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Formar um profissional de Computação implica em 
proporcionar uma consistente base teórica e uma fluente 
prática profissional que o permita transitar nos desafios do 
novo, o que não é algo trivial. (Castro, 2013, p.19) 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo traçar o perfil e desafios dos egressos do 

curso de Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional do IFTO quanto 

ao mercado de trabalho. Como metodologia, foi implementado um questionário 

confeccionado no Google Forms. Foi utilizada uma pesquisa sucinta com 

abordagem qualitativa, operando de questionários online direcionados aos egressos 

do Curso de Licenciatura em Computação do campus. Houve 22 respostas que 

apontam como resultados, que os egressos encontram dificuldades para se 

ingressarem no mercado de trabalho e muitos estão trabalhando em área diferente 

da Licenciatura em Computação.   

 

Palavras chaves: Licenciatura em computação, egressos, mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to outline the profile and challenges of graduates of the Computer 

Degree course at IFTO Campus Porto Nacional – TO regarding the market. As a 

methodology, a questionnaire made in Google Forms was implemented. It was used 

a succinct research with qualitative approach, operating from online questionnaires 

directed to the graduates of the Degree Course in Computer Science on campus. 

There were 22 responses that indicate as results that graduates find it difficult to 

enter the job market and many are working in a different area from the Computer 

Degree. 

 

Keywords: Computer degree, graduates, job market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Campus Porto Nacional do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - IFTO foi implantado como UNED - 

Unidade de Ensino Descentralizada - Da antiga Escola Técnica Federal de Palmas 

entre 2007 e 2008. Os primeiros cursos do Campus foram de licenciatura em 

computação e tecnologia em logística. Segundo o PPC do curso de Licenciatura em 

Computação (2018), a primeira portaria lavrada e publicada no âmbito do campus 

Porto Nacional foi justamente a portaria que instituiu a comissão de elaboração do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Em 30 de junho de 2010 a primeira versão do 

projeto pedagógico do curso foi aprovada pelo conselho Superior do IFTO e 

posteriormente o curso foi aprovado pelo MEC. 

Ressalta-se que, o curso de Licenciatura em Computação pode contribuir na 

sociedade de Porto Nacional- TO com recursos tecnológicos e sistemas 

computacionais expandindo ainda mais a economia da região que é voltada para as 

áreas de agropecuária, comércio, dentre outras. Destaca-se o objetivo central do 

curso no qual consiste em construir conhecimento amplo da área de Ciência da 

Computação concatenado à Ciência da Educação, embasando-se no intuito de criar 

novos conhecimentos capazes de transformar a realidade atual em uma nova 

realidade mais tecnológica (PPC, 2018).  

 O curso de licenciatura em computação vai desde a formação de educadores 

na área computacional até a formação de profissionais que optam em trabalhar em 

áreas específicas da computação, podendo então dar autonomia para o licenciado 

escolher em qual área atuar de maneira, ativa, reflexiva e crítica, seja no ambiente 

escolar ou fora do espaço educacional (PPC, 2018). 

 Segundo PPC (2018 p 23)  

O profissional da área da computação atuará no sentido de influenciar e 
inovar positivamente as demandas de natureza econômica, tecnológica e 
sócio–cultural, sempre no propósito de ser um agente empreendedor. 
Sabe-se que ao se formar o propósito do egresso é inserir no mercado de 
trabalho em prazo mais curto possível, viabilizando utilizar os aprendizados 
adquiridos durante o período acadêmico. O curso visa preparar licenciados 
com capacidades pedagógicas, técnicas e científicas para atuar de forma 
profissional no mercado de trabalho. Compreende-se que há grandes e 
possíveis desafios encontrados pelos egressos de Licenciatura em 
Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins Campus de Porto Nacional - TO para a inserção no mercado de 
trabalho e que provavelmente por conta de tais dificuldades muitos estão 
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estagnados, sem aplicar seus conhecimentos específicos obtidos no 
decorrer de sua formação acadêmica. 

 

Apesar da crescente utilização das tecnologias nas escolas e empresas 

dentre outras localidades, muitos desses recém-formados encontram desafios para 

começar sua carreira profissional. Através dessa pesquisa, espera-se que questões 

e suposições antes levantadas sejam sanadas, conduzindo a direções para 

demonstrar se realmente a oferta do curso está alcançando seus objetivos e 

analisar o que pode ser feito para se valorizar os egressos e cessar ou romper tais 

impasses. 

De acordo com a pesquisa realizada em Porto Nacional - TO por Serpa 

(2016, p. 1012), há um desfavorecimento quanto à oportunidade de emprego para 

Professor ou Instrutor de TI na área da Licenciatura em Computação, considerando 

que parte maior da amostragem está relacionado ao campo da educação.  

Segundo Serpa (2016, p.1013) as empresas e órgãos públicos de Porto 

Nacional - TO precisam de operadores, administradores e desenvolvedores para 

realização de suas respectivas atividades nos sistemas tais como: de 

gerenciamento de informações e banco de dados. Além disso, contam com suporte 

técnico total. 

O autor afirma em sua pesquisa que a demanda de oportunidades estão mais 

voltadas para profissionais de áreas mais tecnológicas que para o âmbito 

educacional. Ele ainda destaca que administrador de Banco de Dados é a ocupação 

que predomina em questão de exercício do profissional da informática. Suas 

funções, como as demais, são abrangidas ao longo de sua formação acadêmica. É 

importante observar que possui um contexto próprio, dessemelhante do 

Professor/Instrutor de TI, que pode abarcar várias competências (SERPA, 2016 p. 

1012).  

É visto que possui oportunidades não relacionadas a sala de aula para 

atuação do licenciado em computação. Porém é importante que sejam considerados 

habilidades e contribuições do profissional ligado à educação, pois os laboratórios 

podem ser restaurados e utilizados de maneira a contribuir mais na formação dos 

alunos na educação básica, tanto desenvolvendo conhecimento sobre o uso de 

ferramentas informatizadas quanto o uso da interdisciplinaridade com outras 

matérias da grade curricular das escolas da sociedade. 
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  1.1 Problemática 

 Através de uma busca no setor da Biblioteca do campus de Porto Nacional, 

constatou então que atualmente há no instituto um total de 83 egressos do Curso de 

Licenciatura em Computação, desse número, ainda não há um levantamento do 

quantitativo de formados que estão atuando na área de formação ou em áreas 

diversas, ou seja, não há um delineamento do profissional licenciado no Curso de 

Licenciatura em Computação, atuante no mercado de trabalho. Assim, surgiu a 

seguinte problemática: Qual o cenário atual, através das experiências, dos 

Licenciados em Computação do Campus Porto Nacionais do IFTO, identificado no 

seu ingresso no mercado de trabalho?  

Almeja-se com essa pesquisa, verificar e analisar as compreensões dos 

egressos intentando: sintetizar as concepções dos egressos quanto ao curso 

concluído, destacar os desafios quanto a inserção no mercado de trabalho citados 

pelos egressos e colaborar com o reconhecimento quanto a prática trabalhista do 

licenciado em computação no contexto social em que estamos atualmente. 

Como hipóteses para o problema apresentado, temos:  

• Hipótese I: Muitos egressos não estão atuando no mercado de trabalho como 

Licenciado em Computação. 

• Hipótese II: Vários egressos do curso de Licenciatura em Computação - LC 

encontram ou encontraram desafios para se ingressarem na carreira 

profissional. 

• Hipótese III: Alguns dos Licenciados em Computação estão atuando em área 

distinta da de formação. 

1.2 Objetivos 

 1.2.1 Objetivo Geral: 

Identificar, através das experiências, o perfil dos egressos do Curso de 

Licenciatura em Computação, frente ao mercado de trabalho.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 1. Mapear os egressos do curso de Licenciatura em Computação; 

2. Detectar os desafios e perspectivas dos egressos atuantes no 

mercado de trabalho;  
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3. Analisar as situações dos egressos quanto a atuação no mercado 

de trabalho. 

1.3 Organizações da Monografia 

 

  Esta monografia encontra-se organizada em VI capítulos. A seguir, 

apresenta-se uma breve descrição de cada um dos capítulos:  

 Capítulo I: Introdução: Apresentação do tema, que fornece uma 

contextualização, problemática, hipótese e os objetivos desta pesquisa.   

 Capítulo II: Dá-se início ao referencial teórico sobre o tema, onde é exposto 

alguns sub tópicos abordando assuntos sobre a Licenciatura em 

Computação; Professor, Informática e educação; O Mercado de Trabalho na 

área de TI; Formandos em TI; O Licenciado em Computação e Desafios do 

Licenciado em Computação. 

 Capítulo III: Metodologia: apresenta procedimentos metodológicos, Universo 

da pesquisa. 

 Capítulo IV: Resultados e discussões do desenvolvimento e da pesquisa.   

 Capítulo V: Conclusão, Limitações e Trabalhos Futuros.   
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2. O MERCADO DE TRABALHO: O PERFIL DO EGRESSO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO CAMPUS IFTO PORTO NACIONAL 

2.1 Licenciatura em computação 

 

O Curso de Licenciatura em Computação está em trajetória recente na 

sociedade brasileira, formando professores com saberes e habilidades pedagógicas 

e tecnológicas interligadas proporcionando inovação ao contexto educacional. 

De acordo com Prietch; Pazeto (2013, apud Guimarães; Sena, 2014 p 218), 

 

No Brasil, os cursos de Licenciatura em Computação surgiram a partir de 
1997, sendo o primeiro curso implantado pela Universidade de Brasília. A 
partir daí, em 1999, abriram-se dois cursos no Nordeste, um no Sul e outro 
no Sudeste. Em 2007, na região Centro-Oeste, foram criados 12 novos 
cursos; na Região Nordeste, 9; na Região Norte, 4; na Região Sul, 11; na 
Região Sudeste, 22.  

 

O curso de licenciatura em computação oferecido pelo IFTO - Campus Porto 

Nacional garante desenvolvimento de grandes conhecimentos a respeito da Ciência 

da Computação, relacionado aos estudos da Ciência da Educação. Em concepção 

de construção de saberes competentes para transformar a prática predominante em 

uma prática moderna heterogênea suplementar fundamental para o avanço 

ecológico sustentável. (PPC - Projeto Pedagógico do Curso de graduação de 

Licenciatura em Computação, 2018 p 26) 

O PPC do curso de Licenciatura em computação dispõe de objetivos 

específicos voltados para formação acadêmica do aluno, apresentando habilidades 

que um graduado no curso apresentará.  

Segundo PPC (2018, p 26), como referência é listado habilidades a serem 

desenvolvidas:  

• Graduar professores na área de computação para os níveis de 
Ensino Fundamental, Médio e Técnico Profissional, com critérios de 
excelência acadêmica, ética, pertinência social e identidade profissional; 

 • Formar educadores em computação para atuar no mercado 
tecnológico e suprir as demandas referentes ao ensino de computação e 
utilização de tecnologias como ferramenta pedagógica, qualificando 
educadores e profissionais de outras áreas para a utilização dessas 
tecnologias;  

• Fomentar a formação de professores na área de computação como 
agentes capazes de promover um espaço para a interdisciplinaridade, a 
comunicação e a articulação entre as diversas unidades curriculares e áreas 
do conhecimento do Currículo Escolar;  
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• Estimular a formação de professores com rigor científico, 
tecnológico e didático pedagógico, orientando-se pela pesquisa/investigação, 
tomadas na construção e problematização do conhecimento e da (sua) 
própria aprendizagem;  

• Disseminar a informática na sociedade em geral a partir da 
inserção desse conhecimento nos currículos regulares do ensino básico na 
rede de ensino;  

• Formar um educador habilitado ao ensino da informática e à 
elaboração de produtos educacionais, e de projetos pedagógicos de 
informática condizentes com o contexto e necessidades atuais do país; 

 

 É possível observar uma formação acadêmica para atender as necessidades 

educacionais voltadas à computação, levando um profissional para o mercado de 

trabalho possuindo bagagem de qualidade, habilitado tanto como pessoa quanto 

profissional para educação. Atuação do Licenciado em computação dispõe de 

habilidades para auxiliar na elaboração do projeto pedagógico de instituições de 

ensino que buscam inserir recursos informatizados seja na prática do professor em 

sala de aula contribuindo na elaboração de novas metodologias e intervenções 

utilizando a informática. O graduado em Licenciatura em Computação no decorrer 

de seu período acadêmico adquire competências que o tornará capaz de 

proporcionar conhecimento não somente sobre sua área de formação, mas facilitar 

o aprendizado de todos os demais utilizando recursos tecnológicos assim fazendo 

uma interdisciplinaridade entre as disciplinas 

Assim como nas demais licenciaturas, na licenciatura em computação o 

discente tem momento de aperfeiçoar as práticas aprendidas em sala de aula, por 

meio do estágio supervisionado durante os últimos períodos de curso, possibilitando 

contato com a realidade do professor e aluno nas instituições escolares disponíveis. 

Durante o curso o aluno tem oportunidade de desenvolver atividades que cada um 

possa refletir diferentemente com seu pensamento individual. Para formação 

profissional do docente são trabalhados diversificados contextos e práticas que 

envolvem ligações com instituições de ensino, experiência e aprendizado 

específicos sobre ser capaz de ensinar, apresentado durante sua formação por 

diversos meios, como convivência com alunos e outros professores (GUIMARÃES; 

SENA 2014, p 127). 

É de fundamental importância que o futuro docente conheça o campo em que 

ele atuará, desenvolvendo ideias e metodologias que possam ser aplicadas diante 

de uma sociedade tão informatizada. Compreender as necessidades tanto das 

instituições quanto de seus alunos, tornando-o um profissional inovador sempre 
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buscando levar a educação de mãos dadas com a informática, sendo que hoje ela 

se desenvolve tão rápida. 

2.2 Professor, Informática e Educação 

 

A utilização do computador na educação do Brasil data desde a década de 

70, com experiências em universidades como UFRGS e UNICAMP.  A implantação 

iniciou-se com o primeiro e segundo Seminário Nacional de Informática em 

Educação, realizados respectivamente na Universidade de Brasília em 1981 e na 

Universidade Federal da Bahia em 1982 (VALENTE,1999, p 13).  

Conforme Valente et al. (1999, p 25), 

 O Programa Brasileiro de Informática em Educação é bastante ambicioso 
tendo o computador como recurso importante para auxiliar o processo de 
mudança pedagógica -- a criação de ambientes de aprendizagem que 
enfatizam a construção do conhecimento e não a instrução. Isso implica em 
entender o computador como uma nova maneira de representar o 
conhecimento provocando um redimensionamento dos conceitos já 
conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e 
valores. Usar o computador com essa finalidade requer a análise cuidadosa 
do que significa ensinar e aprender bem como demanda rever o papel do 
professor nesse contexto. A formação do professor deve prover condições 
para que ele construa conhecimento sobre as técnicas computacionais, 
entenda por que e como integrar o computador na sua prática pedagógica e 
seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica.  

 

O uso de tecnologias nos dias de hoje se tornou um hábito, pois permite 

facilitar afazeres por meio de programas e aplicativos, no quesito educação o que 

não falta são jogos e programas educativos que permitem os educandos 

desenvolver novos conhecimentos e aprender com mais facilidade algo que ele não 

compreende de maneira tradicional. O uso na educação precisa ser levado em 

consideração, pois o aluno se sente mais interessado com uma aula mais dinâmica 

fora da lousa e pincel, imagens, vídeos, são meios que expandem os horizontes de 

conhecimento. É reconhecer que a tecnologia tem tornado a sociedade muito mais 

tecnológica deve ser considerando que os currículos escolares precisam ser 

repensados para acompanhar esse avanço e proporcionar aos alunos habilidades e 

competências para utilizar as novas tecnologias. No contexto atual, é necessário 

reconhecer que os instrumentos tecnológicos não podem ser menosprezados 

quanto seu uso na construção de conhecimento (MERCADO, 2002.p 11). 

 O uso da informática na educação não é somente colocar alunos em 

um laboratório de informática, vai muito mais que uma pesquisa, é fundamental que 
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o professor compreenda seu uso na construção do conhecimento, o computador 

não vai ensinar, ele vai ser um instrumento de busca, pesquisa, e encontrar as 

informações certas para o aprendizado. O aluno já possui uma carga de como ligar, 

desligar e acessar a internet para uso pessoal com jogos e redes sociais. 

De acordo com Valente, (2001 p 29) 

A possibilidade que o computador oferece para o aluno aprender, em vez 
de ser ensinado, constitui uma verdadeira transformação do processo 
educacional. O ensino tradicional ou a informatização do ensino tradicional 
é baseado na transmissão de informação, onde ainda existe o professor ou 
o computador, proprietário do saber, que assume que o aluno é um 
recipiente que deve ser preenchido. O resultado desta abordagem é o 
aluno passivo, sem capacidade crítica e com uma visão de mundo segundo 
a que lhe foi transmitida. Esse aluno, quando formado, terá pouca chance 
de sobreviver na sociedade do conhecimento. Na verdade, tanto o ensino 
tradicional quanto a informatização desse ensino prepara um profissional 
obsoleto.  

 

A inserção da informática no campo da educação é transformar as 

metodologias tradicionais, onde o aluno é apenas receptor do conhecimento, ele vai 

ser construtor do próprio, ele será um aluno ativo, crítico, pensador criador de novas 

ideias. O computador não deve substituir o professor nem fazer o papel dele de 

apenas ter informação. Um professor capacitado que conheça as possibilidades da 

informática formará alunos mais preparados para sociedade moderna e tecnológica. 

Os educadores necessitam compreender que é da escola que o aluno leva seu 

conhecimento para sociedade, que é a partir deles que as mudanças no ambiente 

escolar ocorrem. O uso de recursos tecnológicos é fundamental para quebra de 

paradigmas tradicionais da educação, possibilitando desenvolvimento de 

habilidades e conhecimento que fora da escola serão de grande importância para 

aquele aluno. Por meio de motivação para inovação do professor é possível criar 

novas metodologias, novos conhecimentos, alunos preparados para sociedade na 

era tecnológica (STAHL, 1997, p 6). 

 Professor e o computador precisam estar em sintonia, o uso de recursos 

tecnológicos vai além do professor sabe sobre o computador ou utilizá-lo em sua 

disciplina. Ele precisa desenvolver novas metodologias, buscar qual melhor maneira 

de ser usado, quais benefícios pode proporcionar ao aluno. Não é necessário ser 

um técnico em informática para fazer o uso de um computador, mas também não é 

apenas levar o computador para aula e pedir para que façam uma pesquisa e 

transcreva no caderno do jeito que está no site ou blog. 
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Práticas precisam ser trabalhadas, métodos inovadores, direção da escola precisa 

compreender a importância do uso de tecnologias, mas como inseri-las na escola de 

forma que traga melhorias na educação e não apenas mais um instrumento 

informatizado é fundamental saber usar. 

2.3 Desafios do Licenciado em Computação 

 

Com o objetivo de formar profissionais qualificados para atuar na educação 

básica, os egressos de Licenciatura em Computação possuem habilidades e 

competências que abrangem a área da computação com suporte nas teóricas e 

práticas da pedagogia. No entanto ao se tornarem habilitados para atuar como 

profissionais da área enfrentam desafios na sociedade no qual sua atuação fica 

interrompida sendo necessário atuar em outra disciplina por haver o título de 

licenciado o levando a lecionar matemática, ciências ou qualquer outra disciplina 

que não seja na área de formação.  

A realidade é que não existe a disciplina de informática na educação básica 

para que possa atuar o licenciado em computação e essa condição precisa ser 

verificada e solucionada, o profissional está habilitado não apenas para atuar em 

sala de aula, seu potencial lhe permite desenvolvimento de softwares educativos e 

instrumentos de aprendizagem, sendo possível atuação em equipes 

multidisciplinares, em cenários de educação formal e não formal. CASTRO; DE 

OLIVEIRA VILARIM, (2013 p 21). 

No cenário atual das escolas, é notável a presença de ambiente 

informatizado com computadores, data show e lousa digital. Castro; de Oliveira 

Vilarim, (2013), fazem questionamento quanto a atuação dos licenciados em 

computação em equipes multidisciplinares, modificação pedagógica de matérias 

disciplinares para utilização de tecnologias e inovação de metodologias 

educacionais. Afinal, quantos laboratórios de informática em escolas (públicas e 

particulares) de nosso país estão fechados ou subutilizados por falta de um agente 

educacional que possibilite seu uso integrado e efetivo?  

De acordo com a ideia que passam a realidade realmente se baseia em 

abandono de laboratórios, a não utilização por falta de manutenção, de não saber 

utilizar ao menos como recurso de pesquisa. São contadas escolas que liberam 
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laboratórios para alunos fazerem seus trabalhos escolares, mas servem apenas 

para tal utilização, pois a falta reconhecimento sobre os profissionais formados. 

Pode-se citar inúmeros desafios que os egressos em licenciatura em 

computação passam, desde a falta de oportunidade no ensino básico ao 

reconhecimento profissional. Castro; de Oliveira Vilarim (2013), destacam entraves 

presentes na vida dos licenciados:  

● Falta de oportunidades na educação básica, para que o licenciado 
seja reconhecido como profissional da educação com suas 
habilidades computacionais e pedagógicas. 

● O desapreço pelo licenciado em computação, o não olhar para sua 
identidade limitando sua atuação e desenvolvimento na sua carreira 
como docente. 

● Pouco reconhecimento na oferta e clareza sobre o curso, o que 
provoca baixa oferta de vagas para profissionais da licenciatura em 
computação em concursos públicos. 

● Deficiente relação do projeto pedagógico de curso (PPC) com a 
realidade fora da instituição, o aluno forma um profissional 
qualificado como descrito no objetivo do PPC, mas o grande avanço 
tecnológico da sociedade em si não está ainda em busca de um 
licenciado em computação. Na prática existem profissionais, mas 
não oportunidades. 
 

 É necessário rever o currículo e pretensões quanto a formação do licenciado 

em computação com a realidade da sociedade, forma-se profissionais que não tem 

chances de atuar na área formada, por a grade curricular abrir leques de 

oportunidades muitos egressos optam por outros meios como área mais tecnológica 

do que atuação como licenciado em computação por falta de vagas no mercado de 

trabalho. Há uma busca em reformular o currículo para melhorar as necessidades 

da educação, mas de acordo com pesquisas feitas existem problemas que precisam 

ser resolvidos quanto a identidade do curso e sua adaptação na prática pedagógica, 

se faz necessário identificação dos obstáculos e possíveis oportunidades para 

planejamento da formação. (SANTOS; HINTERHOLZ; SILVA, 2017 p 713). 

  No entanto, percebe-se que os desafios dos egressos não são poucos, 

desde a falta de vagas no mercado de trabalho e baixa valorização profissional, é 

necessário rever quanto a oferta do curso diante da realidade da sociedade na qual 

está inserida, para que seja trabalhado maneiras de integrar a atuação do licenciado 

em computação no mercado de trabalho. Já que o mesmo possui habilidades tanto 

computacionais e pedagógicas que podem contribuir em novas ações pedagógicas 

e atividades importantes inserindo a informática na formação dos alunos. 
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3. CARACTERÍSTICAS E COMPETÊNCIAS DOS EGRESSOS DE 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO. 

3.1 Perfil dos Egressos de Licenciatura em Computação 

 

 Segundo o Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CP nº  1/2002, 

(p.08), entende como perfil do egresso de LC: 

1. Possuam sólida formação em Ciências da Computação, Matemática, e 
Educação, visando ao ensino de Ciência da Computação nos níveis da 
Educação Básica e Técnico e suas modalidades e a formação de usuários 
da infraestrutura de software dos Computadores, nas organizações; 

2. Possuam capacidade de fazer o uso da interdisciplinaridade e introduzir 
conceitos pedagógicos no desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, 
permitindo uma interação humano-computador inteligente, visando o 
ensino-aprendizagem assistidos por bem como nas interações de educação 
à distância; 

3. Possuam capacidade de atuar como docente, estimulando a investigação 
científica com a visão de avaliação crítica e reflexiva; 

4. Sejam capazes de atuar no desenvolvimento de processos de orientação, 
motivação e estimulação da aprendizagem, com a seleção de plataformas 
computacionais adequadas às necessidades das organizações. 

 

O Licenciado em Computação segundo Matos (2013), estará qualificado para 

executar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de modo convincente, uma 

vez que seu preparo atende, mais adiante da qualificação tática, saberes didáticos 

que irão licenciar o qualificado professor para agir no educandário. 

Guimarães et al. (2013) certificam-se em seu estudo a relevância do dever do 

egresso em computação agindo em planejamentos multidisciplinares com o emprego 

das tecnologias nos cenários colegiais, asseverando que sua execução contribui com 

progressos educativos evidentes em técnicas transdisciplinares mediatário por 

tecnologias, desejando trazer novas táticas e procedimento de educação.  

3.2 Habilidades e Competências dos Egressos 

 

 De acordo com o Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CP nº  

1/2002, (p.09), entende-se como habilidades e competências do egresso de LC: 

1. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
2. Conhecer os limites computação; 
3. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
4. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e 

das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software 
dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos 
impactos ambientais decorrentes; 

5. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
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6. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 
tempo e competências organizacionais; 

7. Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 
para audiências diversas em formatos apropriados sejam ele oral ou 
escrito; 

8. Avaliar criticamente projetos de sistemas  de computação; 
9. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 

de trabalho; 
10.  Ler textos técnicos na língua inglesa; 
11. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na área de 

atuação profissional;  
12.  Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele 

pode ser derivada.  

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC 2015, p.15) que trata do aluno 

egresso, o mesmo discorre que:  

“No âmbito educacional, o profissional Licenciado em Computação estará 

habilitado a trabalhar no campo propondo mecanismos que desenvolvam 

nos discentes as competências e habilidades desejadas [e que] o curso 

atenderá várias demandas: a do espaço educacional/escolar e de demais 

espaços da sociedade”. 

 

O curso de Licenciatura em Computação tem na sua criação o interesse em 

graduar licenciados preparados para agir na docência da Computação e Informática 

no nível médio, mais ainda de estarem capacitados a operarem no que abrange-se 

a Informática na Educação de modo amplo. (BEZERRA e SILVEIRA, 2011). 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Referente à classificação desta pesquisa, qualifica-se como qualitativa. Os 

meios usados para esse trabalho foram: a pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo. Quanto à análise foi de cunho documental.  

A pesquisa de campo tem como objetivo obter dados e/ou respostas 

referente a uma problemática na qual é necessário corroborar ou algum dia, exibir 

novos fatos ou correspondência entre eles citar. Constitui-se na investigação de 

situações e acontecimentos que ocorrem de forma natural, exação de informações a 

eles referidas e no apontamento de variáveis que conjecturas importantes, para 

examiná-los (PRODANOV, 2013 p 59).  

Foi realizada pesquisa bibliográfica, pois toda pesquisa científica provém de 

uma pesquisa bibliográfica, que possibilita ao pesquisador compreender o que já foi 

levantado a respeito do tema.  A pesquisa bibliográfica trata-se de procedimentos 

metodológicos fundamentais para desenvolvimento de uma pesquisa, na qual 

baseia se em fundamento teórico em relato de pesquisas já realizadas que exigem 

do pesquisador objetividade no seu estudo. (SASSO DE LIMA; TAMASSO MIOTO 

2007, p 38). A pesquisa bibliográfica não se trata de temas redundantes sobre o que 

já foi abordado ou pesquisado sobre o conteúdo, mas proporciona análise de um 

tema sobre uma nova visão questionamento, atingindo novas resoluções 

(MARCONI et al, 2002 p 71). 

O segundo passo, baseou-se em realização de termo de consentimento e 

questionário, conforme Apêndices A e B, para levantamento de dados. Trata-se 

de um instrumento de coleta de dados, possuindo sequência de perguntas, na qual 

pretende que sejam respondidas sem acompanhamento do pesquisador. 

Normalmente, o questionário é enviado ao público a ser pesquisado por um 

intermediador ou por e-mail, após completo o pesquisado reenvia novamente de 

volta. Acompanhando o questionário é importante breve explicação sobre a 

natureza do estudo e sua importância de obter respostas, a fim de estimular a 

atenção e interesse para que ele contribua e entregue o questionário no tempo 

estimado (LAKATOS, 2003 p 201).  

 Ao terceiro momento, constitui-se analisar os dados levantados e 

transformação para tabelas e gráficos. A pesquisa está em análise qualitativa, 

preocupa-se em expor fatos e não basear-se em representatividades numéricas, 
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dedica-se em entender esclarecimento de fenômenos. Os pesquisadores defendem 

que a pesquisa qualitativa seja um método único de pesquisa científica, uma vez as 

instruções possuem suas próprias características, na qual implica ser um 

procedimento exclusivo (GERHARDT, 2009 p 31). 

 Ao quarto momento efetivou-se no desenvolvimento da exposição dos 

resultados apanhados. 

4.1 Aplicação do questionário.  

O Universo da Pesquisa Amostral foram os egressos do curso de 

Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional do IFTO , conforme o 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Quantidade de egressos por ano.  

Esta pesquisa foi realizada com egressos do curso de graduação de 

Licenciatura em computação do Campus Porto Nacional do IFTO. Egressos que 

atualmente estão ou não inseridos no mercado de trabalho, pois o objetivo é 

levantar traços que definem seus perfis após conclusão do curso. 

Através de questionários encaminhados aos e-mails e contato por WhatsApp, 

foi possível levantar informações sobre seus interesses no curso, suas expectativas 

e o que o curso proporcionou nas suas vidas no âmbito profissional e pessoal.  No 

campo profissional, quanto às dificuldades de inserção no mercado de trabalho e 

qualificações quanto aos estudos para aprimoramento de suas atribuições. No 

âmbito pessoal a relação suas conquistas com a formação na área e impacto na sua 

qualidade de vida e interação na sociedade.  

Após conseguir a lista dos egressos do curso, foram selecionados alunos que 

já haviam concluído o curso desde a primeira turma. Não foram entrevistados 

alunos que ainda estão cursando e nem os que trancaram ou abandonaram, 

tampouco os que mudaram de curso sem concluir a licenciatura em computação. 

Foi fundamental para melhores resultados, mostrando a importância das respostas 

para pesquisa e de suas opiniões para melhorar a metodologia do curso. 

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Total 
13 10 19 11 16 14 83 
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Tendo em vista identificar experiências obtidas durante e depois a formação, 

entre os participantes foi importante levantar tempo que levaram para ingressar no 

mercado de trabalho e dificuldades, buscando observar diversas ideias que 

proporcionem reflexões quanto a metodologia e possíveis melhorias para o curso. 

4.2 Coleta de dados e instrumentos utilizados 

 

Foi possível obter uma lista de nomes dos alunos que haviam se formado 

nesse curso, por meio de uma contagem de TCC’s na biblioteca do Campus Porto 

Nacional do IFTO. 

Foi elaborada uma relação de 83 egressos da Licenciatura em Computação. 

A partir dessa lista, foram selecionados ex-alunos do período 2014 a 2019, através 

de seus contatos do WhatsApp foram convidados a responder o questionário com 

objetivo de identificar, através das experiências, o perfil dos egressos do Curso de 

Licenciatura em Computação, frente ao mercado de trabalho. A partir dos contatos 

foi possível alcançar 50 egressos, obtendo 22 questionários respondidos.  

Foi utilizado questionário composto por 18 perguntas, divididas em questões 

voltadas em âmbito pessoal, âmbito profissional e sugestões de melhorias. O 

instrumento permitiu atingir maior número de egressos, contribuindo para que 

pudessem responder no horário que estivessem desocupados. Importante lembrar 

que não foi solicitado dados pessoais no questionário para que mantivesse o sigilo 

dos entrevistados e que fosse possível expressassem de forma livre para sugestões 

de melhorias sem comprometimento. 

 

 
 
 
 
 

 

  



27 
 

5. RESULTADOS  

 

Os dados coletados desta pesquisa se deram através de questionários on-

line aplicados aos egressos do curso de Licenciatura em Computação do IFTO de 

Porto Nacional - TO. O intuito dos gráficos da mesma é traçar o perfil dos egressos 

quanto ao mercado de trabalho e descobrir os desafios que eles enfrentam ou 

enfrentaram para atuar como Licenciado em Computação.  

São apontadas as opções com maior número de escolhas e com relevância 

mediante de cada gráfico aqui exposto. 

Percebe-se que a maioria dos egressos que compreende a um total de 58% 

dos respondentes está atuando em áreas diferentes da LC e que apenas 13,6 % 

estão atuando no mercado de trabalho como Licenciado em Computação segundo, 

o Gráfico 1. 

Gráfico 1: Atuantes no mercado de trabalho como Licenciado em Computação. 

 
FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

 Observa-se no gráfico 2, que 5 dos respondentes escolheram exclusivamente 

a opção de tecnologia da informação, mas que somando aos outros que escolheram 

a mesma e outras opções simultaneamente temos um total de 10 egressos que 

optaram pela mesma e temos também 4 licenciados que optaram unicamente a o 

curso ser gratuito, mas que acrescentando aos outros 3 que selecionaram por 

outras mais paralelo a essa, temos uma soma de 7 egressos que escolheram esse 

motivo.  
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Gráfico 2: Motivos pelos quais optaram o curso de Licenciatura em Computação. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

Conforme o gráfico 3, Podemos observar que grande parte dos formados no 

curso estão trabalhando em áreas divergentes da LC e 3 dos que responderam o 

questionário estão trabalhando como professor, porém de outra disciplina. 

No percentual atualmente de licenciados empregados fica claro que o 

mercado desconhece o profissional por isso não oferece oportunidades para o 

mesmo.  

 

Gráfico 3: Área de trabalho atualmente. 
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FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

Referente o gráfico 4, notou-se que 45,5% dos entrevistados se considera um 

profissional com aprendizagens na área técnica e educacional do curso. Já um 

número considerável de 40,9% dos tais, se identifica como licenciado voltado para o 

campo educacional. 

Observa-se diante deste resultado que houve requisitos alcançados quanto a 

preparação do licenciado De acordo com os egressos suas qualificações para um 

profissional licenciado estão balanceadas.  

Gráfico 4: Conhecimentos enfatizados na área técnica ou educacional do curso. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

No gráfico 5, em relação aos desafios que enfrentam ou enfrentaram, pode-

se atentar para 3 pontos principais que foram as opções mais selecionadas pelos 

respondentes, ficando 72,7% da não oferta da disciplina de informática nas escolas, 

68,2% com falta de vagas para licenciado em computação, 50% falta de concursos 

públicos para essa área. Com a evolução das tecnologias para escola é importante 

que o licenciado tenha vez na sala de aula, é observado que estão fora do mercado 

um número considerável de egressos. 
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 Gráfico 5: Desafios que enfrentam ou enfrentaram para entrar no mercado de 
trabalho. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

Conforme o Gráfico 6 verificou-se que 77,3% dos licenciados em computação 

se denominam aptos para atuarem como professor.   

Gráfico 6: Qualificação para atuar como professor. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

 Como é visto no Gráfico 7, 50% dos egressos acredita que somente a 

formação como licenciado em computação não é suficiente para sua atuação no 

mercado de trabalho, gerando a insegurança para trabalho em sala de aula.  

 É perceptível que também houve 45,5% que consideram a área técnica 

necessária especialização, pois de acordo com o 0% em didática, o curso oferece 

base suficiente para atuação em sala de aula, ficando em balanceamento ambas 

com 22% sendo necessário especialização. 
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Gráfico 7: Necessidade de especialização na área técnica, didática ou ambas do 
curso. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

 De acordo com o Gráfico 8 a seguir, nota-se que os egressos do curso 68,2% 

diz que a cidade na qual formaram não está preparada para receber os profissionais 

do curso.  

Gráfico 8: Se Porto Nacional está apta a receber esses profissionais. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

Considerando o Gráfico 9, 5 dos respondentes não veem necessidade de 

fazer outro curso superior, mas outros 5 deles acreditam que é preciso fazer para 

melhorar o currículo diante ao mercado de trabalho. É importante visar que 3 

egressos não consideram o curso suficiente para a formação profissional e o 

mesmo quantitativo apontam que precisam complementar o conhecimento 

acadêmico.  
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Gráfico 9: Fatores pelos quais o egresso faria outro curso superior. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

Visto no Gráfico 10, 40,9% dos egressos qualificaram o curso de Licenciatura 

em Computação bom, considerando o percentual obtido 22,7% julgaram ótimo e 

31,8 consideraram o curso regular. 

Gráfico 10: Como o egresso qualifica o curso de Licenciatura em Computação. 

 

FONTE: Organizado por Menezes (2019) 

 

5.1 Discussão 

 

Percebe-se que o percentual de egressos que atuam como licenciado em 

computação não é o esperado considerando a quantidade de entrevistados e 
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formandos do curso.  É preocupante o motivo que desvia o profissional da sua área, 

não é justo dizer que todos tenham ou tiveram interesse em concluir o curso e 

ingressar no mercado como licenciado, mas é importante considerar os motivos de 

escolha do curso e motivações obtidas durante a formação. 

Visto que o interesse no curso era voltado para a área da tecnologia, o que 

leva a observar que não é a opção de atuar em sala de aula que chamou atenção 

dos interessados. Reforçando a necessidade de mais informação sobre o curso e 

transparência no que realmente é a formação de um licenciado em computação, 

evitando abandono do curso por não ser o esperado. 

É importante considerar que com comparativo de alunos formados no curso, 

a quantidade atuante no mercado como professor ainda é desproporcional mesmo 

não sendo em disciplina correspondente ao curso. Mesmo atuando como professor 

na área da computação ou não, é necessário levar em consideração os egressos 

que atuam em área diferente da formação. Diante disso, é fundamental uma 

apresentação maior sobre o curso para sociedade, empresas e escolas quanta 

importância do profissional e suas contribuições. Diante dessa informação pode-se 

concluir que as hipóteses I e III confirmam-se. 

O licenciado necessita, como profissional, ter reconhecimento no mercado de 

trabalho, pois se preparou com conhecimentos desenvolvidos para aplicação de 

suas habilidades em ambientes educacionais. Pode-se considerar que a tecnologia 

está cada vez mais se inserindo no âmbito escolar e há algumas escolas com 

laboratórios de informática, porém não se vê um profissional licenciado em 

computação, seja para ministrar aula de informática ou contribuir em projetos 

tecnológicos na escola que venham contribuir com outras disciplinas para um 

melhor proveito das mesmas.  

Analisou-se que os desafios mais enfrentados pelos egressos são: a não 

ofertada da disciplina de informática, falta de vagas para o licenciado, falta de 

concursos públicos para tal área. Isso se deve ao que já foi comentado nessa 

pesquisa, referente ao não reconhecimento do profissional licenciado em 

computação. É importante que haja uma melhor oferta de oportunidades para os 

mesmos. Com isso, a hipótese II referente aos desafios dos egressos para entrarem 

no mercado de trabalho valida-se. 

Válido ressaltar que sejam reconhecidos como os profissionais capacitados 

tanto para docência quanto desenvolvedor de softwares educacionais e áreas afins. 
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Os dados obtidos reforçam que após a formação, os egressos não estão atuando na 

área de formação, e para a sua inserção no mercado de trabalho, são necessários 

novos estudos, complementações, aperfeiçoamentos para que o mercado os 

absorvam. 

Houveram questões no quesito  que se os egresso se sente preparado 

positivamente como professor, outros já não sentem preparados para a área da 

computação mesmo não sendo uma quantidade expressiva, mas que é importante 

analisar. A licenciatura em computação está cumprindo papel quanto à formação de 

profissionais que conhecem e compreendem os conhecimentos educacionais e 

computacionais do curso, mas é considerável que há insegurança quanto o 

conhecimento do curso no âmbito técnico para atuação profissional. 

O profissional em licenciatura em computação pode oferecer diversas 

contribuições no processo de ensino quanto ao uso, desenvolvimento de softwares 

e inclusão de recursos tecnológicos em instituições educacionais. Trata-se de um 

profissional capaz de transformar, ensinar e cultivar novas metodologias de 

aprendizagem. 

A necessidade não foi suprida pelo mercado, levando a considerar que a 

região não possui oportunidades consideráveis para o licenciado em computação 

trabalhar e colocar em prática suas habilidades e capacidades da informática como 

profissional da educação. 

Diante dos dados obtidos é notável que o curso teve seus pontos fortes que 

agradaram ao público, é possível analisar melhor sobre sua qualificação, baseado 

nas sugestões dos próprios egressos quanto ao curso referente a tabela no anexo 

1. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A quantidade de egressos formados no curso de licenciatura em computação 

para o percentual atuando como professor na área de formação é pequeno. Cujo 

um dos objetivos do curso é formar profissionais preparados para atuação em sala 

de aula com conhecimentos computacionais e educacionais. No que foi levantado, 

há carência no fornecimento de vagas para a inserção destes profissionais no 

mercado de trabalho, tornando um empecilho da atuação dos mesmos.  

Apesar da quantidade de egressos que foram alcançados pode-se dizer que 

a quantidade de respondentes não foi o esperado. Vale ressaltar a dificuldade de 

encontrar informações de contatos e quantidades dos alunos que já formaram.  

Verificou-se que os egressos se sentem preparados para atuação em sala de 

aula, outros consideraram necessitar de um pouco mais de conhecimentos 

computacionais. Porém, não justifica a não procura por esses profissionais pela 

rede de ensino, sendo considerado como um desafio para atuação, fazendo-o optar 

por outra profissão no mercado. Outro fator relevante, quanto a não oferta de 

oportunidades, pode ser considerada o pouco conhecimento do licenciado como 

profissional da área da docência e sua importância na educação. 

Em uma análise geral dos egressos, levantou-se características que levam a 

um perfil de profissionais capacitados em suas limitações de aprendizagem, uns 

precisando de capacitação a mais para atuação, porém conhecem a base de 

formação na área educacional e técnica do curso. São egressos que estão inseridos 

no mercado de trabalho em área divergente da formação, na necessidade de um 

emprego precisaram optar por opções diferentes tanto em sala de aula quanto fora.  

Sugere-se, com base no que foi identificado, que tenha uma apresentação 

melhor do que é o curso de licenciatura em computação na divulgação do mesmo, 

válido também para futuros trabalhos acadêmico. A sociedade precisa conhecer 

mais os profissionais que estão por aí atuando em outros mercados. É sugerido que 

seja uma pauta a ser estudada e executada pela educação, visando buscar esses 

profissionais e levarem para salas de aula.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O MERCADO DE TRABALHO: O PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO CAMPUS IFTO PORTO NACIONAL. 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

     Você está convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: O MERCADO DE 

TRABALHO: OS DESAFIOS DOS EGRESSOS DO CURSO DE LICENCIATURA 

EM COMPUTAÇÃO DO CAMPUS IFTO PORTO NACIONAL, de responsabilidade 

do pesquisador: PEDRO HENRIQUE BATISTA MENEZES, sobre orientação do 

professor Elvis Nascimento da Silva do IFTO Campus de Porto Nacional. 

     O trabalho proposto será desenvolvido na cidade de Porto Nacional/TO, tendo 

como público alvo egressos do curso de Licenciatura em Computação do Instituto 

Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Estado do Tocantins Campus 

Porto Nacional. 

Traça-se como objetivo geral deste trabalho: 

    Identificar, através das experiências, o perfil dos egressos do Curso de 

Licenciatura em Computação, frente ao mercado de trabalho. 

    Objetivos Específicos: 

1. Mapear os egressos do curso de Licenciatura em Computação; 

         2. Detectar os desafios e perspectivas dos egressos atuantes no mercado 

de trabalho;  

         3. Analisar as situações dos egressos quanto a atuação no mercado de 

trabalho. 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

 

FORMULÁRIO 

  

 

ÂMBITO PESSOAL 

 

1- Em que ano você concluiu o curso de Licenciatura em Computação? 

 

( ) 2014 ( ) 2015 ( ) 2016 ( ) 2017 ( ) 2018 ( ) 2019 

 

2- Atualmente você reside em qual cidade? * 

 

( ) Porto Nacional ( ) Palmas ( ) Brejinho de Nazaré 

 

( ) Monte do Carmo ( ) Silvanópolis ( ) Outro: 

Se Outro: ________________________________________________________ 

 

3- Atualmente você está trabalhando?  

 

( ) Sim ( ) Não 

 

4- Você atua como Licenciado em Computação? Caso a sua resposta for 

negativa, na opção "outro", digite em que área está trabalhando.  

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Outro 

Se Outro:_______________________________________________________ 
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5- Quanto tempo você levou para entrar no mercado de trabalho atuando como 

Licenciado em Computação?  

 

( ) Menos de 1 ano ( ) De 1 ano à 3 anos ( ) De 3 anos à 5 anos 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

6- Indique a(s) razão(ões)pelas quais você optou para se ingressar no curso de 

Licenciatura em Computação?  

 

( ) Complemento curricular ( ) Interesse na área de docência 

( ) Oportunidade de ensino superior gratuito ( ) Interesse na área de tecnologia 

da informação 

( ) Mercado de trabalho ( ) Horário de o curso ser noturno 

para conciliar com o trabalho 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

7- Em que área está trabalhando após a sua formação do curso de Licenciatura 

em Computação?  

 

( ) Desenvolvimento de software 

educativo 

( ) Coordenador de laboratório de 

informática 

( ) Analista de sistema ( ) Gerente de projetos 

( ) Coordenador de Educação ( ) Auxiliar de elaboração de PPP ( 
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contribuindo para novas metodologias 

intervenções utilizando a informática) 

( ) Instrutor de laboratório de informática ( ) Equipe multidisciplinar ( composta 

por integrantes que atuam em áreas 

diferentes) 

( ) Operador de microcomputadores ( ) Ministrando cursos de programação 

( ) Educação em Computação ( ) Professor de outra área 

( ) Diferente da minha área de formação 
 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

8- Indique o seu nível de satisfação referente a atual profissão como Licenciado 

em Computação:  

 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

 

ÂMBITO PROFISSIONAL 

 

9- Apesar do curso ser voltado para a formação de professores, você se considera 

um profissional com conhecimentos enfatizados na área técnica ou educacional do 

curso?  
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( ) Técnica ( ) Educacional 

( ) Técnica e Educacional ( ) Nenhuma das opções 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

10- Teve oportunidades de estágios ou atividades de iniciação profissional / 

científica durante o curso? Se sim, qual dessas oportunidades você teve?  

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Estágio Supervisionado 

( ) PIBID ( ) Monitor de disciplina ( ) Outro 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

11- As práticas docentes contribuíram com a articulação entre teorias e práticas?  

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Pouco ( ) Muito 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

12- As disciplinas cursadas foram eficazes para a preparação para o mercado de  

trabalho?  

 

( ) Sim ( ) Não  ( ) Pouco eficazes 
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( ) Muito eficazes ( ) Nenhuma das opções ( ) Não sei responder 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

13- Quais os desafios enfrenta ou enfrentou para inserção no mercado de trabalho 

após a formação?  

 

( ) Falta de vagas para licenciado em 

computação 

( ) Falta de concursos públicos para 

essa área 

( ) Não oferta da disciplina de informática 

na grade curricular das escolas 

( ) Maior demanda de oportunidades 

em áreas técnicas do curso 

( ) Não identificação do licenciado em 

computação como professor 

( ) Pouca prática docente 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

14- Após formar-se em Licenciatura em computação você se entende como um 

profissional qualificado para atuar como professor?  

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei responder 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

 

15- Você acredita ser necessária alguma especialização para atuação em alguma 

área técnica ou didática do curso da Licenciatura em Computação? Se sim, 

marque a alternativa que melhor corresponde. 
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( ) Sim ( ) Não ( ) Técnica ( ) Didática ( ) Ambas 

 

Se Outro:_______________________________________________________ 

16- Você como egresso do curso, acredita que a cidade de Porto Nacional está 

apta a receber profissionais licenciados em computação?  

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei responder 

 

18- Na sua concepção o curso de Licenciatura em Computação se adjetiva como:  

 

( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Regular ( ) Ruim 

 

SUGESTÃO 

Sugestões para melhoria do curso no IFTO - Porto Nacional: 

__________________________________________________________ 
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ANEXO I - TABELA DE SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA O CURSO DE 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO IFTO - CAMPUS PORTO NACIONAL – 

TO 

 

Sugestões para melhoria do curso no IFTO - Porto Nacional: 

 

“Nutricionista, farmácia, engenharia agrícola.” 

“Melhorar a grade curricular com mais disciplina técnicas, nas matérias de programação deveria 

incluindo programação nas linguagens java e python. A disciplina de computadores deveria ser 

duas disciplinas para que o aluno ativesse a oportunidade de trabalhar a prática, como 

configuração de servidores, configuração de redes através de emuladores, vlans, ipv6 entre 

outros assuntos na prática que faram de fato a diferença no mercado de trabalho.” 

“Com a nova matriz curricular está perfeito” 

“Não é o curso para o nosso estado.” 

“Maior preparação para atuação em sala de aula.” 

“Atualização dos planos de ensino das disciplinas técnicas semestralmente e adequação da 

matriz curricular quanto ao cenário atual da computação em si.” 

“Melhorar a internet para os alunos realizarem pesquisa, e trazer cursos prós graduação.” 

“Deixar apenas a computação ou Informática, não tem mercado para licenciado” 

“Exigir melhor empenho dos professores” 

“Da opção no quarto período o estudante escolher se quer formar como licenciado ou bacharel.” 

“Professores com foco na computação. Focam o acadêmico na docência e se esquecem que o 

mercado quer um profissional objetivado na computação. Não adianta saber dar aulas se não 

sabe a computação a fundo para repassar conhecimento. Para não saber computação e dar 

aulas, qualquer outro professor, de outra área, já seria o suficiente.” 

“Como melhorar se não tem oportunidade de emprego na área? 

Muitos dos acadêmicos só vão ter interesse e amor pelo curso se surgir resultados finais na 

cidade ou arredores.” 

 


