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RESUMO

O curso de Psicologia da Estácio Juiz de Fora terá a sua primeira turma de formandos em dezembro de 2016. Considerando esse marco, essa 
pesquisa, fruto da Iniciação Científica atrelada à disciplina de Metodologia Científica, objetiva traçar um perfil do estudante do curso, com ênfase 
sobre as áreas de atuação e as perspectivas desse discente ao longo da trajetória acadêmica. Para tanto, foi aplicado um questionário estruturado 
sobre uma amostra de 90 alunos do curso, sendo 30 do 1º período, 30 do 5º período e 30 alunos do 9º período que visou estabelecer uma 
comparação entre as percepções dos alunos nos diferentes estágios do curso de forma a considerar, inclusive, como o avanço do curso altera as 
perspectivas entre ingressantes e formandos. Inicialmente, realizou-se a caracterização da amostra: 88% do total são de discentes do sexo 
feminino; mas há procura crescente por estudantes do sexo masculino: no 1º período, temos 20% de homens, enquanto no 9º período são 7%. O 
público é majoritariamente jovem, com 57% entre 19 e 25 anos e 32% entre 26 e 34 anos de idade. Do total da amostra, 32% são de estudantes 
não-residentes em Juiz de Fora. Outro dado relevante é o crescente ingresso de estudantes de escolas públicas: enquanto no 9º período são 47%, 
no 5º período esse número salta para 57% e chega a 63% no 1º período.  Esses números se refletem no usufruto de algum programa 
governamental: no 1º período, 53% possuem algum tipo de financiamento ou bolsa; especialmente Fies (37%), Prouni (7%) e EducaMais (7%). 
Nos períodos subsequentes, o total de alunos com financiamentos ou bolsas cai para 43% (5º período) e 50% (9º período). Do total de discentes, 
56% trabalham ou fazem estágio.  Quando perguntados sobre a motivação para escolha do curso, em todos os períodos a resposta “sonho” foi a 
mais recorrente: 50% entre os ingressantes, 60% no 5º período e 57% entre os formandos; para essa questão, a segunda alternativa com maiores 
percentuais apresentou variação: dentre os calouros e alunos do 5º período, 23% procuram o curso para autoconhecimento; já entre os 
formandos, 17% apontaram a diversidade da área de atuação profissional. Sobre o grau de satisfação do curso, foi utilizada uma régua com notas 
de 0 a 5, onde a nota 5 representa ‘totalmente satisfeito’ e 0 ‘totalmente insatisfeito’. Entre calouros, a soma de notas 4 e 5 atingiu 80% da 
amostra; no caso do 5º período, essa soma chegou a 90% dos alunos e, entre alunos do 9º período, houve uma queda significativa: 60% dos 
alunos responderam 4 ou 5. Nesse sentido, apesar de 60% ainda configurar um percentual bastante significativo de alunos satisfeitos, temos uma 
variação negativa a merecer atenção do Colegiado do Curso. Ressalta-se, ainda, que apenas no 9º período tivemos alunos atribuindo nota 01 ao 
curso (10%). Outro dado significativo do perfil do curso é a tendência à carreira acadêmica, já que 57% dos alunos afirmaram ter essa pretensão e 
93% querem realizar concursos públicos. Entre alunos de 5º e 9º períodos, uma média de 40% responderam que mudaram de opinião sobre a 
área de atuação no decorrer do curso. Enquanto entre calouros há uma pulverização dos resultados quanto à área de atuação (17% em Psicologia 
Escolar, 7% em Jurídica, 10% em Clínica, 7% em Psicologia Social, 10% em Hospitalar, e 10% em Esportiva e 23% em Neuropsicologia), no 5º 
período as respostas são mais concentradas: 53% em Clínica e 40% em Neuropsicologia. Entre formandos, essa preferência se mantém: 43% e 
23% respectivamente. Os dados apontam a coerência entre alunos dos diversos estágios do curso, com poucas variações significativas, indicando 
uma atuação consistente do Colegiado na implementação do Projeto Pedagógico nesse momento em que a primeira turma de formandos chega à 
etapa final da sua trajetória na graduação; apontam, ainda pontos de atenção, especialmente no que tange a uma ênfase demasiada em apenas 
duas áreas de atuação, assim como à queda significativa de satisfação entre concluintes.
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