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Este trabalho tem por objetivo levantar as trajetórias profissionais dos egressos do curso de 

Administração durante e após o curso. Para obter os dados necessários, foi elaborado um 

questionário que buscou informações sobre a situação dos egressos no momento do ingresso 

na graduação, atividades extracurriculares desenvolvidas ao longo do curso e as expectativas e 

prioridades profissionais para os próximos anos. O questionário online foi enviado em 

outubro de 2013 para o e-mail dos egressos que concluíram o curso entre 2004 e 2013. Nesta 

primeira fase obteve-se 174 questionários válidos, permitindo uma análise preliminar, pois 

espera-se ampliar a amostra. Os resultados obtidos foram analisados com o auxílio do 

programa SPSS, buscando identificar os fatores que podem influenciar na construção da 

trajetória profissional do sujeito e da sua carreira. De acordo com o perfil dos respondentes, 

observou-se que há uma maioria masculina, 61% homens e 39% mulheres, e média de idade 

de 30 anos. Por ano, em média, 187 concluem a graduação. Relativo ao tempo para conclusão 

do curso, 45% afirma ter levado até 4,5 anos para se formar, enquanto 13% respondentes 

conclui o curso em mais de 6. Entre as razões para escolha do curso de Administração 

destaca-se as oportunidades de emprego na área (87 respondentes) e a formação abrangente 

(81 respondentes), enquanto que suas expectativas profissionais com a conclusão do curso 

sobressai-se fazer planejamento de carreira (média de 3,63) e trabalhar numa grande empresa 

(média de 3,42). Questionados sobre o suporte da UFRGS para a inserção profissional, como 

resposta, foi constatada a média de 1,73, expressando o sentimento de desamparo sentido pelo 

aluno em relação a Universidade na sua fase de inserção profissional. Relativo à área de 

atuação profissional, 23% dos respondentes atuam no setor de finanças empresariais, 18% no 

marketing, 15% na gestão de pessoas, 14% em vendas, 13% em processos, 6% em compras, 

6% em sistemas de informação, 4% em logística e 3% atuam no mercado de capitais. 

Questionados sobre o tipo de empresa a qual prestam serviços, 59% afirmou trabalhar em 

empresa privada e 41% em empresa pública, sendo que, dessas empresas, constata-se que 

57% são de Porto Alegre, 11% de São Paulo, 5% de Canoas, 3% do Rio de Janeiro e 2% de 

Londres, mostrando o percurso realizado e a mobilidade dos alunos após a formatura. Após 

isso, perguntou-se sobre a renda mensal atual e foi possível observar uma concentração de 

respondentes na faixa entre R$5.001,00 e R$9.000,00 representando um total de 25,9% de 

respondentes. No início de maio de 2014 foi realizada segunda etapa de levantamento com 

objetivo de ampliar a amostra. Com isso, busca-se uma base de dados com um maior volume 

de informações, na tentativa de uma análise de longo prazo, que possa dar uma ideia continua 

sobre a situação dos egressos do curso de Administração através dos anos. Com este 

levantamento espera-se aprimorar o curso e as atividades oferecidas aos estudantes, bem 

como estreitar o laço com os alunos que se formaram pela Escola de Administração da 

UFRGS. 

 


