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RESUMO

O presente trabalho  tem como objetivo descrever o perfil sociodemografico dos estudantes do do Curso de Graduação em Direito da Faculdade 
Estácio de Teresina, no ano de 2018, quanto a idade, sexo, estado civil, moradia, trabalho, faixa de renda mensal da família, situação financeira do 
estudante, expectativa profissional, destacando suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, realizou-se estudo de 
natureza descritivo-exploratória, que utilizou questionário, composto por perguntas fechadas e abertas, como técnica de coleta de dados, 
aplicada durante o mês de abril de 2018. Os resultados foram estruturados de modo descritivo, com frequência absoluta e percentual. Utilizou-se 
como instrumento de coleta o formulário Office Forms, disponibilizado aos estudantes de uma turma do curso de Direito no mês de abril, no 
período de 02 a 30 de abril de 2018. Em relação ao sexo, a maioria dos participantes da pesquisa, 42 (74,00%)  estudantes é do sexo feminino e 15 
(26,00%) é do sexo masculino, com idade entre 20 e 30  anos. Ainda em relação à idade, a maioria, 51 (89,00%)  estudantes encontra-se na faixa 
etária de 16 a 30 anos, 06 (11,00%) entre 31 e 40 anos. A grande maioria, 49 (86,00%) alunos, é solteira, 5 (9,00%) são casados e 03 (5%) vivem 
em união estável. Quanto à formação no ensino médio, cabe considerar que  39 (68,00%) são procedentes da escola privada, 18 (32,00%) da 
escola pública, Assim, a maioria dos ingressantes é proveniente do ensino privado. Dos alunos graduandos, 43 (75,00%)  estagiam, 02 (4,00%) é 
servidor público, 11 (19,00%) são autônomos e 1 (2,00%) possui emprego numa empresa privada. A maioria dos estudantes possui renda mensal 
de 01 a 03 salários mínimos, sendo que a maioria afirma ser dependente dos pais . Quanto ao local onde mora 27 (47,00%) possuem casa própria, 
11 (19,00%) em casa alugada, 04 (7,00%) em apartamento próprio, 12 (21,00%) em apartamento alugado e 03 (05,00%) em casa cedida. Quanto à 
expectativa profissional a maioria escolheu a advocacia privada, seguida de concurso para Tribunais e somente um para carreira do magistério. 
Indagados sobre ter dificuldades, a maioria 34 (77,00%), afirmou sim e 10 (23,00%) disseram não possuir dificuldades. Esses dados podem trazer 
implicações para a prática docente, especialmente quanto às metodologias de ensino-aprendizagem, considerando as singularidades dos 
estudantes, além de servir como um indicador potente para auxiliar no aprimoramento de políticas institucionais voltadas para prevenção da 
evasão estudantil, e para apoio ao acadêmico em situação de vulnerabilidade social e econômica.
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