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O EGRESSO DO CURSO DE LICENCIATURA EM
COMPUTAÇÃO DO IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO:
UM ESTUDO SOBRE GRADUAÇÃO E MERCADO DE
TRABALHO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA
Hutson Roger Silva1; Cristiano Borges dos Santos2; Walteno Martins
Parreira Júnior3
O curso de Licenciatura em Computação surge em um cenário onde o
desenvolvimento tecnológico se expande de forma contínua. O profissional de
Licenciatura em Computação trabalha numa perspectiva de incluir os
estudantes na cultura digital, a fim de conduzir cidadãos que sejam críticos e
ativos na sociedade. Várias universidades brasileiras aderiram a criação desse
curso, uma delas foi o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM). Com o
surgimento desse novo curso no Brasil, se cria a necessidade de iniciar
pesquisas na área da Licenciatura em Computação para traçar os perfis que o
profissional habilitado possa vir a exercer, além de questionar sobre as
dificuldades no mercado de trabalho, fatores de desistência durante o curso,
para assim, refletir e estruturar os currículos de acordo com suas
necessidades. Dessa forma, este artigo buscou identificar quais as dificuldades
encontradas pelo egresso durante a graduação e, depois de formado, quais as
condições encontradas para se inserir no mercado de trabalho. Nessa
perspectiva, o artigo teve como objetivo descrever o panorama atual do
mercado de trabalho para o licenciado em computação, com base na vivência
dos egressos do IFTM. Para levantamento de dados, baseados numa
metodologia qualitativa, inicialmente realizamos uma revisão bibliográfica sobre
as trajetórias do curso de Licenciatura em Computação no Brasil e em
Uberlândia e em seguida, conduzimos uma pesquisa de opinião sobre o perfil
dos egressos do IFTM. Esperamos que essa pesquisa possa incentivar no
aperfeiçoamento do Plano de Curso e que busque propor novas temáticas para
estudos.
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