áreas de 

física, filosofia, sociologia e de meio ambiente. Este futuro profissional deve estar 

preparado para atuar como gestor em todos os elos da cadeia logística, desenvolvendo 

uma compreensão da dinâmica do mercado, trabalhando com a inovação e os impactos 

da logística nos diversos setores da sociedade, inclusive, atuar também nas questões 

atuais do meio ambiente, tendo uma visão ampla como cidadão, como sendo um 

profissional crítico e atuante, sendo capaz de contribuir para o desenvolvimento local, 

regional e nacional.  

 

     Conforme Ballou (1995), o termo logística significa saber dispor a mercadoria ou o 

serviço certo, no lugar certo e nas condições mais favoráveis possíveis. Há diversas 

maneiras de definir a logística, entendemos que o conceito principal poderia envolver o 

processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação, armazenagem e 

atendimento ao cliente. É por isso que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Tecnológica (2002) expressam que o egresso do Curso Superior de 

Tecnologia em Logística deverá ser capaz de: analisar, interpretar, planejar, implantar, 

coordenar e controlar qualquer trabalho no campo da logística; exercer a prática, a 

gerência dos processos logísticos interna e externamente nas diversas áreas de atuação 

da logística. A promoção de uma atualização tecnológica ao seu trabalho continuamente 

e ainda trabalhar de forma ética.   

     O campo de trabalho para o profissional formado pelo Curso de Tecnologia em 

Logística está em expansão. A maioria das vagas está em empresas de transportes, 

movimentação de mercadorias, organizações de operadores logísticos, departamento de 

suprimentos, empresas de distribuição, empresas atacadistas e varejistas, empresas de 



40 
 

importação e exportação e as oportunidades de atuação ainda estão se ampliando para 

áreas como o comércio em geral, hospitais, turismo, entre outras. 

     É necessário, para o Curso Superior de Tecnologia em Logística, que os professores, 

pesquisadores e gestores passem a conhecer melhor sua estrutura, compreender sua 

proposta pedagógica e curricular, entender as demandas discentes, para que se façam 

adaptações e atualizações nas suas práticas de ensino. Diante da demanda atual, os 

docentes precisam fazer uso de novas estratégias de ensino, com inovações didáticas 

que firmam teoria e prática.  

     As metodologias, como o estudo de caso, redes como ambiente de aprendizagem, 

visitas técnicas, uso de laboratórios, entre outras, são fundamentais para o aprendizado. 

A característica deste curso e a demanda dos alunos que têm um perfil diferenciado dos 

que frequentam os cursos de bacharelado podem requerer uma postura diferenciada de 

seus docentes com um foco na prática. As instituições precisam se preparar para as 

demandas com infraestrutura adequada, oferecendo laboratórios, espaço para troca de 

ensino e aprendizagem prática e parcerias para troca de experiência profissional.  

     Por isso, é fundamental uma avaliação de egressos para a melhoria da qualidade de 

ensino, para que sejam projetadas melhores instalações, inovações tecnológicas da 

instituição e formação docente. Quando trata das instituições de ensino superior, 

Amorim (1992) nos revela que: “Deveremos, obrigatoriamente situar essa instituição 

como um lugar onde existem conflitos permanentes devido aos interesses científicos, 

pedagógicos e culturais que suas atividades despertam”. A avaliação numa instituição é 

uma questão complexa e importante. Isto quer dizer que é preciso mudar, pois a 

participação efetiva da comunidade acadêmica nos processos de mudança e de 

reconhecimento da necessidade de ajustar os processos de ensino é fundamental para 

que o processo de avaliação contribua para o melhor desenvolvimento do curso e para 

que os alunos possam melhorar o desempenho acadêmico da instituição universitária.  

     A avaliação do ensino superior brasileiro começou em 1976 e foi realizada pela 

CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior na Pós-

Graduação stricto sensu. No governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995, as 

agências internacionais de financiamento como o Banco Mundial (BIRD) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), exigiram do governo a criação de mecanismos de 
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avaliação em todos os níveis de educação.  No Governo Lulla, em 2003, foi criada uma 

comissão que proporia um novo modelo de avaliação do ensino superior brasileiro. 

Apenas em 14 de abril de 2004, por meio da Lei n° 10.861, foi criado o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES com a função de avaliar 

aspectos como a questão do ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, 

desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo docente, instalações, entre outros 

aspectos, como também possui alguns instrumentos de avaliação complementares como 

a autoavaliação, a avaliação externa, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

- ENADE.  

     Desta forma, a legislação responsável pelo Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes - ENADE foi a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que cria o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, a Portaria nº 2.051, de 09 de 

julho de 2004, que trata da regulamentação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES, e a Portaria nº 107, de 22 de julho de 2004, que 

regulamenta o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Por isso, o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE é hoje, um componente 

curricular obrigatório dos cursos de graduação no Brasil. Os instrumentos usados são a 

prova, o questionário de impressões dos estudantes sobre a prova, o questionário do 

estudante, o questionário do coordenador do curso e habilitação.  

 

     O Ministério da Educação define, anualmente, as áreas e a periodicidade de 

aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE: hoje ela é 

trienal. Os cursos de Tecnologia passaram a ser avaliados a partir de 2007. O Curso 

Superior de Tecnologia em Logística participa da avaliação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE a partir de 2012.  

 

     Por isso, são poucos os dados e informações a respeito da avaliação dos cursos 

superiores de Tecnologia. Há o estudo de demanda realizado sob a ótica do estudante, 

uma dissertação de mestrado da pesquisadora e diretora de regulação e supervisão da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC/MEC), Andréa Andrade, durante seu mestrado realizado em 2009 na 

Universidade de Brasília (UNB). O estudo foi realizado junto a mil e duzentos 

estudantes, no momento em que eles participavam do processo seletivo, o vestibular. Os 
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dados foram apresentados pela pesquisadora durante o Seminário Internacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia, ocorrido em junho de 2010, em Brasília. Entre as 

conclusões da pesquisa, estão as razões pela escolha dos cursos superiores de tecnologia 

por parte dos ingressantes onde a maioria, quarenta e cinco por cento dos alunos que 

procuram os cursos superiores de tecnologia percebem que o mercado de trabalho está 

demandando profissionais egressos desses cursos e que os mesmos estão sendo 

reconhecidos no mercado de trabalho. Seguidos de quarenta e um por cento que 

acreditam que o mercado está valorizando o diploma de curso tecnológico, trinta e 

quatro por cento que é um curso especializado qualificando melhor o profissional.  

 

    Durante o Seminário Internacional de Cursos Superiores de Tecnologia em 2010, 

mais de duzentos especialistas, entidades e representantes de instituições de ensino do 

Brasil e da América Latina discutiram sobre qual é a visão que o mercado e a sociedade 

têm dos cursos tecnológicos e como superar as diferenças em relação aos cursos de 

bacharelado. As discussões apontaram para conclusões de como o mercado de trabalho 

vai levar os cursos de tecnologia a um novo patamar. 

     Foi por isso que Jorge Guaracy (2010), presidente da Associação Nacional dos 

Tecnólogos (ANT) alertou que: "Não existe uma fórmula mágica, é um processo 

contínuo, mas as perspectivas são extremamente positivas. Percebemos que a 

necessidade irá forçar essa aceitação porque não há disponibilidade de profissionais". 

Percebe-se uma lacuna diante do atual quadro da sociedade brasileira, tornando-se 

fundamental um estudo dos resultados destes cursos para os profissionais face a oferta 

do mercado de trabalho. 

     Da mesma forma, no Paraná foi realizado um estudo de caso sobre os cursos 

tecnológicos, efetivado por Ronald Lewis Karp (2006). O estudo versava sobre os 

principais aspectos utilizados na definição da oferta de cursos tecnológicos naquele 

estado, sendo analisados mais de 150 cursos.   

 

Como resultados principais, verificou-se que: a influência da tecnologia está 

presente somente em eventuais atualizações parciais de cursos 

tradicionalmente ofertados; mesmo que parcialmente, as exigências de 

mercado estão presentes nas diretrizes que determinam a oferta de cursos 

tecnológicos; o ensino por competências não tem influenciado esta oferta; a 

tradição institucional aparece fortemente na definição desta oferta e os 
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aspectos regionais são muito pouco observados. Tais resultados mostram que 

a prospecção de aspectos tecnológicos, sócio-econômicos e culturais, 

normalmente não são utilizados na definição da oferta de cursos na área 

tecnológica, e que esta oferta está baseada principalmente em aspectos 

internos de cada instituição. (KARP, 2006, p 106). 

 

     Analisando as colocações de Karp, percebemos que a questão da regionalidade 

aparece como aspecto importante nos resultados das avaliações dos cursos tecnológicos.  

Por isso, numa sociedade contemporânea globalizada, onde o trabalhador busca a 

garantia da empregabilidade, é importante explorar os aspectos positivos da região onde 

está atuando, aproveitando as demandas.  

 

    Outro trabalho importante foi realizado por Juliana Favreto, em 2010, sobre os cursos 

superiores de tecnologia. Ela faz uma reflexão sobre os Cursos Superiores de 

Tecnologia com o objetivo principal de apresentar sua expansão no período pós Lei das 

Diretrizes Básicas - LDB. O estudo faz um histórico dessa modalidade de ensino no 

Brasil e reflete sobre o surgimento e legislações educacional dos cursos. Na mesma 

linha de preocupação em relação aos cursos superiores de tecnologia, posteriormente o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP faz um 

estudo dos percentuais de expansão dos cursos, considerando seis variáveis: cursos, 

vagas, inscritos, ingressos, matriculas e concluintes, separando os dados por categoria 

administrativa (público e privado) e, em alguns casos, por organização acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4 - AS ESPECIFICIDADES DA LEGISLAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES 

DE TECNOLOGIA 

 

 

     Os Cursos Superiores de Tecnologia foram instituídos pela Lei Federal nº. 9.394, de 

1996 - Lei das Diretrizes Básicas do Ensino Nacional, a LDB, regulamentada pelo 

Decreto nº. 2.208 de 17 de abril de 1997. Destacamos os artigos: 1º, 3º e 10º que 

esclarecem alguns objetivos, níveis e estruturação do curso:  

 

Artigo. 1º. A educação profissional tem por objetivos: I – promover a 

transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos 

com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de 

atividades produtivas; II – proporcionar a formação de profissionais, aptos a 

exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade 

correspondente aos níveis médio, superior e de pós-graduação; 

III – especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus 

conhecimentos tecnológicos; IV – qualificar, reprofissionalizar e atualizar 

jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade visando a 

sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho.  

 

     A educação profissional aparece já “integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia”, de modo a conduzir “ao permanente 

desenvolvimento para a vida produtiva” conforme já citava a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 – Lei das Diretrizes Básicas do Ensino Nacional, sem esquecer a 

preocupação com o currículo, que se preocupam com as ofertas educacionais  

atenderem às necessidades da economia mundial. 

 

     Já o artigo. 3º da LDB deixa explícito que “A educação profissional compreende o 

seguinte nível: III – tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área 

tecnológica, destinados aos egressos do ensino médio e técnico”. Este artigo especifica 

as graduações de nível superior já que o Brasil também oferece cursos tecnológicos a 

nível médio nos Institutos Federais de Tecnologia. 

 

     Da mesma forma, é previsto no artigo 10º: “Os cursos de nível superior, 

correspondentes à educação profissional de nível tecnológico, deverão ser estruturados 

para atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas, e 
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conferirão diploma de Tecnólogo". Isto demonstra que as necessidades do mercado de 

trabalho, o intensivo uso da tecnologia nas empresas, demandam uma qualificação 

especifica dos trabalhadores, essas competências justificam-se em função das novas 

características do processo produtivo.  

 

     O Parecer nº 29 do Conselho Nacional de Educação, de 02 de dezembro de 2002, 

estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível 

tecnológico, onde os Cursos Superiores de Tecnologia devem apresentar 

interdisciplinaridade em áreas afins dos cursos e possibilitar a requalificação do 

trabalhador. Estes cursos são realizados num período de dois e de até três anos letivos 

de duração, com 1.600 a 2.400 horas, e proporcionam a oportunidade de especialização 

em setores específicos. Nesse sentido, os Cursos superiores de tecnologia acabam 

formando profissionais capazes de modificar o perfil do mercado de trabalho em 

constante atualização, e não simplesmente continuar reproduzindo o processo da 

educação superior no Brasil.  

 

     Para tanto, de acordo com o Parecer nº 29 do Conselho Nacional de Educação, de 02 

de dezembro de 2002, os principais pressupostos do modelo pedagógico para os Cursos 

Superiores de Tecnologia são: 

a) Flexibilidade; 

b) inova a atividade metodológica; 

c) competência de atuação por meio de múltiplas propostas educacionais; 

d) tratamento sistêmico; 

e) capacidade de atendimento às novas demandas. 

 

     O Parecer define ainda que o tecnólogo deve estar apto a desenvolver, de forma 

plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional e deve ter formação 

específica para: 

a) aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e inovação tecnológica e difusão de 

tecnologias; 

b) gestão de processos de produção de bens e serviço; e 

c) desenvolvimento da capacidade empreendedora. 
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    Estes pareceres demonstram uma preocupação por parte do governo em oferecer 

profissionais ao mercado de trabalho que atendam a demanda que está cada vez mais 

exigente a partir da concorrência.   

 

    Em 2010, foi lançada a segunda versão do Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia, pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a primeira 

versão foi aprovada pelo Ministro de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e tendo em vista os artigos 39 e seguintes da Lei Federal nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; os artigos 1º, inciso III , artigos 5º, 6º, e 7º do 

Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004; e o artigo 5º, § 3º, inciso VI do Decreto nº 

5.773, de 9 de maio de 2006, como guia para referenciar estudantes, educadores, 

instituições que são ofertantes, sistemas e redes de ensino, entidades representativas de 

classes, empregadores e o público em geral sobre as regulamentações dos cursos 

superiores de tecnologia.  

 

     O catálogo de 2010 organiza e orienta a oferta de cursos superiores de tecnologia, 

inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Tecnológico fornecendo as bases importantes para decisões vocacionais, matrizes 

curriculares e estratégias de formação, além do acompanhamento da qualidade dos 

cursos. Apresenta denominações, sumário de perfil do egresso, carga horária mínima e 

infraestrutura recomendada de 112 (cento e doze) graduações tecnológicas organizadas 

em 13 eixos tecnológicos, contudo, não esgota todas as possibilidades de oferta destas 

graduações tecnológicas no país, conforme estabelece o Decreto nº 5.773, de 9 de maio 

de 2006, em seu artigo 44 que permite cursos experimentais em oferta legal e regular 

que futuramente poderão ser integrados ao instrumento legal.  

 

     Verificamos com essas resoluções e a publicação do catálogo que o tecnólogo 

precisa manter suas competências atualizadas, em perfeito alinhamento com as 

necessidades do mercado de trabalho. Atualmente, as instituições públicas e privadas 

integram, juntamente com os Institutos Federais, os ofertantes dos Cursos Superiores de 

Tecnologia no Brasil.  

 

     A educação tecnológica no Brasil começou com a preocupação de formar cidadãos 

em tecnologias para atuar em áreas específicas do sistema produtivo. A educação 
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tecnológica foi um modelo adotado com sucesso por vários países desenvolvidos. 

Quando se leva em consideração o cenário econômico-político-social, no mundo da 

produção, fica compreensível o aumento da procura por profissionais especialistas.  

Tecnólogos se formam especialistas e não generalistas, apesar da interdisciplinaridade, 

em área e mercado delimitado; a pesquisa de mercado local ou regional forma o perfil 

do profissional, suas competências são determinadas pelas demandas da sociedade 

globalizada e pelas novas tecnologias. No Brasil, refletindo o cenário mundial, a 

educação tecnológica vem se apresentando como uma das diretrizes que cooperam para 

esse desenvolvimento. (LIMA FILHO, 2002). 

 

     Conforme o artigo 43, inciso II, da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, de 

Diretrizes Básicas da Educação Nacional, os cursos superiores de tecnologia, como 

cursos superiores de graduação, têm como finalidade a formação de diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, além de colaborar na sua 

formação contínua.  

 

     O tecnólogo aparece caracterizado na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, 

que foi instituída por portaria ministerial nº. 397, de nove de outubro de 2002, e tem por 

finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, com o objetivo 

classificatório junto aos registros administrativos e domiciliares, ou seja, reconhece, 

nomeia e codifica os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de 

trabalho brasileiro organizadas e descritas por famílias.  

 

     Cada família constitui um conjunto de ocupações. Suas atualizações se devem às 

profundas mudanças ocorridas no cenário cultural, econômico e social do país, 

implicando alterações estruturais no mercado de trabalho. A Classificação Brasileira de 

Ocupações - CBO tem uma dimensão estratégica importante, na medida em que, com a 

padronização de códigos e descrições, permite sua utilização por diversos atores sociais 

do mercado de trabalho, e ainda é um importante instrumento para as políticas públicas 

do Ministério do Trabalho e Emprego, fortalecendo os programas de qualificação 

profissional e intermediação da mão de obra. Nessa classificação, o tecnólogo tem as 

seguintes funções: planejar serviços e implementar atividades, administrar e gerenciar 
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recursos, promover mudanças tecnológicas, aprimorar condições de segurança, 

qualidade, saúde e meio ambiente. 

 

     Hoje, a tecnologia em nossa sociedade é imprescindível, ela influencia o modo de 

vida do cidadão; à medida que ela evolui, novas exigências surgem. Então, a partir deste 

contexto, percebemos que se faz necessário reformular a educação, pois não dá para 

discutir educação sem analisar o momento histórico em que está inserida. 

 

     No Brasil, a organicidade da educação delega como competência da União o ensino 

superior, dos Estados o ensino médio e dos Municípios o ensino fundamental e a 

educação infantil. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

artigo 211, e a Lei Federal nº. 9.394, de 1996 - Lei das Diretrizes Básicas do Ensino 

Nacional, em seu artigo oitavo, propõem que a União, os Estados e os Municípios 

deverão organizar, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

Atualmente, o quadro brasileiro de oferta desta educação, apresenta-se em uma situação 

bastante diversificada, sendo proporcionada por várias instituições, através de métodos 

diversos. (MANFREDI, 2002). 

 

A reforma atual enseja a retomada dos cursos superiores de tecnologia, 

acompanhada como na ocasião anterior de uma crítica ao modelo 

universitário tradicional. Guardadas as diferenças entre as propostas e os 

contextos históricos em que se apresentaram, podemos identificar uma 

razoável similitude entre os antigos cursos de engenharia de operação e de 

formação de tecnólogos e a atual proposta de cursos superiores de tecnologia. 

Na primeira ocasião, na década de 70, apresenta-se como justificativa a 

política desenvolvimentista e a necessidade de racionalização do processo 

educacional, de modo a possibilitar uma acelerada formação de quadros 

técnicos. Na versão atual, a globalização, tomada como inexorável, é o 

elemento justificador das reformas em geral, e, dentro elas, as reformas 

educativas (LIMA FILHO, 1999, p. 05). 

 

    Cabendo principalmente à União a definição de uma política nacional de educação, 

de caráter basicamente normativo, fica claro que interesses políticos, sociais e 

econômicos promovem indefinição nas áreas de atuação das esferas federal, estadual e 

municipal, além de um conflito entre o público e o privado. Quadro este também 

refletido para a educação tecnológica (RAMOS, 2005 A). O acesso ao conhecimento 
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está disponível aos alunos dentro e fora da Escola, o que acelera as atualizações e 

reformulações no sistema educacional, que além da transmissão do saber sistematizado, 

promove a atualização tecnológica.  

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) traz a marca do 

aprofundamento da relação entre Estado e economia. Neste período, a 

indústria automobilística surge como o grande ícone da consolidação da 

indústria nacional. O Plano de Metas do Governo JK nesses cinco anos prevê 

investimentos maciços nas áreas de infra-estrutura (à produção de energia e 

ao transporte são conferidos 73% do total dos investimentos). Pela primeira 

vez contempla-se o setor de educação com 3,4% do total de investimentos 

previstos. O objetivo era a formação de profissionais orientados para as metas 

de desenvolvimento do país. (BRASIL -MEC/SETEC, 2009). 

    Em 1971, com o crescimento da economia a partir do “milagre econômico” diante da 

demanda do mercado por técnicos, o Estado brasileiro instituiu com a Lei que tratava 

das Diretrizes e Bases para o Ensino de Primeiro e Segundo Graus, a LDB, nº. 5.692, de 

11 de agosto de 1971, a profissionalização obrigatória no ensino de nível secundário. 

Com isso, um novo modelo de profissionais aparece no mercado, os técnicos. 

Participam dessa oferta de cursos técnico profissionalizantes, a rede pública e particular 

de ensino. Nesta contextualização surge um aspecto que tem sido a frequência das 

reformas de ensino ocorridas nas últimas décadas. Já na década de 80, Heemann (1981) 

observava que em apenas setenta anos verificaram-se oito reformas de ensino.  
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Quadro 1 - Reformas de Ensino no Brasil 

ANO  OCORRÊNCIA  

1901  Epitácio Pessoa  

1911  Rivadávia Corrêa  

1915  Carlos Maximiliano  

1925  João Luiz Alves  

1932  Francisco Campos  

1942  Gustavo Capanema  

1962 ( Plano de metas – JK)  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

1971 (Milagre econômico)  Lei 5692 (Jarbas Passarinho)  

1995 (extinção cursos profissionalizantes – 

neoliberalismo - LDB)  

Fernando Henrique Cardoso  

2003 (retorno cursos profissionalizantes/CST – 

PROUNI-REUNI-FIES-UAB) 

Luiz Inácio Lulla da Silva  

2011 (educação para as classes populares)  Dilma Roussef  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

     Nestes últimos anos a história não tem sido diferente, ocorrendo praticamente mais 

de uma reforma de ensino por década, através de alterações estruturais gerais ou 

específicas (RAMOS, 2005). No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

houve a extinção dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, eles foram 

considerados como não economicamente viáveis. Já no governo de Luiz Inácio Lulla da 

Silva, iniciado em 2003, eles são recriados, numa tentativa de diminuição das diferenças 

sociais no país. Essa proposta passa por um período de grandes discussões, elaboração 

de legislação, grade curricular e oferta a população. Dentro dessa complexidade, 

seguindo os mesmos objetivos, surge com toda força a oferta dos cursos superiores de 

tecnologia mesmo ainda questionados. A educação tecnológica, em particular, tem uma 

função dupla, pois além de formar o ser humano como indivíduo, deve prepará-lo 
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tecnicamente para o trabalho. Como indica Kuenzer (1996), a formação do cidadão 

exige a compreensão da organização social, além do domínio da ciência e da técnica. 

Ou seja, preparação adequada para a sua inserção no mundo tecnológico, ajustados à 

nova ordem mundial, trabalhadores polivalentes e flexíveis, moldados para a 

competitividade.   

 

    Como destaca Bastos (1997), esses cursos devem apresentar características de 

flexibilidade que permitam sua criação e extinção à medida que as condições regionais 

de trabalho a exigirem. São cursos que verticalizam determinada área do conhecimento 

ou segmento tecnológico e não encurtam carreiras tradicionais; visam a uma menor 

abrangência e ao mesmo tempo uma maior especialização em setores mais específicos, 

destinados a formar profissionais habilitados à supervisão de determinados setores da 

indústria ou de serviços, com formação predominantemente prática.   
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5 – DE GRAMSCI AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DO 

GOVERNO DILMA ROUSSEFF 

    Se o senso comum apresenta-se, por um lado, como produto histórico que estratifica 

as mais variadas heranças do passado, como a concepção da vida e da moral, produto 

das sedimentações de cada concepção filosófica, apresenta-se por outro como modo de 

pensar não enrijecido e imóvel (GRAMSCI, 2000) aberto a transformações e 

enriquecimentos contínuos. É nesse sentido que Gramsci não propõe uma destruição do 

senso comum, mas a sua substituição por uma concepção mais coerente, atualizada em 

conexão com a luta política das classes. Essa nova concepção deve [...] apresentar-se 

imbricada com um programa político e uma concepção da história que o povo 

reconheça como expressão das suas necessidades vitais. (GRAMSCI, 2000). 

    No pensamento gramsciano, o conhecimento do mundo das classes subalternas 

representa o patamar através do qual vai se dar unidade ao movimento espontâneo e a 

direção consciente. A educação aparece como forma de luta que permite construir uma 

nova história sob a direção das classes populares a partir da revisão das bases e dos 

sujeitos diretamente ligados à questão da educação que passam não somente pela 

perspectiva gramsciana, mas também pelas teorias de Paulo Freire.  

    O capitalismo e o comunismo são diferentes em teorias e prática. O capitalismo 

atende aos consumidores porque permite o sucesso das vendas, o lucro enquanto o 

comunismo proíbe o lucro privado e elimina qualquer incentivo pessoal. Segundo o 

historiador Hobsbawm (1995), a partir da década de 40, o capitalismo teria conhecido a 

sua idade de ouro, pelo menos nas nações mais desenvolvidas. Já Keynes (1982), por 

sua vez, afirmava que, para prosperar, a sociedade capitalista necessitava de um estado 

interventor e planejador para regular o mercado. Mesmo tendo permanecido nas 

profundas desigualdades entre as classes e as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, 

os trabalhadores passaram a adquirir direitos sociais, principalmente educação, saúde, 

transporte, lazer e cultura, previdência social e salário-desemprego. O salário passou a 

ser visto como um direito, e não como a remuneração de uma tarefa. 
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    No Brasil o pensamento gramsciano não encontrou espaço somente no âmbito do 

debate das idéias por vários cientistas, aparece também como nacional-popular, 

sociedade política, sociedade civil, estado ampliado, americanismo, fordismo dentre 

outras que serviram para orientar diferentes interpretações da realidade brasileira. 

    No final da década de 1970, nos anos 1980 com a revogação do Ato Institucional 

numero cinco, o AI-5, com o início do processo de abertura política, muitos estudos 

foram produzidos analisando de forma crítica, a realidade da sociedade brasileira, 

muitas reflexões sobre o caminho do processo democrático, sobre a cultura, a 

participação popular, entre outras temáticas. Essas teorias ajudam na compreensão, na 

reflexão sobre as contradições do capitalismo contemporâneo. Em seus Cadernos do 

Cárcere, Gramsci demarca o Estado, a sociedade civil, a ideologia, a cultura entre outros 

aspectos. Sugere, no estudo das classes populares uma observação sobre mediações das 

relações como no “desenvolvimento das transformações econômicas”; a “adesão ativa 

ou passiva às formações políticas dominantes; a formação de “novos partidos dos 

grupos dominantes para manter o consenso e o controle dos grupos sociais subalternos”. 

(GRAMSCI, 2000). O Estado, na visão gramsciana (2000), “quando quer iniciar uma 

ação pouco popular cria, preventivamente, a opinião pública adequada, ou seja, organiza 

e centraliza certos elementos da sociedade civil.” A análise das lutas sobre a realidade 

brasileira, fundamenta-se em sua concepção de Estado, sobre a sociedade civil, a luta 

pela democracia e os ideais do socialismo presentes no que Gramsci colocou como 

“movimentos de conjuntura”, que sobrevivem dependentes “de movimentos orgânicos, 

mas seu significado não tem um amplo alcance histórico” (GRAMSCI, 2000).  

    Gramsci critica a determinação econômica e enfatiza a mediação da política no 

movimento social através da ação do Estado para oferecer os homens necessários à 

produção. No Brasil, as medidas neoliberais, que representam um produto do 

liberalismo econômico neoclássico ou ainda como diz Milton Friedman (1970) o 

neoliberalismo aparece como um conjunto de idéias políticas e econômicas capitalistas 

que defende a não participação do estado na economia, aprofundam-se no governo de 

Fernando Collor de Mello, em 1989. A classe dominante brasileira, convencida do 

projeto neoliberal o mantém no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1994. 

Os altos índices de inflação e as políticas sociais, geravam o descontentamento da 

população, que desejava mudanças efetivas; o que parecia acontecer com a estabilidade 
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da moeda. Construía-se a base para o apoio, ainda que passivo, ao neoliberalismo no 

Brasil. Do ponto de vista puramente ideológico o neoliberalismo representa uma reação 

contra os ataques sofridos pelo liberalismo por parte dos intervencionistas e dos 

socialistas por mais de um século.  

    Nas sociedades contemporâneas, uma das principais características das políticas 

públicas promovida pelo Estado, é produzir oportunidades iguais para atores sociais 

desiguais aplicando a prática redistributiva dos valores passando pela igualdade de 

oportunidades estudada em vários conceitos por Norberto Bobbio (1999), que pretende 

explicar os mecanismos de nivelamento em contextos sociais de concorrência. A 

sociedade atual tem se pautado pela transformação em vários níveis. 

 

     No Governo Costa e Silva, marcado pelo regime militar, os estudantes se 

organizaram formando um grupo de resistência à Ditadura Militar, mesmo sem o 

respaldo legal da União Nacional dos Estudantes -UNE que foi colocada na ilegalidade, 

o movimento estudantil se articulou organizando passeatas a favor do sistema 

democrático. Os universitários eram contra o acordo do Ministério da Educação (MEC) 

com uma instituição americana a United States Agency for International Development   

(USAID) para controlar o sistema educacional do país. Com a morte do estudante 

Edson Luís Lima Souto por um militar no Rio de Janeiro, no início de 1968, a União 

Nacional dos Estudantes - UNE intensifica seus protestos contra o governo chegando a 

organizar a famosa Passeata dos Cem Mil no Rio de Janeiro. Em meio a esta revolução 

toda, foi promulgada a Lei Federal nº 5540 de 28 de novembro de 1968, chamada de 

reforma universitária de 68, que classifica no Brasil os cursos superiores tecnológicos, 

com o nome de cursos superiores de curta duração, com a finalidade de proporcionar a 

criação de uma habilitação intermediária entre o ensino médio e o ensino superior, não 

ficando os cursos com a configuração de cursos de nível superior.  

 

     A Educação Profissional no Brasil, desde 1909, carrega a vinculação de uma 

educação voltada para as classes mais pobres do país. A Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 – Lei das Diretrizes Básicas do Ensino Nacional vem num esforço 

em mudar esse panorama na educação brasileira. Se Gramsci defendia o argumento de 

que a classe trabalhadora, por meio de sua luta pela hegemonia, era portadora de uma 

reforma moral e social, a elaboração da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei 
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das Diretrizes Básicas do Ensino Nacional, a Emenda Constitucional nº 14 (EC-14), que 

institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério-FUNDEF, e a Lei 9.424 que regulamenta esse fundo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s, as Diretrizes Curriculares para o ensino 

superior e ensino médio, os decretos nº 2.207 de 15 de abril de 1997 e nº 2.306 de 19 de 

agosto de 1997, entre outros, são elementos desse processo, uma profunda reflexão dos 

direitos sociais seriamente questionados, refletindo a relação entre as classes sociais 

principalmente as mais carentes e sua relação com o Estado no Brasil.  

 

    Desde o primeiro ano do Governo de Luiz Inácio Lulla da Silva, em 2003, a expansão 

da educação superior é uma das políticas públicas da área educacional com as políticas 

referentes aos programas Programa Universidade para Todos - PROUNI , Universidade 

Aberta do Brasil - UAB e o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – REUNI, o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior - FIES. 

    O Governo Lulla colocou a educação profissional e tecnológica na pauta do país. 

Além da proposta de expansão das universidades federais com a instalação de novas 

universidades nos estados do Pará, na Bahia e no Ceará.  

 

Figura 1 – Número de bolsas ofertadas pelo PROUNI 

para o primeiro semestre de 2010 
Fonte: SISPROUNI2, 05/02/2010 (PROUNI, 2010). 
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    O número de bolsas ofertadas pelo PROUNI, conforme dados do SISPROUNI - 

Bolsistas 2005-2º/2009 cresceu a cada ano. Em 2005, o Programa ofertou 112.275, 

sendo 71.905 integrais e 40.370 parciais. No ano de 2009, continuou a crescer o volume 

de bolsas, totalizando 247.643, 153.126 como integrais e 94.517 parciais. É através do 

PROUNI, que muitos jovens brasileiros estão conseguindo entrar para a universidade no 

Brasil. O Programa é um acordo entre o governo federal e as instituições de ensino 

superior, as universidades, faculdades e centros universitários particulares do Brasil que 

funciona com as instituições oferecendo bolsas parciais de cinqüenta por cento ou 

integrais de cem por cento a jovens carentes e seus impostos são reduzidos. Esse 

incentivo fiscal faz com que o número de instituições particulares que oferecem bolsas 

pelo PROUNI aumentasse pelo menos a cada trimestre ou semestre, quando acontecem 

os vestibulares. E consequentemente temos mais jovens tendo acesso a universidade no 

Brasil. Esse programa tem contribuído para o crescente acesso aos cursos tecnológicos.  

  

    Além do PROUNI o governo oferece o Educa Mais Brasil que é um programa de 

bolsas de estudos do ensino básico a pós-graduação com o objetivo também de 

solucionar o problema de exclusão educacional da população de baixa renda, 

fortalecendo o setor educacional do Brasil oferecendo uma bolsa de estudo de cinqüenta 

por cento para cursos de graduação e pós-graduação presenciais e ensino básico. Para 

cursos à distância (EAD) o valor da bolsa varia entre trinta por cento e quarenta e cinco 

por cento em instituições cadastradas junto ao governo que firmam convênios com essas 

instituições de ensino, os alunos indicados pela Educa Mais Brasil ganham esse 

benefício, e pagam uma taxa semestral atualmente no valor de oito por cento sobre o 

valor do semestre em relação ao curso. As vagas são ocupadas por candidatos que 

atendam a dois principais requisitos que são os de não poder pagar cem por cento do 

valor da mensalidade e não estar estudando há pelo menos seis meses no caso da 

graduação. Embora pouco conhecido, o programa de bolsas de estudo do Educa Mais 

Brasil atua no setor educacional há nove anos desde 2003 e já beneficiou segundo dados 

do site do programa na internet, mais de cento e oitenta mil estudantes em todo país.  

 

    Os estudantes contam ainda com a empresa privada Mais Estudo criada em 2005 na 

cidade de São Paulo, que aproveitou o modelo do programa do governo Educa Mais 

Brasil e passou a intermediar as vagas não preenchidas nas instituições de ensino a 
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estudantes que não podem pagar o valor cheio das mensalidades. A empresa oferece 

bolsas de estudo de até setenta por cento em cursos de graduação, idiomas, pós-

graduação e cursos técnicos. A empresa conta hoje com mais de sessenta parcerias, em 

torno de mil opções de cursos e cento e vinte cinco mil alunos já usando os descontos 

oferecidos. O processo para conseguir sua bolsa de estudo é realizado inteiramente pela 

internet. São dezenas de escolas no Brasil todo, com mais de hum mil opções de cursos 

e essas bolsas oferecidas são válidas até o final do curso. A empresa cobra ainda uma 

taxa conforme os meses estudados.  

 

Quadro 2 - Tabela de cobrança da taxa da empresa Mais Estudo 

 

Duração do 

curso 
Valor Cobranças 

Menos de 1 mês R$ 0,00 Não é cobrado. 

De 1 a 6 meses R$ 10,00 x o nº de meses 
1 vez pelo curso 

todo. 

Mais de 6 meses 
R$ 60,00 x o nº de 

semestres 

1 vez a cada 6 

meses 

 

Fonte: http://www.maisestudo.com.br 

 

    Algumas das instituições parceiras permitem a utilização da bolsa da empresa Mais 

Estudo junto com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES 

ou o Programa Universidade para Todos - PROUNI.  Essas vantagens são muito 

importantes para o avanço da educação brasileira já que contribuem diretamente para a 

ocupação dos bancos escolares. 

 

    Conforme declarações do ex-secretário nacional de Educação Profissional e 

Tecnologia, Eliezer Pacheco em 2012, o ex-presidente Luiz Inácio Lulla da Silva 

costuma relatar que com seu curso de torneiro mecânico, ele foi o primeiro de oito 

irmãos a ter uma casa própria, o primeiro a ter uma geladeira, o primeiro a ter um 

fusquinha e ainda conseguiu chegar à presidência da República, prova de que os cursos 

técnicos e tecnológicos conseguem inserir e dar oportunidades no mercado de trabalho 

às classes mais carentes do Brasil.  
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A duração curta do processo de formação desse profissional significa uma 

importante diminuição de custos e oportunidade de acesso a populações 

excluídas dos cursos superiores no Brasil e representa, também, uma 

oportunidade do país em acelerar os processos de expansão educacional nesse 

nível, sempre levando em conta a formação de excelência profissional e 

integração às demandas e evolutivas necessidades de mercado. Portanto, os 

Cursos Superiores de Tecnologia vêm para atender às demandas de um novo 

mercado de trabalho, voltado às necessidades do setor produtivo e cumpre 

importante função histórica e de desenvolvimento, que é atingir camadas de 

população excluídas de formação educacional mínima às necessidades do 

século XXI (ALMEIDA JUNIOR, PILATTI, 2007). 

 

    Dilma Rousseff, a atual Presidente da República do Brasil, em seu discurso de posse, 

no dia 01 de janeiro de 2011, afirmou que a prioridade de seu governo seria se dedicar à 

erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. O acesso à 

educação e ao conhecimento, segundo a presidenta, deve ser maciço, inclusivo e 

sistemático, para que jovens e trabalhadores possam dele se beneficiar em todos os 

recantos do país. Conforme Dilma, em poucos anos, só a Petrobrás vai gerar uma 

demanda de 230 mil profissionais de petróleo e gás, mas o Brasil, também precisa de 

quadros preparados para atender setores internacionais de alta tecnologia que estão aqui 

chegando. Esse esforço do governo federal pretende superar algumas décadas de atraso 

e preparar a nação para acompanhar o avanço tecnológico.  

 

     A presidenta prometeu erradicar o analfabetismo no país, por meio de ações como 

construção de seis mil creches e pré-escolas, concessão de bolsa de estudos para coibir a 

evasão escolar e elevação para sete por cento do produto interno bruto, o PIB dos 

investimentos públicos em educação, índice hoje em quatro ponto sete por cento. Nessa 

parceria, o Ministério das Comunicações lançou uma proposta para um Plano Nacional 

de Banda Larga, com o objetivo de massificar, até 2014, a oferta de acessos à banda 

larga conseguindo com isso, promover o crescimento da capacidade da infraestrutura de 

telecomunicações do país, acelerando a entrada da massa da população na moderna 

Sociedade da Informação que se atualiza a cada minuto. Contribuindo para o 

desenvolvimento industrial e tecnológico do país, o aumento do nível de emprego 

aumentando a competitividade das empresas e o crescimento do produto interno bruto -  

PIB brasileiro. Para cumprir com essa meta, quatorze novas universidades federais 
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foram criadas durante o Governo Lulla, observa-se que foi mínima a oferta dos cursos 

superiores de tecnologia abertos a sociedade nestas Universidades. Conforme nos indica 

Saviani (1991), a questão da política educacional tem a ver com a verdade social e 

política, com o poder das informações e de sua utilização social. O estado da Bahia 

ganha duas instituições, hoje em fase de implantação: a Universidade Federal do Oeste 

da Bahia (UFOBA), com sede em Barreiras, e a Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFESBA), que terá sede em Itabuna.  

 

    Os dados estatísticos do Exame Nacional do Ensino Médio o ENEM divulgados 

anualmente, reforçam a necessidade de investir em instrumentos que possam ampliar 

habilidades e competências dos acadêmicos ingressantes, proporcionando um melhor 

aproveitamento dos mesmos no transcorrer de sua vida acadêmica.   A educação é um 

dos mais importantes componentes das políticas sociais, mas não é capaz de 

isoladamente suprir as necessidades visíveis da sociedade, os valores as condições de 

cidadania entre outros itens devem ser também objeto de políticas públicas que 

consigam combater e reconhecer as diversas culturas juvenis ao invés de criminalizá-las 

contribuindo com a violência.  A diversidade é educativa, e conviver com pessoas 

diferentes é parte integrante de uma educação do século XXI. 

     Em seus Cadernos do Cárcere, Antonio Gramsci propôs que aquele que deseja 

interpretar a vida política nacional precisa apreender os movimentos “orgânicos” e 

“conjunturais” em sua unidade contraditória. Recorro a Gramsci para buscar a 

compreensão da proposta para a educação do Governo Dilma, seu movimento e avanços 

com seus movimentos conjunturais contraditórios, ou seja, as duas faces de uma mesma 

moeda. 

     Os dados do Censo da Educação Superior 2011, apresentados pelo ministro da 

Educação Aloizio Mercadante, revelam um considerável aumento das matrículas e o 

aumento da participação das vagas das instituições federais no conjunto das 

universidades públicas. Do total, setenta e quatro por cento de todas as matrículas de 

graduação estão no setor privado, enquanto o setor público responde por vinte seis por 

cento. Os dados também registram um processo de redução das desigualdades, 

incluindo grupos historicamente excluídos no cenário da educação. O censo de 2011 
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registra pouco mais de 6,7 milhões de matrículas, do total, 67% do bacharelado, 20% da 

licenciatura e 13% do ensino tecnológico.  

     O total de matrículas na educação superior de graduação no Brasil cresceu 6% no 

período de um ano de 2010-2011. Os números evidenciam a clara necessidade do País 

em ampliar, investir em políticas públicas que assegurem o ingresso e a permanência de 

negros, índios e das classes de baixa renda da população brasileira nas universidades. 

As políticas de inclusão desses estudantes de menor renda, menor acesso estão 

caminhando para aumentar a velocidade do crescimento dessa participação e garantir 

políticas de permanência que levem esses jovens à conclusão dos cursos que 

escolheram, dentro dos prazos acadêmicos. A Lei de Cotas nº 12.711 de 29 de agosto de 

2012 e sua regulamentação pelo Decreto nº 7.824 de 11 de outubro de 2012 e pela 

Portaria Normativa nº 18, publicados em 15 de outubro de 2012, contribuíram em muito 

para essa diversidade na educação superior.  

      De 1997 a 2011, a parcela dos jovens de 18 a 24 anos que frequentavam ou haviam 

concluído o ensino superior de graduação aumentou de forma significativa. No Brasil, a 

taxa passa de sete por cento, em 1997, para dezoito por cento, em 2011. Esses dados 

estatísticos ainda revelam outro aspecto do sistema educacional brasileiro que é a 

melhoria do fluxo escolar ao longo da educação básica. O Brasil tem sido apontado 

como o país campeão mundial da distorção idade/série, um atraso resultante da cultura 

de reprovação que domina os sistemas de ensino. A cultura da reprovação faz com que a 

maioria dos jovens conclua o ensino médio com idades superiores aos 17 anos 

previstos. A democratização do ensino superior no país impõe a revisão da estrutura e 

do percurso de nossos jovens desde o ensino básico, aqueles ricos e pobres, negros e 

brancos, nortistas e sulistas passando pelo ensino médio na esperança de alcançar o 

ensino superior. Estudo recente, de 2012 do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

- IPEA apontou a desigualdade como um dos grandes problemas do país em educação. 

Grandes diferenças no índice de alfabetização também continuam entre a população 

urbana e rural de quatro por cento contra 23%, branca e negra de 6% ante 13% das 

regiões Sudeste e Nordeste de 5,5% contra 19%. 

    Um retrato dos problemas na qualidade da educação do país também apareceu em 

avaliação internacional do ano de 2011. O Brasil ficou em 53º lugar entre 65 países que 

participaram do Programa Internacional de Avaliação de Alunos o PISA. Coordenado 
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pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico a OCDE que reúne 

nações desenvolvidas, o programa avalia estudantes a cada três anos. Em leitura, 

quarenta e nove por cento dos estudantes brasileiros apresentaram o nível mais baixo de 

aprendizado, índice que chegou a sessenta e nove por cento em matemática e cinqüenta 

e quatro por cento em ciências. Na definição da revista inglesa “The Economist”, 

ocorreram avanços, mas que levaram as escolas brasileiras apenas de “desastrosas” a 

“muito ruins”. 

    E os desafios da educação não se resumem ao analfabetismo e ao modelo de ensino 

médio. O movimento Todos pela Educação propõe cinco metas para o setor no país: 

colocar toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, hoje este índice está em 92%, ter 

todo aluno com alfabetização plena até os oito anos, aprendizado adequado à sua série e 

ensino médio concluído até os 19 anos, hoje apenas metade conclui. 

     Levantamento da ONG (Organização não governamental) Ação Educativa em 2011 

mostrou que para chegar lá, faltam planejamento e definição de prioridades, por 

exemplo, em dezesseis estados brasileiros (Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe) e o Distrito Federal não existe 

um plano estadual de educação, instrumento previsto em lei para direcionar políticas 

públicas no setor da educação. O avanço que se deveu até hoje está ligado à criação de 

fundos específicos para a educação o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação o FUNDEB o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério o FUNDEF e a programas de transferência de renda como o Bolsa Escola e 

o Bolsa Família, que ajudaram a levar os filhos de famílias mais carentes para os bancos 

escolares. A equiparação dos cursos superiores de tecnologia a graduações como 

bacharelado e licenciaturas incentivam a procura por esses cursos que tem a vantagem 

de serem de curta duração.  
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6– A QUESTÃO DA AVALIAÇÃO E SUA REPERCUSSÃO NO CURSO 

 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

 

 

     O sistema de educação atual mostra que vem passando por profundas mudanças nos 

últimos anos, houve um crescimento de forma muito acelerada, o acesso ao ensino vem 

mudando o perfil dos alunos a partir da democratização. A formação dos docentes 

precisou acompanhar este avanço. Nesse contexto, as avaliações começaram a ocupar o 

espaço relevante no conjunto das práticas pedagógicas aplicadas aos processos de 

ensino e aprendizagem.  

 

    A avaliação na educação e a reflexão sobre a questão da melhoria da qualidade de 

ensino trazem muitas discussões sobre o assunto. A avaliação como sendo um processo 

contínuo consegue atuar na correção das possíveis distorções e dá foco aos objetivos 

previstos como elemento integrador e motivador, e não como uma situação de ameaça.  

 

     A avaliação pode abranger três reflexões: o desempenho do aluno, o desempenho do 

professor, o alcance do curso. A avaliação atua com uma tríplice função: de diagnóstico, 

de verificação e de apreciação. A primeira abordagem é a da avaliação diagnóstica, que 

sempre proporciona a efetivação de informações acerca do aluno antes deste iniciar um 

processo de ensino-aprendizagem (MIRAS, SOLÉ, 1996). 

 

     A segunda, a avaliação formativa, a observação é contínua, diagnóstica e sistemática; 

permite rever todos os passos do planejamento do processo de ensino-aprendizagem. A 

avaliação formativa pressupõe que a instituição, antes de avaliar seus alunos, avalie-se 

como instituição, observando os seguintes aspectos: ter padrões claramente 

estabelecidos do que é necessário aprender e de seu caráter significativo e funcional, 

para que o aluno possa aplicá-lo em seu contexto de desenvolvimento pessoal; 

ter definido situações de aprendizagem adequadas em determinado espaço de tempo; 

ter mecanismos para verificar como cada aluno conseguiu interagir com o que foi 

proposto; obter mecanismos para reconduzir o processo, caso não haja um desempenho 

satisfatório; e conhecer os alunos (MIRAS, SOLÉ, 1996) por fim, a terceira de acordo 

com os autores, há a avaliação somativa, que tem o objetivo de determinar o grau de 

domínio do aluno em uma área de aprendizagem. Também, tem o propósito de 
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classificar os alunos ao final de um período de aprendizagem, semestre, ano, mês ou 

curso, de acordo com os níveis de aproveitamento. 

 

      A avaliação em larga escala, vem se tornando cada vez mais frequente, no Brasil e 

no mundo. Esta denominação serve para um conjunto enorme de processos avaliativos, 

com diferentes objetivos, formas, propostas que entre outras permitem uma reflexão 

sobre a realidade. A avaliação externa, desenvolvida por agentes externos, configura-se 

em um procedimento de aplicação de testes e instrumentos que tem como finalidade 

aferir um diagnóstico da aprendizagem do educando para um determinado nível de 

escolaridade. Esse tipo de avaliação aprecia alguns aspectos cognitivos do currículo 

exclusivamente (BARRETO, 2001). 

 

     A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades: 

Autoavaliação - Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada 

instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

Avaliação externa que é realizada por comissões designadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e tem como referência os padrões de 

qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e os 

relatórios das avaliações próprias.  

 

    Para Hoffmann (2003), a avaliação é essencial à educação, ela é inerente e 

indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento, reflexão 

sobre a ação. Um professor que não avalia constantemente a ação educativa, no sentido 

indagativo, investigativo do termo, instala sua docência em verdades absolutas, pré-

moldadas e terminais. A avaliação é reflexão transformada em ação. Ação essa que nos 

impulsiona para novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre a realidade e 

acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória de construção de 

conhecimento.  

     A avaliação dos cursos de graduação tecnológica objetiva identificar as condições de 

ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às 

instalações físicas e à organização didático-pedagógica. Segundo Barbosa (2001), a 

expressão currículo por competência corresponde ao método de organização curricular 
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no qual os processos pedagógicos são desenhados visando desenvolver no aluno as 

habilidades, conhecimentos e valores considerados básicos para a realização das 

competências requeridas nas diversas funções das áreas profissionais.  

     O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza em seu site o Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Tecnológico. Os cursos tecnológicos também são 

avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - SINAES e pelo 

Exame Nacional de Desempenho do Estudante - ENADE. O Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES - avalia as instituições de ensino superior, 

os cursos de graduação contribuindo com diversos mecanismos para regulação do 

ensino público e privado no Brasil em substituição ao Exame Nacional de Cursos, o 

“Provão”, que avaliava as instituições e cursos por intermédio dos formandos dos cursos 

de graduação. Todos os envolvidos com a gestão do ensino superior em seus diversos 

níveis, tanto nas Universidades privadas ou públicas, estão inseridos nesse processo 

contínuo de avaliação. 

     Os processos de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento dos Cursos 

seguem o Ciclo Avaliativo da Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES, conforme regulamenta a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O 

reconhecimento compreende a primeira avaliação externa do curso e é solicitada quando 

o mesmo estiver com cinqüenta por cento da sua carga horária total concluída. Nesse 

processo, há uma série de fases a serem cumpridas como: solicitação de reconhecimento 

do referido curso, preenchimento do formulário eletrônico com informações relativas ao 

curso, avaliação in loco de uma comissão de avaliadores, ato regulatório que validará a 

emissão do Diploma de Conclusão de Curso.  

      A partir dessa avaliação, serão atribuídos conceitos em uma escala de 1(um) a 5 

(cinco), a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. 

Compreende-se conceito 3 (três) quando o curso atende as exigências mínimas dos 

padrões de qualidade estipulados pelo Ministério da Educação; conceito 4 (quatro) 

quando o curso possui um diferencial de qualidade, e 5 (cinco) quando o Curso for 

excelência de ensino. Os Cursos com conceitos 1 (um) e 2 (dois) são submetidos a 

reavaliação.  
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     Já a renovação de reconhecimento compreende a segunda avaliação do curso e ela é 

definida pelo Ciclo Avaliativo que ocorre de três em três anos. Para tanto, são utilizados 

procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais, obrigatoriamente, 

critérios do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, o corpo docente 

e instalações físicas e que definirão o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Esse 

conceito, numa escala de 1 a 5, determinará se o referido Curso poderá ter seu 

reconhecimento renovado.  
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7 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

     Os procedimentos metodológicos desta pesquisa caminharam na compreensão de 

que a metodologia é a lógica dos procedimentos científicos, que, em sua essência, 

devem ajudar o pesquisador a buscar explicações, não somente para o produto da 

investigação científica, mas principalmente, para o próprio processo e a produção dos 

resultados (BRUYNE, 1991). 

 

    Metodologicamente, optou-se pela pesquisa de campo, descritiva, de abordagem 

qualitativa e quantitativa. Foram enviados trinta e cinco questionários para os egressos. 

Os questionários foram enviados por e-mail e alguns foram entrevistados por telefone, a 

devolução dos mesmos foi de sessenta por cento do total. Foi montado um questionário 

(APÊNDICE A) com questões abertas e fechadas. Para o desenvolvimento do estudo e 

análise dos questionários respondidos, foram utilizados os softwares Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 20, além do Microsoft Excel, para construção de 

gráficos, tabelas e visualização dos resultados encontrados, assim como testes que 

auxiliaram na tomada de decisões e conclusões a respeito das hipóteses de estudo para 

os grupos analisados.  

 

 

7.1 – O CAMINHO PERCORRIDO 

 

     Neste sentido, o caminho da pesquisa exigiu a prática dos pólos de investigação: o 

quantitativo e o qualitativo. Isto porque a quantidade está ligada à qualidade do dado e 

da informação, e 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no 

processo qualitativo. (SILVA; MENEZES, 2000, p.20). 

 

     Neste sentido, acompanhando o raciocínio dos autores, a nossa abordagem de 

pesquisa caminhou no entendimento de trabalhar a qualidade e a quantidade dos dados e 

informações levantados no contexto da pesquisa. A origem etimológica de qualidade 

privilegia a idéia de “essência” (DEMO, 2001), enfatizando no fenômeno o que lhe 

seria mais peculiar e, portanto, definidor. Essa visão traz em si a idéia de que uma 
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abordagem qualitativa representaria a parte central, de um fenômeno, na qual se poderia 

resumir o todo.   

 

     A Pesquisa qualitativa impõe-se sempre que se trate de temas que se interessem mais 

pela intensidade do que pela extensão dos fenômenos, como é o caso de participação, da 

aprendizagem. Da mesma forma, a visão sobre a quantidade, [...] Como o extenso 

(quantitativo) é mais facilmente ordenável, sobretudo mensurável, é preferido pelo 

método científico. (DEMO, 2001). 

 

     De acordo com os objetivos previstos nesta pesquisa, trabalhei com a pesquisa 

descritiva. A pesquisa descritiva, segundo Gil (2008), tem por objetivo básico descrever 

as características de determinada população ou fenômeno e estabelecer possíveis 

relações entre variáveis. Por isso, ela tem como finalidade, possibilitar a observação, o 

registro e a análise dos fenômenos que ocorrem junto aos egressos do curso de 

graduação de Logística.  

 

     Além disso, é necessário realizar um processo de análise dos dados e informações, 

utilizando o método qualitativo e quantitativo, de modo que aponte os aspectos 

comparativos que possam revelar o fenômeno que está sendo investigado, facilitando 

uma maior compreensão e precisão dos fatos. Na pesquisa descritiva não ocorre a 

interferência do investigador, que apenas procura perceber, anotar e avaliar com 

cuidado a frequência e como os fenômenos profissionais de atuação do egresso de fato 

acontecem. 

 

     A pesquisa descritiva é vista ainda por Gil (2008) como sendo uma metodologia que 

objetiva proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, permitindo um 

amplo levantamento bibliográfico e a aplicação de questionários. O aspecto descritivo 

caracteriza a descrição das características do universo pesquisado com técnicas 

padronizadas, onde se percebe as características comuns entre os grupos pesquisados, 

como idade, sexo, procedência, atitudes e crenças, entre outros . Neste sentido, Gil 

(2008) ainda nos ensina que o elemento mais importante da fase de delineamento é a 

coleta de dados. Nesta fase, pode-se fazer uso de vários instrumentos para a coleta dos 

dados. Utiliza-se a aplicação de questionário na escuta dos egressos, com o objetivo de 

articular e construir o seu discurso, a partir das perguntas efetivadas.  



69 
 

 

     Na pesquisa descritiva, convida-se o egresso a participar de uma apreciação dele a 

respeito dos objetivos, da utilidade do curso, dos pontos a serem melhorados no curso. 

[...] É importante que o pesquisado se veja como elemento útil no estudo, capaz de 

emitir opiniões sobre a questão que está sendo investigada. (MARTINS, 2000). 

 

     Por isso, as características, as propriedades ou relações existentes do objeto de 

estudo são reveladas, com maior intensidade, neste tipo de estudo. Este tipo de pesquisa 

estabelece relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado. Variáveis 

relacionadas à classificação, medida e/ou quantidade que podem se alterar mediante o 

processo realizado. 

 

    Portanto, a pesquisa descritiva tem como principal finalidade a investigação e análise 

das características dos fatos ou fenômenos em torno das contribuições dos egressos do 

Curso Superior de Tecnologia em Logística, empregando aspectos quantitativos e 

qualitativos para obtenção sistemática de dados dos egressos estudados. 

  

    A pesquisa descritiva norteou este trabalho. Selecionamos o levantamento como 

sendo o procedimento técnico mais apropriado para consolidar, cientificamente, este 

trabalho. O Levantamento caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas, cuja 

opinião se deseja conhecer; é um procedimento adequado a pesquisas descritivas. 

Segundo Gil (2008), o levantamento é um modelo de instrumento de coleta de dados 

que facilita o trabalho técnico do pesquisador. Através do levantamento pode-se 

conhecer diretamente a realidade estudada; a aplicação do questionário facilita o 

trabalho e tem na estatística o meio auxiliar para a interpretação dos resultados; os 

dados são agrupados em tabelas e gráficos para facilitar a interpretação dos mesmos. 

 

     Desta forma, as etapas do levantamento exigem a seleção da amostra, aplicação de 

questionário, tabulação dos dados e análise com auxílio de ferramentas estatísticas. 
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7.2- SUJEITOS DA PESQUISA. 

     O universo desta pesquisa volta-se para o conjunto dos egressos do Curso Superior 

de Tecnologia em Logística do Centro Universitário Jorge Amado, do Campus Paralela, 

tratando-se de duas turmas, onde conseguimos entrevistar sessenta por cento do total de 

alunos formados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Fica então caracterizado que os sujeitos desta pesquisa são os alunos egressos das 

turmas de 2010 e 2011 do Curso Superior de Tecnologia em Logística do Centro 

Universitário Jorge Amado, do Campus Paralela. 

    Estes egressos foram identificados através de uma lista geral dos formados do Curso, 

tendo sido considerado o ano e o local de formação. 

 

7.3 – INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

    Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados junto aos egressos do 

curso. Os questionários foram elaborados de forma mista, com alternância de questões 

fechadas e questões abertas para descrições ou opiniões dos egressos. Optou-se por 

preservar o anonimato dos entrevistados para que manifestassem suas opiniões mais 

fiéis. Este método possibilita conhecer o que o outro entende ou pensa sobre o assunto, 

como afirma Richardson (1999) a melhor situação para participar na mente de outro ser 

humano é a interação face a face, pois tem o caráter, inquestionável, de proximidade 

entre as pessoas, que proporciona as melhores possibilidades de penetrar na mente, vida 

e definição dos indivíduos. 

 

    Segundo Malhotra (2001), o processo de desenvolvimento de um questionário deve 

conter perguntas que demonstrem as informações necessárias para atingir os objetivos, a 

exemplo de especificar o tipo de método de abordagem do respondente, determinar o 

conteúdo das questões, definir uma questão para superar a inabilidade ou indisposição 

do respondente, decidir sobre a estrutura das questões, definir a redação final das 

questões, determinar a ordem das questões, definir o formato do questionário, 

reproduzir o questionário e ainda eliminar possíveis erros através de pré-testes. Além 

disso, o autor ainda chama a atenção para a estrutura e a sequência das perguntas, que 
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devem ser consideradas como sendo fatores importantes, devendo-se ir do mais geral 

para o mais específico. 

 

    DH Stone (1993) afirma que um bom questionário é aquele que tem uma 

funcionalidade. Ou seja, aquele que irá atingir os objetivos da pesquisa. Os 

questionários que serão aplicados contêm questões fechadas e abertas.  

As abertas têm como objetivo permitir ao egresso complementar suas respostas, a fim 

de que aspectos não evidenciados na parte estruturada do questionário possam ser 

analisados. As fechadas serão trabalhadas em tabelas e gráficos, e ainda as questões 

abertas passarão por uma análise de conteúdo.  

                                  

7.4 - ETAPAS DO PROCESSO 

    As dificuldades para a localização e efetiva mobilização dos egressos para o 

preenchimento dos questionários não comprometeram a amostragem da pesquisa. Não 

foi necessário selecionar outros egressos para responderem a pesquisa. Por isso, as 

etapas deste trabalho foram as seguintes: 

Primeira etapa: aplicação dos questionários para análise socioeconômica e de 

desenvolvimento dos egressos do curso. 

     Os questionários foram aplicados aos ex-alunos com o objetivo de levantar os dados 

a respeito da sua situação, as suas expectativas atuais em relação ao curso e ao mercado 

de trabalho. Nesta etapa, foram avaliados também a grade curricular, os laboratórios 

disponíveis, a qualidade do corpo docente, os conteúdos científicos, tecnológicos, entre 

outros aspectos, e suas expectativas.  

Segunda etapa: os dados e informações foram organizados e sistematizados para 

análise através da representação gráfica, tabelas, entre outros instrumentos, de forma a 

apresentar os resultados que possam contribuir para a melhoria do curso como um todo.  
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7.5 - CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS 

 

     O egresso constitui uma das fontes a ser considerada no processo de avaliação do 

curso, pois estudar o perfil dos ex-alunos e sua atuação no mercado de trabalho pode 

contribuir com a reformulação do curso, para adaptá-lo às exigências sociais e do 

mercado de trabalho. Neste sentido, entende-se que é importante dar voz aos ex-

acadêmicos, hoje tecnólogos em logística, na perspectiva de conhecer qual a concepção 

deles em relação a sua formação como profissional. 

 

     Segundo Kuenzer (2002), o nível de qualificação da força de trabalho foi elevado e a 

educação, então, ganha destaque, já que é vista como sendo o meio do trabalhador 

desenvolver as novas capacidades exigidas pelo setor produtivo. Desta maneira, o 

processo de reestruturação produtiva cobra, principalmente da educação profissional, 

uma formação educacional mais voltada para o mercado, com o desenvolvimento de 

competências, a exemplo de maior raciocínio lógico, capacidade de aprendizado, 

autonomia e eficácia na resolução de problemas.  

     A avaliação de egressos, como aqui foi proposta, tem o potencial para ser articulada 

ao processo de autoavaliação institucional, à medida que a inserção dos egressos em 

atividades profissionais possibilita-lhes fazer uma análise crítica de sua atuação, 

existindo ainda um enorme distanciamento da instituição e da visão profissional de seus 

egressos quando estes atuam profissionalmente. Além disso, na condição de 

profissionais, os egressos têm a oportunidade de avaliar as contribuições do curso e 

também as ausências e pontos a serem melhorados no processo de formação, 

principalmente nas ações pedagógicas e metodológicas. A voz desses profissionais será 

capaz de trazer melhorias para o curso pois representa o mercado de trabalho.  

     Entende-se que não basta, apenas, preencher as vagas oferecidas pela instituição em 

qualquer curso. É necessário ir além da sustentabilidade acadêmico institucional, pois o 

aluno ingressante precisa concluir o curso e partir para o mercado de trabalho, sem 

evadir do curso, e ter uma visão antecipada do exercício de sua profissão É preciso 

seguir o exemplo deixado por Bolzan (2010) quando chama a nossa atenção para o 

seguinte fato: “A pedagogia universitária pode ser compreendida como um espaço em 

movimento, no qual podemos analisar e compreender os fenômenos de aprender e de 
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ensinar as profissões, sobretudo, um espaço no qual a própria docência universitária em 

ação pode ser revisitada e constantemente reconstruída.”  

     Para atuar junto aos seus egressos de maneira concreta, observamos pesquisas feitas 

anualmente pela Universidade de Jiao Tong na China, as das publicações "US News & 

World Report" dos Estados Unidos e a "Times" da Inglaterra que são as mais 

tradicionais que apontam o ranking das melhores universidades do mundo. As pesquisas 

mostram ainda que as universidades americanas vivem um contexto altamente 

competitivo, procurando agir de maneira dinâmica para se manter no mercado 

acadêmico, inovando as instituições com a implantação de novos departamentos de 

recrutamento, admissão, orientação financeira, egressos, dentre outras estruturas, para 

oferecer estratégias capazes de captar e manter os melhores alunos até o final do curso. 

    No Brasil, as coisas não estão muito diferentes, vive-se o mesmo contexto 

competitivo, onde a maioria das instituições de ensino superior ainda não conta com 

uma gestão capaz de cuidar de todo o processo de captação e de retenção de alunos em 

seus quadros. Algumas instituições de ensino brasileiras buscam importantes ações 

neste sentido, já implantando ou possuindo uma política de egressos, visando uma 

gestão eficaz nesse sentido.  As instituições perceberam que é preciso manter uma 

política institucional para os egressos, pois eles representam um dos mais importantes 

grupos de qualquer instituição. Infelizmente, algumas instituições veem os egressos 

como sendo um recurso que não tem mais importância acadêmica ou financeira. Isto 

está mudando e os egressos passam a fazer parte do plano estratégico de qualquer 

universidade, com o estabelecimento de metas e de objetivos específicos que são 

colocados como sendo de prioridade em qualquer instituição pela importância que o 

egresso tem no processo institucional.  

     O tema ligado às relações com os egressos é um dos assuntos mais difíceis de serem 

trabalhados pelas instituições de ensino nos dias atuais. As relações estreitas com os 

egressos reforçarão a base de apoio das instituições de ensino nas áreas de captação de 

novos alunos, retenção dos alunos atuais e consequente sustentabilidade financeira 

dessas instituições. As políticas e as ações de uma instituição referentes aos egressos 

devem se preocupar com uma avaliação para a melhoria contínua da oferta dos seus 

cursos, do desempenho curricular e que vise à formação de profissionais qualificados, 

capazes para atuar no mercado de trabalho com profissionalismo e dignidade. Neste 
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sentido, considera-se importante investigar a questão dos egressos numa abordagem 

conceitual, como sugerem os estudos de Cury (1985) quando ele fala que a educação 

deve buscar a compreensão da realidade dos alunos para poder atuar na superação das 

dificuldades existentes. 

 

     O estudo de uma determinada realidade educacional e social pode permitir que novas 

políticas para os egressos possam ser estabelecidas pelas instituições de ensino superior. 

Isto se inicia com o processo de coleta de dados sobre a inserção destes profissionais no 

mercado de trabalho e verificação junto ao próprio mercado das necessidades vigentes 

numa tentativa constante de atualização profissional, melhorando o desempenho dos 

egressos no exercício de suas atribuições. As informações dos egressos contribuem 

também para a avaliação institucional. O processo avaliativo precisa dar voz àqueles 

que levam a experiência acadêmica da instituição para o mercado de trabalho. Ouvir-los 

é uma forma de verificar a qualidade acadêmica do processo formativo e considerar as 

exigências sociais e do próprio mercado de trabalho. O acompanhamento desses 

acadêmicos se constitui num dos recursos fundamentais na construção de indicadores de 

interesse social e acadêmico que possam contribuir para a qualidade dos cursos numa 

instituição de ensino e sua consequente repercussão econômica e social. 

 

     Acreditamos que, num primeiro momento, o acompanhamento dos egressos dos 

cursos pelas instituições de ensino superior pode-se constituir numa forma coerente de 

compreender a educação, os entraves sociais e econômicos de uma profissão, para que 

haja um processo de transformação focado na luta social e política.  Por isso, seria 

interessante que as instituições educacionais tivessem um espaço para o 

acompanhamento dos seus ex-alunos, para que fosse mantido um intercâmbio, um 

mecanismo de apoio e de educação continuada para os mesmos. Isto representaria um 

contato permanente com aqueles que se formaram em seus cursos, possibilitando aos 

mesmos a avaliação continuada das condições de oferta dos cursos e, ainda, integrá-los 

às atividades de extensão e de pós-graduação com a intenção de que eles participem, 

colaborem para a construção do espaço de desenvolvimento profissional e de 

atualização científica. 

 

     Isto tudo pode ocorrer através de encontros, cursos de extensão, palestras, eventos 

artísticos, culturais e esportivos, oferecendo aprimoramento das atividades profissionais. 



75 
 

O uso da tecnologia da informação, da comunicação e das ferramentas tecnológicas é 

imprescindível neste processo de aproximação dos egressos. A divulgação de 

conquistas, premiações, produções acadêmica, artística e literária, captação de 

informações, poderá ser realizada através de ferramenta própria, para a construção de 

indicadores que irão subsidiar uma política institucional de acompanhamento dos 

egressos, com utilização de questionário para acompanhamento do desenvolvimento 

profissional, verificação do campo de trabalho e área de interesse desses profissionais; 

com disponibilização de links de interesse, a exemplo do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, dos Conselhos profissionais entre 

outros, para facilitar a formação de uma rede de comunicação possibilitando a troca de 

informações profissionais e acadêmicas. 
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8 - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

    Após a coleta dos dados, eles foram agrupados, descritos e demonstrados através de 

gráficos. Eles deverão servir para a construção de um perfil dos egressos do Curso 

Superior de Tecnologia em Logística, com a descrição de suas expectativas, as 

percepções, opiniões e a demonstração de sugestões que possam contribuir com as 

mudanças no âmbito pessoal, social, profissional e acadêmico. Ou seja, o estudo do 

curso deverá contribuir para uma melhoria geral da concepção da educação tecnológica 

no Brasil, os seus avanços, suas dificuldades. Os resultados estão organizados a partir 

dos objetivos propostos para esta pesquisa.  

 

8.1 – Perfil dos egressos 

    Serão apresentados a seguir os resultados que se referem à percepção dos egressos 

quanto a sua formação acadêmica e perspectivas quanto ao mercado de trabalho. Desde 

Adam Smith (1988), com sua obra A Riqueza das Nações, a educação é vista como uma 

ferramenta que permite a expansão da produtividade do trabalhador e o devido retorno 

econômico dessa iniciativa. 

 

    Os alunos egressos desta pesquisa possuem as seguintes características: 81% são do 

sexo masculino, 19% do sexo feminino; 47% com idade entre 21 a 25 anos, 24% entre 

26 a 30 anos e 29% acima de 30 anos; 100% dos pesquisados tinham apenas o ensino 

médio antes de ingressar na faculdade para cursar o curso superior de tecnologia em 

logística; quando buscaram o curso superior de tecnologia 72%  já trabalhavam na área 

e os demais 28% em áreas afins. 

 

    A instituição possui, aproximadamente, 750 alunos no Curso Superior de Tecnologia 

em Logística, e as salas de aula não ultrapassam 60 alunos com a preocupação de 

possibilitar uma aproximação maior entre alunos e professores, alunos e coordenadores 

e direção, além de atingir maior nível de qualidade nas aulas. Outra especificidade da 

instituição são os projetos interdisciplinares realizados semestralmente nos cursos 

superiores de tecnologia. Desta forma, o aluno consegue perceber a interdisciplinaridade 

dos conceitos discutidos nas disciplinas, além de aproximar-se do mercado, pois os 

temas referem-se a situações reais de sua área profissional. Como Instituição privada, os 
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cursos são predominantemente noturnos, pois a grande maioria de seus estudantes são 

trabalhadores. 

 

    Ao analisar o perfil dos egressos pesquisados, verificamos que a maioria, 71% 

moram na cidade de Salvador, num grande centro urbano, a terceira capital do Brasil, 

mais próximo ao local onde estudaram, seguidos de 9% da cidade de Simões Filho que 

fica há 20 km de Salvador . 

 

 

Gráfico 1 – Cidades onde moram os egressos 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

    O acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia acontece da mesma forma que os 

demais cursos de graduação, através de processo seletivo, destinado a alunos oriundos 

do ensino médio ou técnico. Conforme destaca Granado (2004), ao ingressar na 

universidade, o estudante tem que superar novas exigências, como o afastamento da 

família e amigos; necessidade de nova forma de organização do tempo, do estudo e do 

ritmo de trabalho; a nova tipologia de aulas, de tarefas escolares e de avaliação; a 

convivência com espaços organizacionais e sociais diferentes e, conseqüentemente, as 

novas relações interpessoais e as novas dinâmicas de prosseguimento das mesmas. 

 

    Neste sentido, Azevedo e Faria (2004) confirmam que os alunos têm de lidar com 

novos horários, professores, conteúdos programáticos, métodos de ensino e ritmos de 
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estudo, integração com novos grupos e, às vezes, afastamento da família. 

Acompanhando este raciocínio, verificamos que a mobilidade urbana nas grandes 

cidades é uma questão cada vez maior de desafio para os governantes, e cada vez mais 

problemática para a população. Principalmente em locais onde o adensamento urbano se 

deu de forma desordenada e rápida, como a cidade de Salvador e sua Região 

Metropolitana, sem um planejamento adequado. Entendemos por mobilidade urbana a 

capacidade de deslocamento das pessoas no espaço urbano para a realização das suas 

atividades cotidianas em tempo considerado confortavelmente ideal e seguro. A 

mobilidade urbana tem grande impacto na economia local, na qualidade de vida das 

pessoas e consequentemente no todo cotidiano, pois causa perdas ao estado e a 

sociedade. Pensar a mobilidade urbana de modo mais eficiente em termos sociais, 

econômicos e ambientais, é trabalhar a sustentabilidade com mais tecnologia e 

inovação, um dos desafios permanentes para as nações.  

 

    A Bahia, cuja capital Salvador será sede de Jogos Olímpicos e da Copa, está 

recebendo novos viadutos, estão sendo revistos os meios de transportes coletivos entre 

outras atitudes que visam melhorar a atualização da cidade e sua mobilidade urbana.  

 

    A grande maioria dos profissionais de logistica são do gênero masculino. A pesquisa 

confirma esta informação conforme se observa no gráfico 2, com 76% dos egressos do 

sexo masculino seguidos de 24% do sexo feminino. As principais atribuições dos 

profissionais de logística são relacionadas ao transporte, à armazenagem e à gestão de 

materiais. Além do trabalho no serviço de atendimento ao cliente, área de custos 

logísticos, gestão de processos logísticos, envolve a logística internacional já que o 

profissional entende de todo o funcionamento dos processos da empresa.   
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Gráfico 2 – Gênero dos egressos 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

    Presentes, com todo o direito, comprovadas em todas as áreas de trabalho, as 

mulheres vêm ocupando destaque também na logística, mesmo ainda de forma discreta 

conforme comprova a pesquisa, com cargos que antes estavam limitados ao trabalho 

masculino. A mulher vem conquistando cada vez mais seu espaço no mercado de 

trabalho, independente da área de atuação. Muitos paradigmas com relação a essa 

questão foram quebrados, temos diversos exemplos em empresas pelo Brasil com 

resultados comprovados que uma equipe constituída de homens e mulheres com todas 

as suas potencialidades aparece como um fator diferencial competitivo para as empresas 

e o setor de logística acompanha esta tendência. 

 

Pensar a partir da categoria teórica gênero nos dá a possibilidade de entender 

as relações entre os sexos também no âmbito da cultura, do simbólico, das 

representações, e isso é muito importante quando se pensa em educação, 

porque, quando trabalhamos nessa área, reconstruímos a cultura, os valores, 

os símbolos nas novas gerações, transmitindo ou recriando, reproduzindo ou 

transformando as hierarquias, as diferentes importâncias atribuídas 

socialmente àquilo que é associado ao masculino e ao feminino. (FARIA, 

NALU et ALLII 1999, p.09). 
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    Contudo, a atividade econômica feminina no mundo continua avançando 

confirmando uma acelerada marcha para o mercado de trabalho em todos os seus 

segmentos. Segundo dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE de 2010, 29% dos lares no Brasil, são chefiados por mulheres. 

Enquanto as mulheres precisarem se redobrar para conciliar sua atividade remunerada e 

a maternidade, terão dificuldades para concorrerem em pé de igualdade com os homens 

no mercado de trabalho, a questão é mais do que ideológica sobre o papel da mulher no 

mercado de trabalho, passa por questões sociais, culturais entre outras.  

 

    Vários cursos superiores começam a perceber a demanda sobre a discussão quanto ao 

conceito de gênero nas salas de aulas, considerando que somente a educação muda e 

pode contribuir para transformar a sociedade.  

 
    A maioria dos egressos, 47% se formaram com idade em torno de 21 a 25 anos 

seguidos de outros 24% com idade em torno de 26 a 30 anos predominando entre eles a 

categoria de solteiro conforme mostra o gráfico 3 com 57%, seguida pelos que se 

disseram separados ou divorciados com 33% e 10% são casados. Nota-se também que 

não há qualquer respondente em união estável, uma tendência da atualidade ou que seja 

viúvo. 

 
Gráfico 3 – Estado civil dos egressos 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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    Os solteiros formam uma das parcelas mais significantes da população brasileira 

segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

de 2010. O fenômeno não é só demográfico, mas também cultural e social. É uma 

população variada com profissionais na maioria jovens que aguarda se firmar na carreira 

envolvendo-se com o sucesso financeiro e profissional. Eles leem mais por interesse 

estritamente pessoal, viajam com maior frequência e passam mais tempo conectados à 

internet.  

    As famílias passam por mudanças nas estruturas familiares ao longo dos anos, essas 

mudanças, na sociedade brasileira acabam provocando fenômenos como a queda da 

fecundidade e o envelhecimento populacional, que vêm ocorrendo num contexto de 

pobreza, desigualdade social e informalidade no mercado de trabalho. A perspectiva é 

que por conta desses fatores, o Brasil poderá passar a ter sua população reduzida a partir 

de 2030. Observa-se que atualmente, muitas famílias brasileiras são mantidas por idosos 

aposentados.  

    No Brasil, em geral, as políticas públicas são voltadas para os indivíduos, e não às 

famílias, e esta é a instituição mais eficiente na distribuição de recursos financeiros. O 

programa Bolsa Família é a primeira política de âmbito nacional dirigida à família 

brasileira carente e ajuda na distribuição da renda e poder de compra do indivíduo, 

facilitando o acesso aos bens por parte dessa população. 

 

    Atualmente, o trânsito é fator decisivo na hora de escolher onde morar, trabalhar e 

estudar. Morando o mais próximo possível de casa ou num local de fácil mobilidade, 

procura-se evitar grandes congestionamentos que podem trazer grande perda de tempo. 

43% dos pesquisados moram em casa própria conforme o gráfico 4. Este número é 

seguido de 33% que ainda moram na casa dos pais.  Uma parcela de 14% ainda pagam 

financiamento da casa própria, e 10% estão entre o pagamento de aluguel e na casa de 

familiares. 
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Gráfico 4 – Residência dos egressos 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

    A casa própria é um sonho de todo brasileiro que trabalha o ano todo e deseja dar 

uma vida melhor e de mais estabilidade para sua família. Nos últimos anos ter uma casa 

própria ficou bem mais fácil do que nas décadas passadas por conta da estabilidade 

econômica. Atualmente, as facilidades para obtenção de um financiamento são um 

atrativo para quem quer adquirir a sua casa própria, é possível fazer simulações em sites 

de bancos e a vantagem é que pelo novo sistema, com prestações fixas, o cliente sabe o 

valor exato que pagará da primeira à última parcela. 

 

     A estabilidade econômica aliada à confiança no emprego ajudaram a construir esse 

quadro. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA de 2011, 

61% da população entre 18 e 29 anos no Brasil, ainda moram com seus pais. A 

motivação para essa permanência é que eles aproveitem ao máximo as facilidades 

juntando dinheiro, investindo mais na profissão. Outros fatores pesam para que a saída 

seja adiada, como as dificuldades de comprar um imóvel ou pagar aluguel e 

condomínio, além de contas fixas, como luz, gás, água e alimentação.  

 

 

 

http://odia.ig.com.br/portal/economia/jovens-preferem-esperar-estabilidade-financeira-antes-de-sair-da-casa-dos-pais-1.552571
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8.2 – Situação profissional e área de formação 

 
Gráfico 5 – Situação profissional dos egressos 

 

                                                                                                                                                                                                    
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

    Como se observa no gráfico 5, 86%  dos pesquisados estão trabalhando contra 14% 

de desempregados confirmando a tendência de aceitação dos profissionais no mercado 

de trabalho. Para Peterossi, citado por Almeida Junior e Pilatti (2007), a maior 

aproximação entre os Cursos de Tecnologia e o mercado de trabalho permite a 

profissionalização, a empregabilidade e o desempenho de variadas funções no campo da 

formação do aluno. 

 

     O mercado de trabalho está em constante transformação, principalmente no Brasil, 

onde a realocação de postos de trabalho e a rotatividade de trabalhadores estão entre as 

mais altas do mundo. De acordo com pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados – CAGED, foram efetivados no Brasil 196.913 

empregos celetistas em abril de 2013. Na comparação com março deste ano, houve uma 

expansão de 0,5% com carteira assinada. Nos últimos 12 meses, houve criação de 

1.087.410 postos de trabalho representando um crescimento de 3% no contingente de 

empregados celetistas do país.  
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     O movimento de evolução tecnológica e interdependência de mercados, fazem com 

que as mudanças sejam cada vez mais rápidas, com impactos cada vez mais fortes, 

geram uma necessidade de acompanhamento do capital humano, principalmente nos 

países em desenvolvimento, para conseguirem acompanhar o nível de concorrência 

internacional. A economia brasileira necessita adaptar-se a realidade atual para ser 

competitivo no mundo globalizado. Na atualidade, vivemos o aprofundamento da 

inovação e da globalização, que atingem todos os setores. 

    Nesse novo panorama o trabalhador precisa ter em mente que é preciso competir 

abertamente por um lugar no mercado de trabalho e que empregabilidade é a capacidade 

que ele tem de se sincronizar com o cenário atual a partir das novas habilidades para se 

inserir em uma empresa.  

 

    Se há alguns anos o diploma de graduação era garantia de emprego, hoje as 

possibilidades de trabalho na área de formação são cada vez mais difíceis. A 

concorrência do mercado de trabalho e a variedade de oportunidades em áreas correlatas 

dificultam a inserção, como também a busca pela autonomia financeira. 

 

    Dentre outras motivações que levam os profissionais a buscarem diferentes postos de 

trabalho estão as eventuais crises no mercado, que exigem que os profissionais 

desenvolvam habilidades nem sempre próprias de seus estudos, além disso, tem a 

questão da satisfação, pois em alguns casos, alguns profissionais ficam frustrados por 

ter que partir para outra área de atuação. Com um mercado de trabalho muito 

competitivo, muitos profissionais abrem mão de seguir sua carreira para se adaptar e 

conseguir um emprego para se sustentar.  

 
    Dos egressos, 72% estão trabalhando na sua área de formação enquanto 28% estão 

atendendo o mercado de trabalho em outras áreas afins, o que mostra uma boa aceitação 

do mercado a esses alunos do curso. Desses 72%, uma parcela de 38% já atuava na área 

que escolheram para formação, conforme indica o gráfico 7. Esse fato se explica pois 

algumas empresas investem na profissão contribuindo com a qualificação da sua mão-

de-obra. Como o mercado tem urgência por profissionais qualificados, e estes não 

querem despender quatro anos cursando graduação convencional, os Cursos Superiores 

de Tecnologia foram criados para responder à demanda por preparação, formação e 
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aprimoramento educacional e profissional (PRADO, 2006).  

 

Gráfico 6 – Egressos trabalhando na área de formação 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

 

    A escolha de uma profissão é a construção de um projeto de vida. Até a adolescência, 

as opções de um jovem recebem influência direta dos pais. Planejar a carreira não é 

tarefa das mais fáceis, até porque o planejamento inicial precisa sofrer adaptações ao 

longo de sua realização, as perspectivas de mercado do inicio ao final do curso são 

muito diferentes, passam por muitas mudanças sociais, econômicas entre outras. 

Quando a profissão é escolhida, trata-se de uma decisão que pode interferir na sua 

existência até o fim da vida. Mesmo com a convicção de que fez as melhores opções 

para alcançar estabilidade e sucesso, o profissional pode se deparar com um mercado 

um pouco diferente do idealizado. 
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Gráfico 7 – Quanto tempo os egressos levaram para atuar na área de formação 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

    De acordo com a consultora de Recursos Humanos da Catho Online, Gláucia Santos, 

quanto mais tempo o profissional demorar para atuar na sua área de graduação, mais 

difícil será conseguir uma oportunidade no mercado. "No mercado de trabalho, entre um 

ano e dois anos é o tempo em que uma pessoa é considerada recém-formada. Por isso, 

se o profissional pretende atuar na sua área de formação, mas está em um emprego 

diferente é interessante fazer essa transição".  

 

    Verificamos com a pesquisa que 38% dos egressos já trabalhava na sua área de 

formação, seguidos de 14% de profissionais que conseguiram uma vaga no mercado de 

trabalho com seis meses de formado e 10% entre seis e doze meses de formação.  

Muitas empresas pagam na totalidade o curso a seus funcionários, outras financiam 

parte da mensalidade entre outros fatores como os programas do governo já citados na 

pesquisa facilitam o ingresso e a conclusão do curso pelos estudantes. Observamos que 

38% não conseguiram trabalhar na sua área de formação, ficando a disposição do 

mercado e temos um total de 62% de profissionais tecnólogos em logística reconhecidos 

pelo mercado.    

 

    O momento de saída dos bancos escolares é marcado por diversas mudanças nos 

relacionamentos, com maior independência com relação à família, aprofundamento e 
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seleção das amizades, reconhecimento de suas competências na área de formação, 

aumento das responsabilidades pessoais e profissionais, sua identidade e mudança de 

status de estudante para profissional que afetam diretamente seu desempenho. Fica 

evidente a contribuição do curso no preparo de trabalhadores produtivos com um 

melhor desempenho no exercício de seu trabalho, acompanhando o desenvolvimento 

tecnológico, a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e 

distribuição de bens e serviços a que o mercado está passando. 

 

Gráfico 8 – Renda mensal em salários mínimos 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
        Como descreve Frigotto em sua análise, a crise que caracterizou o final do século 

passado e se estende para o início deste século é de caráter sócio econômico, teórico e 

político: 

No âmbito sócio-econômico, a crise se explicita pela desordem dos mercados 

mundiais, hegemonia do capital especulativo, monopólio da ciência e da 

técnica, desemprego estrutural e maximização da exclusão. No plano teórico, 

a crise se revela na incapacidade de referenciais de análise darem conta dos 

desafios do presente. Por fim, a crise ético-política, que se manifesta pela 

naturalização da exclusão, da violência e da miséria humana. (FRIGOTTO, 

1999, p. 1). 

 

    Para Peterossi (1999), a educação tecnológica é uma das responsáveis pela ação de se 

acelerar, com competência, a transformação de resultados de pesquisas em produtos e 
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serviços, mobilizando e otimizando todos os processos e recursos, em direção ao 

atendimento de necessidades modificando o cenário sócio econômico, teórico e político. 

Nesse sentido, a intenção do Curso Superior de Tecnologia em Logística é formar 

profissionais que possam modificar o perfil do mercado e não simplesmente, reproduzi-

lo. 

 

    De acordo com a consultora de Recursos Humanos da Catho Online, Gláucia Santos, 

essa situação é bastante comum para diversos universitários. "Depois de concluída a 

graduação, o salário é um dos grandes responsáveis para que muitos estudantes 

permaneçam em um emprego, mesmo que este não esteja relacionado à sua área de 

formação”. Em média em todo o país, a faixa salarial inicial para os profissionais dos 

cursos superiores de tecnologia é de três e quatro salários mínimos dependendo da 

região do país, os concluintes ganham quatro salários mínimos e após um ano podem 

passar a receber até cinco e meio salários mínimos. A pesquisa confirma essa média na 

Bahia. 

 

8.3 – Local onde o egresso exerce a sua profissão 

 

    A educação tecnológica tem também como objetivo realizar e estimular a pesquisa e 

o desenvolvimento tecnológico, além de oferecer mecanismos para a educação 

continuada, prover os trabalhadores de conhecimentos e habilidades para o exercício de 

suas atividades profissionais em qualquer segmento da economia, em empresas de 

diversos tipos com preocupação em atender as demandas do mundo do trabalho. 

 
    Verificamos com isso que o egresso desse curso como mostra a pesquisa, enfrenta a 

concorrência livre e exigências de sobrevivência no mercado de trabalho sendo o setor 

privado que mais absorve esses profissionais com 83%, seguido de 11% de autônomos e 

ainda 6% que conseguiram montar sua própria empresa de Logística. Desses 83% 

lotados em empresas privadas, 76% desse total, obteve seu emprego através de seleção 

de curriculum e os demais por indicação. Observamos com esse quadro que faltam nos 

concursos públicos mais oportunidades de vagas para tecnólogos. 
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Gráfico 9 – Tipo de organização exerce a atividade profissional 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
    O aluno tecnólogo, mediante os novos desafios e exigências do mercado de trabalho, 

deve estar preparado para enfrentar situações complexas e solucionar problemas 

existentes junto às organizações. O papel do educador e das instituições que oferecem 

os Cursos Superiores de Tecnologia é desenvolver junto ao aluno tecnólogo as 

competências básicas para melhor desempenho de suas atividades profissionais junto à 

sociedade. Competências estas, que são apresentadas na Proposta de Diretrizes 

Curriculares para os Cursos Superiores de Tecnologia. (RIOS, 2005). Além disso, "o 

sistema de educação profissional precisa estar profundamente vinculado ao mercado de 

trabalho e à evolução tecnológica" (SOUZA, 2005).  

 

        Ainda, segundo Castro (2003): "é difícil imaginar que o Brasil vá ser diferente de 

todos os outros países do mundo. Portanto, é razoável supor que esse é o nível que vai 

crescer mais rapidamente nos próximos anos. Tudo indica que há uma demanda 

reprimida por mais cursos curtos, seja de uma semana, seja de dois anos". Como 

conseqüência, as escolas especializam-se ao definir um ramo cada vez mais estreito, o 

que leva a um grau de interação cada vez maior com o setor produtivo: "o Brasil é o 

único país latino-americano que faz desse modelo uma política deliberada, mostrando 

pioneirismo na difusão de um estilo muito mais eficiente e funcional de organização de 

ensino técnico-vocacional" (CASTRO, 2003).  
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8.4 – Propostas para melhorias do curso 

 
    A educação profissional e tecnológica é uma opção de ensino-aprendizagem, 

fortemente sintonizada com o mundo do trabalho e, como qualquer outro processo 

educativo, precisa focar o desenvolvimento integral do trabalhador, principalmente seus 

egressos que quando chegam as empresas, podem dar o aval sobre o curso. Ouvi-los é 

fundamental para a continuidade da oferta do curso a sociedade. 

 

Gráfico 10 – Melhorias do curso para qualificar o formando 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
     

     Nelson Pretto diz que “educação não é uma coisa fechada”. Na pesquisa,  um total de 

14% sente necessidade de atualização constante dos conteúdos curriculares nas aulas, 

33% de professores bem qualificados trazendo bons conteúdos atualizados e ainda, 14% 

de oferta de estágio curricular. Gonczi (1996) faz três considerações a esse respeito: a) 

as diferenças entre o tipo de educação que se necessitava para um contexto de produção 

em série e o que se necessita hoje indicam que existe a necessidade de capacitação de 

um número maior de pessoas, aptas a assumir trabalhos novos que requerem níveis mais 

elevados de competência; b) o conteúdo do ensino deve concentrar-se no 

desenvolvimento de todos os componentes das capacidades de ordem mais elevada, do 

tipo que tradicionalmente foi reservado a uma elite; e c) deve ser mais específica a 

ligação entre educação inicial e educação para toda a vida. Um total de 39% sente falta 
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de melhor diálogo entre alunos e coordenação pedagógica, melhora do projeto político 

pedagógico entre outros tópicos. Percebemos nos alunos um sentimento de pertença 

sobre o curso.  

 

    Para Nunes (1998), as organizações, devido ao intenso processo de globalização, têm 

procurado buscar novas formas de estruturação, como: fusões, aquisições, alianças 

estratégicas, visando alcançar melhores níveis de competitividade. Surgem, então, novas 

tecnologias e novos modelos de gestão. 

 

    Ainda segundo Nunes (1998), essas mudanças se expandem para o campo da 

formação e educação do trabalhador, pois o novo cenário exige, como explica Handfas 

(2001): [...] a necessidade de superação de um modelo de formação [...] baseado na 

aquisição de habilidades necessárias ao desempenho das tarefas de cada posto de 

trabalho e aponta para outro, que traduza os requisitos necessários para a formação geral 

do trabalhador e sua maior capacidade de pensamento teórico-abstrato e lógico-

matemático (HANDFAS, 2001).  

 

    Entretanto, essas mudanças no mundo do trabalho exigem um novo perfil do 

trabalhador, para que este possa se adequar à atual dinâmica das organizações, logo, 

novas competências são exigidas. Nos estabelecimentos de ensino, por exemplo, os 

professores, para o empresário do estabelecimento, podem ser meros assalariados; há 

grande número de tais fábricas na Inglaterra. Embora eles não sejam trabalhadores 

produtivos em relação aos alunos, assumem essa qualidade perante o empresário. Este 

permuta seu capital pela força de trabalho deles e se enriquece por meio desse processo. 

O mesmo se aplica às empresas de teatro e estabelecimentos de diversão. (MARX apud 

FRIGOTTO, 1993). Apesar de suas dificuldades, os alunos não querem um ensino 

facilitado devido a sua falta de tempo e situações críticas enfrentadas pela condição de 

trabalhador de curso noturno, eles esperam que seja levado em consideração o pouco 

tempo para tarefas fora do horário de aula, mas querem um ensino de qualidade 

(CASTANHO, 2000). 

 

    Ainda sobre o processo de oferta e demanda da educação tecnológica, entendemos na 

mesma percepção de Brígido (1999) que o vínculo entre a oferta de formação e a 

demanda por profissionais ditos competentes procede de várias vertentes, com objetivos 
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específicos, tais como: do sistema produtivo - pressão por elevação nos níveis de 

qualificação; das instituições governamentais e privadas de ensino e formação - 

ampliação das oportunidades e aproximação do mundo do trabalho; da comunidade 

internacional - padronização e normalização de procedimentos ocupacionais e 

reconhecimento de competências tácitas do trabalhador, da segurança e saúde no 

trabalho e da questão da diversidade; e dos órgãos sindicais - estabelecimento da 

certificação das competências como espaço de negociação e ampliação do leque de 

qualificações, a fim de criar mais oportunidades de emprego.  

 

8.5 – A necessidade de suporte técnico 

 

    A educação, como prática de intervenção social, é concebida como mediação das 

práticas de trabalho, de vida social e de cultura simbólica. Para Grinspun (2001) o 

conceito de educação tecnológica diz respeito à formação do cidadão e do profissional 

criativo e flexível, os cursos de graduação encontram-se diante da necessidade, em 

função de exigências legais, da elaboração e submissão de seus projetos pedagógicos 

aos órgãos e colegiados superiores de suas respectivas instituições. São elaborados 

focando as necessidades dos alunos, no caso dos cursos tecnológicos, precisam ter um 

conteúdo tecnológico focando as atividades práticas profissionais.  

 

Gráfico 11 – Suporte técnico e tecnológico suficientes para a formação 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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    Quanto ao suporte técnico e tecnológico, as ferramentas, os ambientes virtuais e os 

laboratórios, suficientes para a formação, a grande maioria dos egressos, 81% ficou 

satisfeito com o conteúdo tecnológico absorvido no curso, julgando suficientes para sua 

prática no mercado de trabalho enquanto 19% sentem falta de mais conteúdo específico 

na grade curricular do curso. Para Fleury e Fleury (2001), por sua vez, “as competências 

devem agregar valor econômico para as organizações e valor social para os indivíduos” 

e são compostas por sete saberes específicos: saber agir, saber mobilizar, saber 

comunicar, saber aprender, saber comprometer-se, saber assumir responsabilidades e ter 

visão estratégica.  

 

    A extensão das mudanças pelas quais passam os estudantes fica também evidenciada 

na classificação proposta por Almeida e Soares (2003) em seus estudos acerca de 

integração do aluno ingressante. Ainda, segundo os autores, 

 
As múltiplas e complexas tarefas a enfrentar reportam-se a quatro domínios 

principais: 

(i) Acadêmico ( a transição ente o ensino secundário e o universitário é 

particularmente exigente, requerendo adaptações constantes aos novos ritmos 

e estratégias de aprendizagem, ao novo estatuto de aluno e aos sistemas de 

ensino e de avaliação); (ii) Social ( a experiência universitária requer o 

desenvolvimento de padrões de relacionamento interpessoal mais maduros na 
relação com a família, com os professores e os colegas, com o sexo oposto e 

com as figuras de autoridade); (iii) Pessoal (os anos universitários devem 

concorrer para o estabelecimento de um forte sentido de identidade, para o 

desenvolvimento da auto-estima, de um maior conhecimento de si próprio/ a 

e para o desenvolvimento de uma visão pessoa do mundo); e (iv) 

Vocacional/Instucional ( a universidade constitui uma etapa fundamental para 

o desenvolvimento de uma identidade vocacional, onde a especificação, a 

implementação e o comprometimento com determinados objectivos 

vocacionais e/ou institucionais parece assumir particular importância). 

 

 
    Diante de tal relato, podemos observar no gráfico 11 que o profissional de logística 

exige, além da formação técnica e tecnológica referente a produtos e serviços, também a 

compreensão das relações humanas, enfatizando uma formação profissional 

interdisciplinar para acompanhar as constantes atualizações. 
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8.6 – Comparação do curso com o de outras instituições na visão dos 

egressos  

 

    As instituições de ensino superior começaram a enfrentar a concorrência mais 

acirrada há alguns anos após a grande expansão no mercado interno e com a entrada do 

capital estrangeiro no setor da educação e muitas delas não estavam preparadas para 

atuar em um ambiente tão competitivo.  No cenário do ensino superior, principalmente o 

privado, as pesquisas realizadas pela empresa Lobo e Associados em 2010, que é 

especializada em consultoria na área educacional, apontam que as tendências no setor 

são a de demanda crescente, o aumento da concorrência, diversificação das instituições, 

aumento de custos, dificuldades de financiamento, novos grupos empresariais 

estrangeiros entrando no ramo, aumento das exigências, avaliações externas, 

inadimplência, evasão que são fatores críticos para a gestão das instituições, pois além 

de limitar as políticas de investimentos entre outros problemas dificultam a 

competitividade no mercado.  

 

    Dos formados, 62% se julgam com bagagem, conhecimento suficientes para competir 

no mercado de trabalho em igualdade de condições com qualquer outro formando de 

outra Instituição de ensino no Brasil e ainda 24% se julgam com larga vantagem sobre 

formandos de outras Instituições por considerarem a grade curricular satisfatória e ainda 

a tradição da instituição no mercado. Perrenoud (1999), define competência como a 

capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades e 

informações) para solucionar com eficácia situações que estão ligadas a contextos 

profissionais, culturais e condições sociais. 
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Gráfico 12 – Comparação com profissionais de outras instituições 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

    Ainda, Oliveira (2001), confirma que o período de conclusão do curso possibilita o 

fornecimento de informações mais completas, visto que os estudantes já vivenciaram o 

todo ou grande parte do processo de formação. Porém, outros momentos da formação 

podem fornecer dados importantes sobre as mudanças pelas quais os alunos passam.  

 

    Segundo Barbosa (2006), observar nas pessoas o domínio de áreas específicas do 

saber e a preocupação permanente por aprimoramentos e capacitação têm sido 

exigências quase unânimes das organizações ao selecionar profissionais para suas 

equipes de trabalho. A partir dessas reflexões entendemos que nos dias de hoje, pelas 

crescentes e sofisticadas exigências tecnológicas, as empresas demandam dos 

profissionais competências refinadas e cada vez mais focadas em suas áreas de atuação.  

    Assim, uma boa base acadêmica, em instituições de ensino reconhecidas com 

preocupação de oferecer uma formação de qualidade que realmente desenvolva 

profissionais mais autônomos em processos de aprendizagem que impliquem 

desempenhos profissionais mais duradouros, um compromisso social, uma vez que se 

vive em um país onde o número de indivíduos que tem acesso a formação superior é 

ainda bastante restrito, constitui, sem dúvida, fator competitivo, principalmente para o 

ingresso no mercado de trabalho. 
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8.7 – O curso de pós-graduação pretendido pelos egressos 

 

    Segundo Malhotra (2001) a ampliação do horizonte do conhecimento suscita no 

pesquisador uma inquietude permanente. Nunca se tem respostas em número e 

profundidade que permitam uma solução definitiva. Após ter obtido respostas a algumas 

perguntas, novos questionamentos afloram. Quem está descontente com os rumos que a 

carreira está tomando geralmente pensa em mudanças na perspectiva de melhorar sua 

condição de trabalho.  

 

    Dos egressos da pesquisa, o maior interesse, 24% é pela área de finanças, pois é uma 

área que se mostra promissora seguida de 14% interessados pela especialização em 

transportes e 33% estão ainda em dúvida aguardando os sinais de necessidade do 

mercado, pois uma pós-graduação é um investimento de mais um ano de estudos. 

 

Gráfico 13 – Pós- graduação pretendida 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

    Ter um diploma de segundo grau anos atrás era mais do que suficiente para ter um 

bom emprego garantido. Hoje, obter um diploma de nível superior está sendo básico 

principalmente pela oferta de cursos em universidades particulares que vem crescendo 

gradualmente. Portanto, no século XXI, para se ter um emprego realmente bom e 

valorizado no mercado de trabalho é preciso fazer uma pós-graduação, uma 

especialização. 
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    Segundo Zarifian (2001), quanto maior a diversidade de situações a que o 

profissional for submetido, os conhecimentos serão modificados com maior intensidade. 

Percebe-se, então, uma exigência do mercado de trabalho quanto à necessidade de 

continuidade nos estudos para ocupar cargos de gestão.  

    Independente da escolha da modalidade da graduação, é preciso investir em formação 

contínua, conforme comprova a pesquisa “Você e o Mercado de Trabalho”, da 

Fundação Getúlio Vargas de 2012. Segundo o estudo, a cada ano de estudo completado 

o salário pode subir quinze por cento e as chances de arrumar emprego aumentam em 

três por cento.  

    “Por isso, é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é 

o da reflexão crítica sobre sua prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2006). Nesse sentido, os 

egressos destacam a necessidade de uma formação continuada que contribua para 

acompanhar esse cenário presente no mercado de trabalho. 

 

 

8.8 – Disciplinas e competências que faltam no curso 

 
 

    As constantes mudanças e as complexidades inerentes ao setor educacional que vem 

transformando o ensino superior a partir da adoção e implementação, por parte das 

instituições de ensino, de programas e estratégias de marketing contribuem para efetivar 

ações que se constituem em fatores diferenciais, na sustentação das relações 

institucionais em si e destas com a comunidade acadêmica.  

  

    Além de disciplinas básicas e disciplinas institucionais oferecidas pela instituição, o 

curso superior de tecnologia em logística conta com disciplinas como logística 

empresarial, geografia e fluxo da economia dos transportes, direito empresarial, 

marketing internacional, terminais e aduana entre outras que abordam temas atuais, 

acompanhando as tendências do mercado. 

Dos pesquisados, 14% sentiu falta de colocar em prática o ensinamento teórico que 

ainda assusta, desafia os alunos que sentem a necessidade de experimentar a prática 
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antes de cair direto no mercado de trabalho, a prática do estágio é muito concorrida, 

além de 9,5% dos alunos que se sentem mais confortáveis com atividades com 

demonstrações práticas, principalmente através das visitas técnicas onde se aplica a aula 

teórica a uma aula mais prática. Significa que 33% sentiram falta de estágio na sua 

formação. 

 

Gráfico 14 – Disciplina/conteúdo apontados como ausentes 

                          

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 
    Historicamente, como salienta Kuenzer (1997), a educação profissional no Brasil era 

bem demarcada entre os profissionais que iriam desempenhar funções intelectuais ou 

instrumentais, numa sociedade que delimitava a divisão social e técnica do trabalho.  

    Segundo a pesquisa “Valores pagos aos estagiários do Brasil”, realizada pelo Núcleo 

Brasileiro de Estágios - NUBE em 2008, o panorama dos estágios no Brasil pode 

exemplificar as diferenças entre as oportunidades para um bacharel e para um 

tecnólogo. A Associação Brasileira de Estágios - ABRES registra em torno de 650 mil 

vagas de estágio para o Ensino Superior no Brasil. As diferenças salariais, no entanto, 

não são tão grandes quanto o número de oportunidades, a média salarial dos estudantes 

de nível Superior é de R$ 765,25. Já para o nível Superior tecnólogo, é de R$ 702,40, 

esses valores podem variar de acordo com as regiões do país.  

O estágio é um processo de aprendizagem indispensável a um profissional que deseja 
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estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira, pedagogicamente o 

aprendizado é muito mais eficaz quando é adquirido por meio da experiência. Temos 

muito mais retenção quando aprendemos na prática do que quando aprendemos lendo 

ou ouvindo. O que fazemos diariamente e com frequência é absorvido com muito mais 

eficiência. 

 

8.9 – Comunicação dos egressos com a Faculdade 

 

    A orientação de marketing sustenta que para atingir suas metas, a empresa deve ser 

melhor que a concorrência na criação, entrega e comunicação de valor para o seu 

cliente. O importante é a satisfação das necessidades do cliente. Nesta relação com o seu 

cliente, os alunos, a instituição de ensino deve traçar comprometimento, eficiência, 

agilidade em solucionar seus problemas e atender suas necessidades. A dificuldade de 

comunicação com seus egressos ainda é grande por parte das instituições de ensino. 

 

    Dos egressos, 24% se mostra satisfeito com a atenção dada a eles, recebem 

divulgações constantes dos eventos institucionais, outros 29% pedem melhores 

condições financeiras par voltarem a estudar na instituição, ou seja mais descontos na 

mensalidade, além das que já são oferecidas para os cursos de pós graduação seguidos 

de outros 19% que sentem falta de divulgação de postos de trabalho na área. 

 

Gráfico 15 – Contribuições da faculdade aos egressos  

 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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No Brasil, a expressão “educação tecnológica” tem um sentido legal preciso, 

que é a formação de nível superior de curta duração voltada para a 

capacitação para as profissões, sobretudo na área industrial, enquanto a 

“educação técnica” se refere à formação profissional de nível médio. Na 

literatura de língua inglesa, fala-se de “vocational education”, para se referir 

à educação orientada mais diretamente para o mercado de trabalho, que inclui 

os níveis técnico e tecnológico, em contraste com a “general education”, 

voltada para a formação geral, e também em contraposição à educação 

universitária tradicional, voltada para as profissões de conteúdo mais 

acadêmico, para as quais o termo “professional education” é geralmente 

reservado. (SCHWARTZMAN, 2005, p.2). 

    Estruturadas conforme uma nova concepção de graduação e focadas em demandas 

segmentadas do mercado, as graduações tecnológicas reúnem características acadêmicas 

importantes para quem deseja implementar a vida profissional com aproveitamento de 

tempo (ROSETTI, 2010). Na história da educação superior brasileira, os cursos de 

tecnologia têm cumprido um importante papel, graduando profissionais em sintonia 

com as demandas da sociedade.  

    Observamos com isso, que os cursos superiores de tecnologia têm demonstrado uma 

significativa capacidade de adequação ao novo contexto do ensino superior brasileiro 

principalmente frente às organizações empresariais no Brasil. Exige, ainda, que 

determinadas ações sejam implementadas com o intuito de reunir o maior número de 

elementos que favoreçam não só a elaboração e apreciação dos projetos pedagógicos, 

mas principalmente a sua implementação. 
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9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

    Através desse trabalho de pesquisa foi possível avançar um pouco mais no estudo de 

algumas necessidades manifestadas pelos alunos universitários egressos de cursos 

tecnológicos e que algumas vezes não são observadas pelas universidades, 

principalmente com a visão desses alunos. A pesquisa confirma mudanças não apenas 

aos aspectos profissionais, mas também aos domínios pessoal, social e acadêmico 

confirmando algumas mudanças como o grande crescimento e valorização dos cursos 

tecnológicos no Brasil após a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei das 

Diretrizes Básicas do Ensino Nacional, que a sua preparação acadêmica nos dias atuais, 

não serve apenas para desempenhar sua atividade profissional mais também para 

exercer a sua cidadania, seus direitos e o desenvolvimento social. Seguindo o 

pensamento de Gramsci que diz que somos cobaias num experimento sinistro, levado a 

cabo nos laboratórios ideológicos dos “companheiros”, desde 1909 até os dias atuais os 

cursos superiores de tecnologia conforme verificamos nesta pesquisa chegam a um 

período de afirmação e respeito no mercado de trabalho.  

    Há um grande sentimento dos alunos pesquisados de satisfação quanto a sua 

graduação tecnológica em logística. A questão da auto-estima foi observada em várias 

respostas da pesquisa aliado ao sentimento de pertença.Verifica-se a inserção de 72% 

das primeiras turmas formadas na Bahia em 2010 e 2011. A grande maioria se sente 

preparada para o mercado de trabalho numa situação de igualdade com outros formados 

de outras instituições de ensino, de forma confortável.   

    Essas percepções devem servir como material de reflexão para as unidades de ensino, 

no sentido de que é necessário auxiliar o aluno a identificar as relações entre o que está 

sendo aprendido e as atividades a serem desenvolvidas no mercado de trabalho. No 

entanto, é preciso fazer algumas ressalvas. Inicialmente, este é um estudo exploratório, 

que contou com a participação de um número pequeno de estudantes de apenas uma 

instituição de ensino superior. É preciso que novos estudos com amostras mais amplas, 

de outros cursos que possam confirmar ou descrever novas informações sobre o 

desenvolvimento de carreira dos alunos de cursos tecnológicos. Ainda, para uma 

compreensão mais ampla da realidade vivenciada por estes alunos.  
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    Quanto às contribuições dos egressos do curso, observamos que os conceitos de 

competência, desenvolvimento de habilidades e capital humano que permeiam o 

cotidiano das instituições modernas, exigindo delas a busca incessante por novos 

conhecimentos e atualização, profissionais devidamente capacitados está sendo atendida 

trazendo como uma das consequências, melhorias nas condições de vida dos que estão 

inseridos no mercado de trabalho, observamos mais conclusões a respeito, no Apêndice 

2 desta pesquisa. Constatamos que a maioria dos egressos do curso são homens com 

idade entre 21 e 25 anos, solteiros, trabalham em empresas privadas, foram contratados 

por seleção de currículo, têm ganhos de até cinco salários mínimos, trabalham com 

cargos de orientação e supervisão, têm ótima perspectiva profissional de sua área de 

atuação e se consideram prontos para competir em situação de igualdade com 

profissionais oriundos de outras instituições no mercado de trabalho no Brasil.  

 

    Observamos relatos referentes às mudanças nas ações de trabalho, a maioria afirmou 

que os conhecimentos adquiridos na sala de aula e em visitas técnicas durante os 

semestres letivos, tiveram aplicabilidade no cotidiano do trabalho. Os resultados nos 

permitiram constatar a relevância do curso para a capacitação profissional dos alunos, 

com a perspectiva de constante adequação dos conteúdos e aperfeiçoamento do 

processo didático-pedagógico. Entende-se com isso que o profissional deve ser dotado 

de um senso para a renovação, um exercício constante do conhecimento que se renova 

sempre com a prática considerando a relação entre vivência, tecnologia, cultura, 

sociedade e educação. 

    Alguns levantamentos qualitativos sobre a experiência acadêmica desses alunos de 

cursos tecnológicos podem contribuir para a compreensão de algumas questões como as 

diferenças de gênero, as dificuldades apontadas pelo levantamento de fatores 

estressores, novos serviços de acompanhamento universitário entre outros aspectos 

observados. 

    Os alunos pesquisados constatam que a qualificação dos professores, mais prática 

profissional sobre os conhecimentos teóricos e a atualização do currículo são 

fundamentais para a melhoria contínua do curso, esses dados devem ser trabalhados 

como eles apontam para propiciar o aperfeiçoamento da grade curricular 
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consequentemente fortalecendo os resultados e as perspectivas dos profissionais junto 

ao mercado de trabalho.   

    Como educadora envolvida com os cursos tecnológicos e ainda como egressa dos 

cursos técnicos profissionalizantes dos anos oitenta, podemos verificar o avanço desses 

cursos como caminho para o crescimento sócio econômico, principalmente de 

determinadas regiões do país, mostrando sua importância para os profissionais que já 

estão no mercado de trabalho, como forma de profissionalização e re profissionalização 

dos mesmos que devem dar continuidade aos seus estudos em nível de especialização, 

de mestrado ou até de doutorado, como é possível no Brasil.  

 

    Esses alunos já podem contar com a convalidação dos créditos adquiridos em cursos 

tecnológicos para o sistema de ensino superior tradicional como bacharelados e 

licenciaturas no caso do profissional tecnólogo optar por fazer depois de formado um 

bacharelado ou uma licenciatura. A educação tecnológica no Brasil já é um projeto para 

todos se envolverem, pois se apresenta como um instrumento de crescimento e 

desenvolvimento de um país ainda muito carente de profissionais qualificados, 

devidamente preparados para o mundo de trabalho globalizado, altamente competitivo.  

 

    O Brasil ainda apresenta uma das mais baixas taxas de acesso ao ensino superior no 

mundo. Segundo dados do Cadastro Geral de Empresas, elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2012, trabalhadores com diploma 

universitário conseguem postos de trabalho onde chegam a ganhar até duzentos e 

dezenove por cento mais do que pessoas com menor escolaridade. Entre os assalariados, 

oitenta e dois por cento não tinham nível superior e ganhavam, em média, R$ 1.294,70. 

No caso dos que cursaram o terceiro grau, o valor médio dos salários alcança até R$ 

4.135,06 mensais na época do estudo. As reformas do ensino fundamental, que facilitam 

a continuidade no ensino médio ajudaram a criar uma série de facilidades para o 

ingresso no ensino superior além das políticas públicas. Muitas têm sido as iniciativas 

do poder público, ao longo dos tempos igualmente por políticas públicas mais eficientes 

no combate a esse quadro no Brasil, e essas ações vêm modificando o desenho do 

sistema educacional brasileiro na atualidade. As nossas reflexões giram em torno de um 

cenário de constantes mudanças no mundo do trabalho, da política e da prática da 

educação superior.  
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    A educação contribui significativamente para o desenvolvimento, por isso existe hoje 

no Brasil um crescimento dos cursos superiores de tecnologia, como forma de resposta 

a um significativo avanço na economia nacional nos últimos anos que abre novas 

oportunidades em diversas áreas.  Por fim, não podemos esquecer a herança 

fundamentada no preconceito acadêmico, quanto aos cursos tecnológicos que integram 

a educação superior na condição de graduação com legislação própria do ensino 

superior, não devendo ser, portanto, considerados como cursos de curta duração, mas 

cursos com uma carga horária suficiente para a formação de profissionais qualificados 

para suas funções, competentes atualizados, devidamente sintonizados com o mercado 

de trabalho.  

       Concluímos que é fundamental que o Governo implante políticas públicas 

educacionais para a formação superior tecnológica eficientes e participantes de 

relevância no âmbito de desenvolvimento regional alcançando o Brasil como um todo. 

São necessários gastos públicos com os cursos superiores de tecnologia no Brasil. (...) 

ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 

2006). A Instituição precisa ampliar suas parcerias com empresas privadas para 

conseguir ofertar um número confortável de estágio na área. Desenvolver uma parceria, 

um trabalho de conscientização com as empresas onde já trabalham os formandos para 

que eles possam estagiar nas áreas de sua formação por um período de tempo 

específico. 

    Seguem, como sugestão para futuras pesquisas, as seguintes proposições: analisar a 

inserção e ascensão do profissional no mercado sobre outros eixos, estender a pesquisa a 

outras Instituições de ensino superior que ofertam cursos de tecnologia, a outros cursos 

que tem grande demanda, conseguindo aprofundar e ampliar os dados e análises aqui 

apresentadas, para aprimoramento de projetos pedagógicos, contribuindo na revisão das 

diretrizes curriculares de tais cursos e suas competências. Entendemos ser de muita 

importância, mais pesquisas sobre a temática pois a demanda por esses cursos continua 

em crescimento e percebemos a necessidade de ajustes na grade curricular, projeto 

político pedagógico entre outros pontos observados pelos egressos desta pesquisa. 

 



105 
 

REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, Leandro S.; SOARES, Ana Paula Os Estudantes Universitários: Sucesso 

Escolar e Desenvolvimento Pessoal. In Mercuri, Elizabeth; Polydoro, Soely A. J. 

(orgs). Estudante Universitário: Características e experiências de formação. 

Taubaté: Cabral Editora e Livraria Universitária, 2003. 

 

ALMEIDA JUNIOR, Eurico Pedroso de; PILATTI, Luiz Alberto. Empregabilidade do 

profissional formado em cursos superiores de tecnologia do CEFET-PR: estudo de 

caso em médias e grandes empresas da região norte do Paraná. In: Ensaio: aval. 

Pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.15, n.56, p.429-446, jul./set. 2007. 

 

ANDRADE, Andréa de Faria Barros. Cursos superiores de tecnologia: um estudo de 

sua demanda sob a ótica dos estudantes. Universidade de Brasília, Faculdade de 

Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação. Brasília, 2009. 

 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e negação 

do trabalho. 6
a 
reimpressão. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 

AMORIM, Antonio. Avaliação institucional da universidade. São Paulo: Editora 

Cortez, 1992. 

AZEVEDO, A. S. & Faria, L. Experiências de transição acadêmica: Qualidades 

psicométricas de um questionário para o contexto universitário. Trabalho 

apresentado na X Conferência Internacional - Avaliação Psicológica: Formas e 

Contextos. Braga, Portugal: Psiquilíbrios, 2004. 

AZEVEDO, Bernardo Montalvão Varjão de. Ensaio sobre uma teoria geral dos atos 

de comunicação no processo penal brasileiro à luz da teoria da ação comunicativa 

habermasiana. Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União. 

Ano 06, n. 24/25, 2007. 

 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

BAPTISTA, João Manuel Pereira Dias. A educação tecnológica e os novos 

programas. Porto: Edições Asa, 1996. 

 

BARBOSA, Antonio Flavio Barbosa Moreira. A recente produção científica sobre 

currículo e multiculturalismo no Brasil (1995-2000): avanços, desafios e tensões. 

2001 – UFRJ. 

BARBOSA, Paulo Osmar Dias. Desenvolvimento tecnológico da micro e pequena 

empresa através dos trabalhos de diplomação dos cursos superiores de tecnologia. 

2006. 131 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2006.  

 

 



106 
 

BARDAGI, Marúcia Patta. Evasão e comportamento vocacional de universitários: 

estudos sobre o desenvolvimento de carreira na graduação. 2007. 230 p. Tese 

(Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

 

BARRETO, Cintia e BELLO, José Luiz de Paiva. Mudanças: Didática e Avaliação. 

Pedagogia em Foco, Rio de Janeiro, 2001.  

 

BASTOS, João Augusto de Souza Leão de Almeida. Cursos Superiores de 

Tecnologia: avaliação e perspectivas de um modelo de educação técnico 

profissional. Brasília: Senete, 1991. 

 

BASTOS, João Augusto de Souza Leão de Almeida. A educação tecnológica – 

conceitos, características e perspectivas. Tecnologia e educação, Curitiba, 1997. 

  

BAUER, Ruben. Gestão da mudança: caos e complexidade nas organizações. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

 

BOBBIO, Norberto. Ensaios sobre Gramsci e o conceito de sociedade civil. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra.1999 

 

BOBBIO, Norberto. Igualdad y liberdad. Barcelona: Paidos, 1993. 

 

BOLZAN, D.P.V. e ISAIAS, S. M. Pedagogia Universitária e Aprendizagem 

Docente: relações e novos sentidos da professoralidade. Rev. Diálogo Educ., 

Curitiba, v. 29, p. 13-26, jan./Abr. 2010. 

 

BRASIL. Educação profissional e tecnológica. Legislação Básica. Brasília: Ministério 

da Educação. Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica. 2005. 

 

BRASIL. Lei nº 5540/68, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e 

funcionamento do ensino superior no Brasil. Diário Oficial da República Federativa 

do Brasil. Brasília, 1968. Disponível em: www.senado.gov.br.  Acesso em 20 de 

outubro de 2012. 

 

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da educação 

Nacional. Diário Oficial da União. Brasília: 23 dez. 1996. Disponível em: 

www.senado.gov.br. Acesso em 16 de outubro de 2012. 

 

BRASIL. Decreto no. 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2º, do artigo 36 

e os artigos 39 a 42 referentes à Educação Profissional da Lei nº. 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996. Diário Oficial da União. Brasília: 18 abril, 1997. Disponível em: 

www.senado.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2012. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE/CES). Parecer nº. 776/97. 

Brasília: de 03 de dezembro de 1997. Disponível em: www.senado.gov.br. Acesso 16 de 

outubro de 2012. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE/CES). Parecer nº. 436/2001. 

Brasília: de 02 de abril de 2001. Disponível em: www.senado.gov.br.  Acesso em 21 de 

outubro de 2012. 

http://www.senado.gov.br./
http://www.senado.gov.br./
http://www.senado.gov.br./
http://www.senado.gov.br./
http://www.senado.gov.br./


107 
 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE/CP). Parecer nº. 29/2002. 

Brasília: 02 de dezembro de 2002. Disponível em: www.senado.gov.br. Acesso em 16 

de outubro de 2012. 

 

BRÍGIDO, R. V. Criação de uma rede nacional de certificação de competências 

nacionais. In Organização Internacional do Trabalho. Certificação de competências 

profissionais: discussões. Brasília: OIT, MTE / FAT. 1999 

 

BRUYNE, Paul de. Dinâmica da Pesquisa em Ciências Sociais: os polos da prática 

metodológica. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991. 

 

CAMPOS, L. F. de L. Métodos e técnicas de pesquisa em Psicologia. Campinas: 

Editora Alínea, 2ª edição, 2001. 

 

CARVALHO, José Meixa Crespo de - Logística. 3ª ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002. 

 

CASTANHO , M.E. Professores e inovação. In . CASTANHO, S. e CASTANHO , 

M.E : O que há de novo na educação superior. Campinas: Papirus, 2000.  

CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. A sociedade em 

rede. São Paulo: Paz e Terra, v. 1, p. 86-221, 1999. 

CASTRO, C. M. O despertar do gigante: com menos ufanismo e mais direção, a 

educação brasileira acorda. Belo Horizonte: Ed. Universidade, 2003. 

 

CASTRO, C. de M. O ensino da administração e seus dilemas: notas para debates. 

Revista de administração de empresas, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 58-61, jul./set. 

1981.        

   

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Editora Cortez, 

2ª edição, 1995. 

 

CURY, Carlos Jamil. Educação e contradição. São Paulo: Cortez, 1985. 

 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1995. 

 

DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa. Campinas: Papirus, 2001. 

 

DIAS SOBRINHO, José. Educação superior: flexibilização e regulação ou avaliação e 

sentido público. São Paulo: Xamã; Goiânia: Alternativa. 2003. 

 

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em ciências sociais 

aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

 

DOWBOW, Ladislau. Governabilidade e descentralização. Revista do serviço 

público, ano 45 v. 118, n. 1, p. 95-118, jan/jul. 1994. 

 

http://www.senado.gov.br./


108 
 

DUTRA, J.S.; Gestão por competências: um modelo avançado para o 

gerenciamento de pessoas. São Paulo: Gente, 2001. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1983. 

FARAH, Marta F. S. Gestão do setor público e reforma educação no Brasil. 19º. 

Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro, v. l, n.8. 

 

FARIA, Nalu. et allii. Gênero e Educação . São Paulo: Sempre viva/ Organização 

feminista, 1999. 

 

FAVRETO, Juliana. CST: surgimento , legislação e expansão no período pós-LDB – 

01/08/2010. 

 

FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de 

competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 2. ed. São 

Paulo : Atlas, 2001.  

FREIRE, Paulo, Política e educação: ensaios. São Paulo: Cortez, 2001.   

FREIRE, Paulo, Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São 

Paulo: UNESP, 2000. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários á prática educativa. 33. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Modelos ou modos de produção e educação: dos conflitos 

às soluções. Tecnologia educacional. Rio de Janeiro, v. 27, n. 147, p. 7-14, out./dez. 

1999. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das 

relações entre educação e estrutura econômico-social capitalista. 4ª edição. São 

Paulo: Cortez, 1993. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e Crise do Trabalho: perspectivas de Final de 

Século. 9. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2008. 

 

GENTILI, Pablo A. A; SILVA, Tomaz Tadeu. Neoliberalismo, Qualidade Total e 

Educação em Visões Criticas. Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

GOMES, Cristina Guimarães, OLIVEIRA, Elzira Lúcia de. Curso Superior de 

Tecnologia Como Instrumento de Inserção no Mercado de Trabalho Regional: o 

caso do Norte Fluminense – Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de 

Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu – MG – Brasil, de 18 a 22 de 

setembro de 2006. 

 

 

 



109 
 

GONCZI, Andrew. Problemas asociados con la implementación de la ducación 

basada em competencia: d elo atomístico a lo holístico. In: Seminário internacional 

Formación Basada en Competencia Laboral : situación atual y perspectivas. México: 

CONOCER/OIT, 1996. 
 

GRAMSCI, A. A corrupção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1989. 

 

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Tradução de Carlos Nelson Coutinho com a 

colaboração de Luiz Sergio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1999. v. 1. 

 

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Tradução de Carlos Nelson Coutinho com a 

colaboração de Luiz Sergio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 2000. v. 5. 

 

GRANADO, J. I. F.. Vivência acadêmica de universitários brasileiros: estudo de 

validade e precisão do QVA-R. Dissertação de Mestrado. Itatiba: Universidade São 

Francisco, 2004. 

 

GRINSPUN, Mirian. P. S Zippin. Educação tecnológica: desafios e perspectivas. 2ª 

ed. São Paulo: Editora Cortês, 2001. 

 

HAGUETTE, T. M. Metodologias qualitativas na sociologia. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 

1995. 

 

HANDFAS, A. Considerações sobre as mudanças nos processos produtivos e a 

formação profissional do trabalhador. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 24., 

2001, Caxambu. Anais eletrônicos... Disponível em: www.anped.org.br em: 2 maio 

2013. 

 

HEEMANN, A. Habilitação básica em saúde e a expectativa do mercado de 

trabalho. Curitiba: FUNDEPAR/Imprensa Oficial, 1981. v. 1. 101 p. 

 

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

Universidade. Porto Alegre, Educação e Realidade, 2003. 

 

HOFFMANN, J. Avaliar para promover. Mediação Editora, 2001. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA- INEP. Censo da Educação Superior, 2009, 2010 e 2011. Disponível em 

http://www.inep.gov.br. Acesso em 21 de outubro de 2012. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA (INEP). Resumo Técnico Censo da Educação Superior 2007, Brasília: 

Ministério da Educação, 2009. Disponível em www.inep.gov.br. Acesso em 15 de 

setembro de 2012. 

http://www.anped.org.br/
http://www.inep.gov.br/


110 
 

 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2007: Síntese dos 

indicadores. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/def

ault.shtm>. Acesso em 15 de setembro de 2012. 

 

KARP, Ronald Lewis. A oferta de cursos de formação tecnológica e sua relação com 

o desenvolvimento regional. Estudo de caso: Instituições de Ensino Tecnológico no 

Paraná. Fevereiro/2006. 

 

KATZ, Cláudio; BRAGA, Rui; COGGIOLA, Osvaldo. Novas tecnologias: crítica à 

reestruturação produtiva. São Paulo: Xamã, 1995. 

 

KEYNES, John M.) A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: 

Atlas, [1936] 1982.  

 

KUENZER, Acácia Zeneida. Educação profissional: categoria para uma nova 

pedagogia do trabalho. Boletim Técnico SENAC [online], v. 25, n. 2, p. 19-29, 

mai/ago 1999. Disponível em: <http://www.senac.br/informativo/>. Acesso em 16 de 

setembro de 2012. 

 

KUENZER, A Z. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e educação do 

trabalhador. São Paulo: Cortez 2002. 

 

KUENZER, A.Z. Ensino de 2º grau: O Trabalho como Princípio Educativo. 3ª ed. 

SP: Cortez. 1997. 

 

KUENZER, A. Z. Planejamento e educação no Brasil. 3ª. ed. São Paulo: Cortez, 

1996. v. 01. 90 p. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

LIMA FILHO, Domingos Leite. Universidade tecnológica e cursos superiores de 

tecnologia: a racionalidade financeira da reforma educativa. 1999. (Apresentação 

de Trabalho/Congresso). 

 

LIMA FILHO, Domingos Leite. Impactos das recentes políticas públicas de 

educação e formação de trabalhadores: desescolarização e empresariamento da 

educação profissional. Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n. 02, p. 269-301, 

jul/dez.2002. 

 

 

MACHADO, Antônio de Souza. Acompanhamento de egressos: caso CEFET-PR – 

Unidade de Curitiba. 2001. 134 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. 

 

MACHADO, Lucília Regina. O profissional tecnólogo e sua formação. (mimeo). 

2006. 

MANFREDI, Sílvia Maria. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 



111 
 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e 

dissertações. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

MAUÉS, Olgaíses. O trabalho docente no contexto das reformas. GT 5 – Política 

Educacional. 28º Reunião anual da ANPED. 2005. Disponível em www.anped.org.br. 

Acesso em 18 de setembro de 2012. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. .ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

MARX, K.; ENGELS, F. Textos sobre educação e ensino.  São Paulo: Moraes, 1985. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

São Paulo: Atlas, 4ª Ed., 2000. 

 

MEHEDFF, Nassim Gabriel. A avaliação da educação e a inserção dos egressos do 

ensino médio no mercado de trabalho. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais, 1999, 17 p. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Maio, 2009. Disponível 

em: http://catalogo.mec.gov.br. Acesso em 16 de setembro de 2012.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Educação superior, cursos e instituições. Disponível em:  

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/lista_cursos.asp. Acesso em 14 de 

agosto de 2012.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Histórico da educação profissional no Brasil. 

Brasília, DF, 2009. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf. 

Acesso em 17 de agosto de 2012. 

 

MIRAS, M. SOLÉ, I. A evolução da aprendizagem e a evolução do processo de 

ensino e aprendizagem in Coll, C., PALACIOS, J.,MARCHESI, A. Desenvolvimento 

psicológico e educação: psicologia da educação.Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

NUNES, A. C. A natureza do trabalho docente como mediação da relação orgânica 

entre sindicato e escola . Curitiba, 1998. Dissertação (Mestrado) – UFPR. 

 

OLIVEIRA, Marcelle Colares. Análise do conteúdo e da forma dos periódicos 

nacionais de contabilidade. 2001. 157 p. Tese (Doutorado em Administração). 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

 

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Tradução de Bruno 

Charles Magno. Porto Alegre: Artes Médicas. Sul, 1999. 

PETEROSSI, H. G. Educação e mercado de trabalho: análise crítica dos cursos 

superiores de tecnologia. São Paulo: Edições Loyola, 1980. 

http://www.anped.org.br/
http://catalogo.mec.gov.br/
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/lista_cursos.asp
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf


112 
 

PETEROSSI, H. G O tecnólogo e o mercado de trabalho: acompanhamento dos 

alunos egressos da Fatec-SP. São Paulo: FAT, 1999. 

PRADO, Fernando Leme do. O tecnólogo. São Paulo, publicado em 04/06/2004. 

Disponível em < www.universaibrasil.net>. Acesso em 15 de agosto de 2012. 

PRADO, F. L. Os novos cursos de graduação tecnológica. Histórico, legislação, 

currículo, organização didática e didática. São Paulo: ANET, 2006. 

 

PRETTO, Nelson Educação e inovação tecnológica: um olhar sobre as políticas 

públicas brasileiras Trabalho apresentado na XX Reunião Anual da ANPED, 

Caxambu, setembro de 1997. 

 

PROUNI. Portal Prouni. Disponível em: <http://prouniportal.mec.gov.br>. Acesso em: 

19 dez. 2012. 

 

RAMOS, MARISE N. ; FRIGOTTO, Gaudêncio ; CIAVATTA, Maria . A política de 

educação profissional no Governo Lula: um percurso histórico controvertido. 

Educação & Sociedade, Brasil, v. 26, p. 1087-1113, 2005 (A). 

 

REUNI. Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Disponível em: 

<http://reuni.mec.gov.br>. Acesso em: 19 dez. 2012. 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry (org.). Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

RIOS, A. et al. Formação por competências no ensino de tecnologia: um estudo de 

caso na FATEC Guaratinguetá (SP). In. XXV ENEGEP, 2005, Porto Alegre.  

RONALD, Lewis Karp, A oferta de cursos de formação tecnológica e sua relação 

com o desenvolvimento regional. Estudo de caso: instituições de ensino tecnológico 

no Paraná. Curitiba, 2006. 

ROSETTI JR., HELIO. Educação Matemática e Financeira: um estudo de caso em 

Cursos Superiores de Tecnologia. São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, 2010. 

(Tese de Doutorado). 

ROSETTI JR., HELIO. Graduação e Inovação. Disponível em: 

http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/graduacao-e-inovacao/11829/ , 

Acesso em: 09 jun. 2006. 

ROSETTI JR., HELIO. Mudanças no ensino superior e os novos modelos de 

graduação. CIENTÍFICA CET-FAESA: Revista Científica da Faculdade de Tecnologia 

FAESA, n. 1, p. 7-10, jan./dez. 2007. 

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. - Metodologia da pesquisa e 

elaboração de dissertação. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 

2000. 

http://www.universaibrasil.net/


113 
 

SANTOS, F.C.A. Potencialidades de mudanças na graduação em Engenharia de 

Produção gerada pelas diretrizes curriculares, Revista Produção, ABEPRO, v.13, 

n.1, p. 26-39, 2003. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: Primeiras aproximações. 2. ed. 

São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1991. 

SAVIANI, Dermeval., A nova lei da educação (LDB): trajetória, limites e 

perspectives. 6ª. Ed. Campinas, Autores Associados, 2000. 

 

SCHWARTZMAN, Simon; CHRISTOPHE, Micheline. A sociedade do conhecimento 

e a educação tecnológica. Brasília: SENAI/DN, 2005. 

 

SMANIOTO, S. R. U. Cursos Superiores de Tecnologia: percepção de mudanças 

entre os alunos não tradicionais. 2006. 98f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

SIMIONATTO, I. Gramsci, sua teoria. Influência no Brasil, incidência no Serviço 

Social. São Paulo-Florianópolis: Cortez/UFSC, 2004. 

 

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. volume I, Nova Cultural, 1988. 

 

SOUZA, P. R. A revolução gerenciada: educação no Brasil, 1995-2002. São Paulo: 

Prentice Hall, 2005. 

 

STONE DH. Design a questionnaire. BMJ. 1993 Nov 13;307(6914):1264–1266. 

  

VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e 

projeto político-pedagógico. ed. São Paulo: Libertad, 2000. 

 

WITTER, G. P. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e busca da informação. 

Estudos de Psicologia. Campinas, v.7, n.1, p.5-30, 1990. 

ZARIFIAN, Philippe. Objetivo competência: por uma nova lógica. Trad Maria 

Helena C. V. Trylinski. São Paulo : Atlas, 2001.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Apêndice  

 

Apêndice 01   

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO 

E TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO 
 

Avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Logística: a percepção 

e a expectativa dos egressos em relação aos resultados e as perspectivas 

de sua profissão 

 

QUESTIONÁRIO DE EGRESSO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

Campus da Paralela 

Prezado egresso: o objetivo desta pesquisa é para conhecer a situação dos egressos do Curso Superior de 

Tecnologia em Logística do Centro Universitário Jorge Amado junto ao mercado de trabalho. Os seus 

resultados deverão contribuir para a melhoria do projeto do curso. Neste sentido, pedimos a sua gentileza 

para responder este questionário. Agradecemos a sua colaboração para responder o conjunto destas 

questões. Este questionário é de natureza confidencial e , sua identidade será preservada. Poderão ser 

usados nomes fictícios e o tratamento do mesmo é efetuado de forma global, não sendo sujeito a uma 

análise individualizada. 

Muito obrigado. 

 

I - Identificação pessoal 

Nome 

Endereço 

Telefone 
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Cidade 

Estado 

e-mail 

Naturalidade 

Nacionalidade 

 

 

 

1 Sexo  

Masculino (   )  Feminino (   ) 

 

 

2 - Estado Civil  

Solteiro(a)  (   )       Casado (a)       (    ) Separado(a) (   )      Divorciado (a)  (    )  

Viúvo (a)    (   )       Outros         (    ) 

 

3 - Residência: 

Casa própria quitada (   )  Casa dos pais  (   )  Casa própria financiada (   ) Outra (   ) 

 
4- Ano de formação___________________________ 

II- Situação profissional 

 

Identificação Profissional 

Empresa 

Endereço 

Telefone 

Cidade 

Estado 

e-mail 

 

5 - Você está atuando na área de formação?  

Sim  (     )    Não  (     ) 
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6 -  Quando você cursou o CST em Logística na Jorge Amado já atuava nesta 

área?  

 Sim  (     )   Não  (     ) 

 

7 - Se atualmente você não exerce a profissão na qual se graduou, assinale o 

motivo: 

Faltaram oportunidades (   ) 

Abandonei por desencanto no exercício profissional (   )  

Optei por uma profissão mais rentável (   )  

Apenas usei o diploma para ascensão funcional  (   ) 

8 - Assinale quanto tempo você levou para atuar na área de sua formação, após a 

conclusão do curso: 

 

  Menos de 6 meses (   )   Entre 6 e 12 meses (   )   Mais de 12 meses  (   )  Já atuava na 

área   (    )   Nunca exerci a profissão (   )  

9 – Caso você esteja trabalhando, qual é o tipo de função que exerce?  

  
Direção (   )    Orientação (   )    Supervisão (    ) 

10 - Em quantidade de salários mínimos, qual a faixa de sua renda mensal? 
 

 Menos de 05 (   )   De 06 a 10     (   )   De 11 a 15     (   )    De 16 a 20     (   ) 

  

11 - Em qual tipo de organização você exerce a sua atividade profissional? 

 

Autônoma (   )   Empresa própria (   )   Empresa privada (   )  Empresa pública (   ) 

 

12 - Como você obteve seu emprego atual? 

 

Por concurso público (   )  Por efetivação de estágio (   )  Por seleção de curriculum (   ) 

Por indicação de pessoas influentes (   )  A pergunta não se aplica a minha situação atual  

(   ) 

 

13 - Em sua visão, qual é a perspectiva profissional na sua área? 

 

Ótima  (   )  Boa  (   )  Razoável  (   )  Desanimadora  (   )  Não tenho condições de 

avaliar  (   ) 
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14- Idade quando da conclusão do curso: 

Até 20 anos  (   )       De 21 - 25 anos (   )  De 26 - 30 anos (   )  De 31 - 40 anos (   ) 

De 41 - 55 anos  (   )    Mais de 55 anos (   ) 

 

15 - Em quanto tempo você concluiu seu curso de Tecnologia em Logística? 

 

Em 2 anos (   )  De 3 a 4 anos (   )  De 4,5 a 5 anos (   ) 
 

 

16 - Além do Curso CST em Logística, você possui outro(s) Curso(s) de 

Graduação? 

Sim (   )   Não (   )  Quais?_______________________________________________ 

 

17 - Está cursando outro curso de Graduação? 

Sim (   )  Não (   )   Qual?_______________________________________________ 

 

18 - Você está cursando ou já terminou algum curso de  pós-graduação? 

 Sim (   )   Não (   ) Em caso afirmativo, qual programa? Nome do curso__________ 

___________________.Grau: __________.Instituição: ---------------------------------- 

 

19 - Se não está cursando, pretende cursar? 

Sim (   ) Não (   ) Em qual área/Quando?__________________________________ 

 

20 - Há alguma dificuldade encontrada no desempenho de sua profissão, em 

relação ao currículo cursado, como: 

 

Carga horária das disciplinas científicas foi pequena (   ) 

Carga horária das disciplinas tecnológicas foi pequena (   ) 

Carga horária das disciplinas das humanidades foi pequena (   ) 

Pouca articulação entre as disciplinas (   ) 

Outra (   )__________________________________________ 
Justifique____________________________________________________________ 

21 - Com base na sua experiência enquanto acadêmico(a), em que aspecto o curso 

deveria priorizar melhorias para qualificar melhor o formando? 

 

Grade curricular  (   ) Estágio curricular (   ) Projeto Interdisciplinar (   ) Qualificação 

dos professores (   )   Metodologia de ensino (   )  Sistema de avaliação da aprendizagem  

(   ) Outros (   ) 

Justifique____________________________________________________________ 

 

22 - As disciplinas profissionalizantes contribuíram para o seu desempenho 

profissional? 

Muito (   ) Razoavelmente  (   ) Pouco (   ) Nada  (   ) 

Justifique__________________________________________________________ 
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23 – O suporte técnico e tecnológico foi suficiente para sua formação? 

Sim (   ) Não (   )  Justifique_______________________________________________ 
 

24 - Comparando a sua formação com a de outros profissionais do mesmo curso, 

formados em outras Instituições de Ensino Superior, você pode afirmar que, em 

termos gerais, está em situação de: 

 

   Vantagem (   )    Igualdade  (   )   Desvantagem (   )    Não sei avaliar (   ) 

Justifique______________________________________________________________ 

25 – A partir do Curso Superior de Tecnologia em Logística, que curso de pós-

graduação você gostaria de fazer? 

R_____________________________________________________________________ 

 

26 - Você enquanto egresso do curso, qual disciplina e/ou conteúdo e/ou suporte 

tecnológico faltou para uma melhor formação? 

 
R_____________________________________________________________________ 

Justifique_______________________________________________________________ 

 

27 - O que você gostaria que a Faculdade lhe proporcionasse como ex-aluno? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Apêndice 02   

 

As competências dos profissionais do Curso Superior de Tecnologia em 

Logística junto ao mercado de trabalho. 

 

    Diversos fatores têm contribuído para que a logística assuma um papel de destaque 

nas empresas na atualidade. Segundo Novaes (2001), no início a logística teve sua 

interpretação relacionada com operações militares, na movimentação de tropas, 

alimentos, combustíveis, entre outros. Funcionava como um serviço de apoio e não de 

estratégia. A necessidade de um profissional de logística surge nesse momento em que 

existiam muitas dificuldades para se transportar tropas, alimentos, armamento, 

suprimentos médicos entre outras coisas. O transporte era feito por longas distâncias e 

superando diversos obstáculos, necessitando de um planejamento e análise das 

condições de transportes, armazenagem e distribuição, tudo isso sem que o inimigo 

percebesse a operação. Até o final da segunda guerra, a logística esteve ligada ao 

serviço militar e à necessidade de suprir as tropas. Mais tarde o termo passou a ser 

utilizado em vários segmentos do mercado. 

 

    No Brasil, a logística evoluiu a uma velocidade gigantesca nos últimos dez anos, 

exigindo dos profissionais da área uma visão integrada de todo o processo e uma 

postura colaborativa junto aos clientes internos e externos e fornecedores. 

    O mercado de trabalho para o profissional de logística é bastante amplo, existem 

vagas e uma busca por profissionais qualificados para ocupá-las. Portanto, um bom 

profissional de logística precisa se preparar, o profissional precisa ter domínio sobre 

uma ou mais línguas estrangeiras, principalmente o inglês, e ainda constante atualização 

por meio de cursos. É de fundamental importância que o profissional de logística esteja 

atento ao desenvolvimento das novas competências que, com a evolução da tecnologia, 

dos processos gerenciais, da concorrência, das necessidades de satisfação pessoal são 

dele exigidas a todo momento.  

 

_____________________ 

Apêndice apresentado em atendimento ao Artigo 44 do Regimento do Programa de Pós-Graduação 

Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (Gestec) 2011. 
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     As profissões que estão em alta, como é o caso da logística, precisam de mão de obra 

especializada, só dependendo da preparação do profissional para o mercado de trabalho.  

A maioria das empresas,em termos globais,valoriza um conjunto de competências que 

vão para além das competências técnicas, passam por questões pessoais e sociais. 

Buscam nos profissionais um desenvolvimento de um pensamento flexível; o contato 

com um leque de oportunidades de atividades profissionais; diversificar funções como 

uma oportunidade; o desenvolvimento das diferentes áreas da inteligência como 

emocional; atendimento aos interesses e projetos vocacionais; preparação para a 

transição de atividade profissional; desenvolvimento da autonomia, capacidade de 

iniciativa, facilidade relacional e comunicativa, capacidade de resolução de problemas, 

capacidade de trabalho em equipe, criatividade. Por conta da situação econômica, hoje. 

os trabalhadores precisam exercer múltiplos papéis em suas atividades.  

    A avaliação das instituições de ensino transformou-se num considerável instrumento 

de gestão, necessário para analisar os esforços, a qualidade, a excelência e a relevância 

de uma instituição de ensino e mudou o foco da questão, que deixou de ser a 

necessidade de avaliar ou não, para o que avaliar, como e a quem cabe fazer essa 

avaliação. No Brasil, segundo Dias Sobrinho (2002; 2005), a avaliação educacional se 

constitui de forma plurireferencial, sendo caracterizada por múltiplas e heterogêneas 

referências. No caso da educação superior, a avaliação é considerada um instrumento 

para conferir legitimidade a um processo de formação ou a uma política de Estado ou de 

governo, comprovando certificação, classificação institucional. Entendemos com isso 

que a sociedade já não aceita com facilidade o fato de uma instituição se avaliar, prefere 

que outros atores façam essa avaliação. A nova lógica econômica requer um sistema 

educacional global com regulações padronizadas internacionalmente. 

    Dentre as diferentes possibilidades de avaliação de cursos universitários, a avaliação 

de egresso, com a opinião deles inseridos no mercado, exercendo suas atividades 

profissionais é fundamental. Possibilita a visão das transformações que ocorrem no 

aluno, devido à influência exercida pelo currículo já que no seu cotidiano de trabalho, o 

egresso enfrenta situações complexas, que confrontam as competências desenvolvidas 

ao longo do curso, com as requeridas constantemente no exercício profissional. Pode-se 

com isso, avaliar a adequação da estrutura pedagógica do curso, o processo de formação 

acadêmica. Percebe-se nos egressos uma proposta de delineamento e implementação de 

uma metodologia de avaliação que incorpore, ao debate, o papel social da instituição, a 
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preocupação quanto ao destino profissional de seus egressos, a visualização de aspectos 

relevantes para o processo educativo. Encontramos ainda, poucas literaturas, referências 

que evidenciam a percepção de egressos como indicador de avaliação institucional. Os 

estudos que encontramos ao longo da pesquisa buscam apreender os aspectos 

considerados importantes, pelo egresso, no seu processo formativo. 

    O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Logística tem como 

ênfase a formação de profissionais com sólidos conhecimentos teóricos e práticos, 

voltados à absorção, à utilização e à integralização de tecnologias inovadoras em 

logística. Possui um currículo centrado no desenvolvimento de competências que 

implica em um ambiente pedagógico caracterizado pela adoção de alternativas 

metodológicas dinâmicas e ativas, centradas no estudante como protagonista do seu 

próprio aprendizado. As disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Logística 

priorizam as atividades práticas, trabalho em equipe, uso de laboratórios e 

desenvolvimento de projetos, onde o discente coloque em ação seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes para resolução de diversos tipos de problemas relacionados com a 

área em questão. A estrutura curricular do curso é flexível e considera a 

interdisciplinaridade, pois algumas disciplinas ofertadas simultaneamente estabelecem 

relações de análise e interpretação de conteúdos, objetivando propiciar ao discente uma 

melhor apropriação de um conhecimento mais abrangente e contextualizado. Em todos 

os módulos, é realizado, pelos discentes, orientados pelos docentes, um trabalho 

técnico-científico,  da disciplina Projeto Integrador, oferecida em todos os módulos. Os 

conteúdos curriculares buscam o desenvolvimento do perfil profissional, considerando 

as competências tecnológicas do egresso e cargas horárias. A carga horária total do 

curso cumpre o que determina o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia, com disciplinas de caráter profissionalizante nas quais se busca a não 

dissociação entre teoria e prática e disciplinas institucionais.  

    Observa-se com tudo isso que o aligeiramento da formação profissional, devido à 

carga horária necessita de articulação entre a teoria e a prática, à ênfase nos conteúdos 

mínimos específicos. O currículo seria constituído a partir das funções e tarefas 

especificadas nas normas de competências e a aprendizagem com seus fundamentos 

científicos e tecnológicos. 
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 O Aprendizado 

    A logística não se encerra em si mesma, não constitui um conhecimento isolado, mas 

um conhecimento multidisciplinar. O curso superior de tecnologia em logística procura 

formar profissionais por meio da transmissão, análise e questionamento favorecendo o 

desenvolvimento de suas competências como a capacidade de liderança; adaptação; 

negociação; planejamento e organização; trabalho em equipe; inovação; gerenciar 

recursos escassos e valiosos; raciocínio lógico; justiça e de responsabilidade social com 

o objetivo de assegurar níveis de competitividade e de legitimidade frente às 

transformações atuais que vêm ocorrendo nos postos de trabalho. Fornecer habilidades e 

competências, para identificar, diagnosticar e resolver problemas nas áreas de 

administração, qualidade, contabilidade, transporte, movimentação de materiais, 

comércio exterior, gestão, informática e automação, capacitando para a montagem de 

sistemas logísticos. Segundo Bowersox e Closs (2001), competência logística decorre 

de uma avaliação relativa da capacitação de uma empresa para fornecer ao cliente um 

serviço competitivamente superior ao menor custo total possível. Com isso, entendemos 

que se torna fundamental que os profissionais de logística possuam entendimento básico 

do modo como a função especifica se encaixa ao todo.  

O Modelo das Competências  

    A discussão sobre o enfoque das competências invade o mundo da educação no 

quadro de questionamentos feitos ao sistema educacional diante das exigências de 

competitividade, produtividade e de inovação do sistema produtivo. Diante da crise 

econômica e do triunfo de políticas que restringem os gastos sociais, e controlam os 

sistemas educacionais para ajustar os seus objetivos, conteúdos e produto final às 

demandas dominantes do mundo do emprego. A Política de Educação Profissional do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC objetiva "promover a transição entre a escola 

e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades 

gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas". Apesar de entender que 

"a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, (com o objetivo de) garantir ao cidadão o direito a permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social” ficando claro que o foco de 

ensino da educação profissional são as novas exigências do mundo do trabalho. 
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    A partir do entendimento sobre as competências, observamos que precisam estar 

articuladas ao conhecimento, as habilidades, aos valores. A construção de competências 

para a autonomia e para a emancipação de relações de trabalho busca construir aspectos 

para uma ação autônoma e capaz nos espaços produtivos voltada para o 

desenvolvimento de princípios universalistas. Todos os profissionais almejam ter um 

trabalho que atenda suas necessidades pessoais, materiais, para alcançar um crescimento 

profissional e contribuir com sua empresa. Para isso, precisam desenvolver algumas 

competências aliadas a formação técnica e tecnológica como ter Iniciativa colaborando 

para a disseminação de boas idéias com inovação; ter a visão no cliente compreendendo 

seus anseios e satisfação; empatia compreendendo o outro, se colocando no lugar do 

outro; comunicação para a incorporação de idéias em equipe. O Curso de Logística não 

se distancia desses conceitos, ele forma gestores com visão estratégica do cenário 

nacional e internacional, que sejam capazes de atuação nos diversos ramos do segmento 

logístico das organizações. Trabalha com o desenvolvimento de competências e 

habilidades formando profissionais competitivos.  

Considerações finais 

 

    Os conceitos apresentados permitiram compreender a importância da avaliação 

educacional, os processos que provocam melhorias no sistema. A necessidade do 

diálogo entre os atores deste processo, da importância da participação dos egressos.  A 

trajetória seguida pelos articuladores da política de avaliação para o ensino superior no 

Brasil mostra que há um crescente sentimento na busca por um ensino de qualidade 

demandado pelas crescentes transformações da sociedade. Evidencia, também, a 

importância de se considerar a percepção do egresso, como um indicador importante 

para o processo de avaliação institucional. Este estudo possibilitou compreender que a 

opinião dos egressos sobre a sua formação é fundamental e transformadora nos 

processos avaliativos. 

     Diante de um processo evolutivo em relação ao perfil ideal do profissional de 

logística com relação às habilidades pessoais, concluímos que o profissional de logística 

necessita ter um bom relacionamento interpessoal, ser multifuncional e ter coragem para 

assumir riscos. Observamos também que nas competências do profissional, tem alguns 

pontos necessários como conhecimentos técnicos e práticos, familiaridade com as 
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ferramentas tecnológicas, conhecimentos de matemática financeira, custos, estatística, 

pesquisa operacional e ferramentas de gestão da qualidade e principalmente capacidade 

de desenvolver, implantar e implementar projetos de melhoria contínua.  De um lado é 

crucial que o profissional entenda seu verdadeiro papel no contexto das empresas e que 

tenha um perfil adequado para se adaptar às constantes mudanças e velocidade com que 

a área de logística avança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


