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RESUMO

O crescimento recente do número de matrículas nos cursos de graduação oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas na 
Baixada Fluminense, região de forte concentração populacional, alto desenvolvimento econômico e muito baixos IDHs, precisa ser considerado 
como um fenômeno social e para tanto ser estudado através de pesquisas relevantes. O predomínio do gênero feminino no número de matrículas 
já foi apresentado pelo Censo do Ensino Superior realizado pelo Ministério da Educação em 2012 chamando atenção para o curso de 
Administração estar na segunda opção para as mulheres, apresentando uma pequena diferença da primeira colocada Pedagogia. O Relatório de 
Gênero publicado pelo IBGE em 2014, que teve como base o Censo Populacional de 2010, revela pouco progresso nas questões de gênero no 
país. Em publicação recente, o Fórum Mundial relata que ainda serão precisos noventa e cinco anos para que as diferenças de gênero sejam 
superadas no Brasil. Tal situação remete o compromisso das Universidades brasileiras, que tem em sua vocação o tripé ensino, pesquisa e 
extensão, de criarem mecanismos que monitorem estes fenômenos e elaborem projetos voltados à redução das desigualdades e promoção de 
justiça social. Neste contexto foi criado um projeto, cujo nome é o mesmo do título deste artigo, que teve seu início no ano de 2015, com a 
proposta de apresentar as informações relevantes de uma pesquisa de campo que fez uso de entrevista na forma de questionário com questões 
abertas e fechadas sobre a percepção e expectativas de 521 discentes do curso de Administração de Empresas da Universidade Estácio de Sá 
localizada na Cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Através da investigação entre alunos de diferentes períodos 
de um mesmo curso, buscou-se obter respostas sobre o perfil sócio, econômico e cultural dos alunos alinhadas às perspectivas de crescimento em 
relação ao sua formação e colocação no mercado de trabalho. O momento atual da pesquisa pode revelar a forte concentração de alunos do 
gênero feminino, solteiros, nascidos na Região Sudeste, sem filhos,   bolsistas FIES, sem graduação anterior, oriundos de escola pública, 
trabalhador com carteira assinada, atuando no setor de serviços, com menos de três anos em sua empresa atual, dependentes economicamente 
do pai/mãe com ensino médio, que esperam alcançar com a graduação uma melhor colocação no mercado, pretendem continuar estudando, 
raramente frequentam a biblioteca da Unidade e indicam a ansiedade como  principal dificuldade emocional que interfere no seu desempenho 
acadêmico indicando baixo desempenho e falta de motivação para estudar. O projeto, neste momento, se encontra em sua segunda etapa que 
consiste na preparação de alunos-voluntários de Iniciação Científica para o cruzamento de dados dos questionários, no dobramento investigativo 
para melhor compreensão das barreiras enfrentadas pelas atuais administradoras das empresas da Baixada Fluminense e a criação de um Fórum 
permanente de debates para o enfrentamento dos desafios das administradoras do Século XXI em setembro de 2017.
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