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Esta pesquisa busca investigar o perfil dos egressos do curso de licenciatura em dança da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Procura identificar a relação anterior, paralela e
posterior à graduação com o campo da dança do egresso; e saber a sua relação com o mercado
de trabalho. De que modos estão atuando os licenciados de dança? Como são as perspectivas
de mercado? Neste sentido, essa pesquisa se justifica por produzir registros para reflexão do
campo profissional da dança. A metodologia é de cunho qualitativo, que utiliza o instrumento
de questionário com perguntas abertas e fechadas realizado por meio virtual para análise das
respostas. Esse instrumento foi baseado em dois modelos já aplicados anteriormente por
Poffal e Haas(2015) e pelo Núcleo de Avaliação da Unidade da Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Dança da UFRGS (NAU, 2016). Participam dessa investigação egressos entre o
período de 2012 a 2018 do curso de licenciatura em dança da UFRGS. O projeto se encontra
em andamento e nesta etapa do projeto as informações estão sendo coletadas. Em 2019, o
curso de Licenciatura em dança da UFRGS completa dez anos e esta investigação procura
atualizar o perfil do profissional de dança, sua trajetória e sua relação com a o mercado
profissional.
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