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RESUMO 

 

Diante de uma lacuna no campo da pesquisa, estabelece-se uma indagação para trazer um 

entendimento sobre as motivações que levaram os discentes a optarem pelo curso de Ciências 

Econômicas UERN/CAMEAM. Justifica-se esta pesquisa para melhor ter uma orientação sobre 

a importância do Curso e para que sirva de inspiração para futuras pesquisas. Diante disso, este 

trabalho tem como tema: “Motivações e formação: o que pensam os alunos e egressos do curso 

de Ciências Econômicas do Campus de Pau dos Ferros-RN, no período de 1992 -2019”, que 

tem como objetivo compreender a importância do curso de Ciências Econômicas do Campus 

de Pau dos Ferros-RN da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Esta pesquisa é de 

caráter investigativo no qual foi feito um estudo de caso e um estudo bibliográfico, envolvendo 

a abordagem quanti-qualitativo e o método de pesquisa descritiva exploratória. Considerando 

alguns autores intelectuais buscamos construir o referencial teórico, baseando-se, 

principalmente, em: Barreto e Figueiras (2012); Moacyr (1937); Fávero (2000). A criação das 

universidades no Brasil ocorreu de maneira lenta e tardia, sobre colônia de Portugal, o mesmo 

teve grande resistência ao surgimento das universidades. Depois de se verificar as condições 

que o curso fornece para seus alunos, constatamos que temos uma predominância de professores 

doutores, ou que estão cursando doutorado, no departamento do referido curso. Diante disso, 

constamos que as motivações dos alunos passam por uma relação entre matemática e história, 

acessibilidade, falta de opção dentre outros, e mesmos veem a e confirmam a importância que 

o curso tem na formação de pessoas qualificadas e preparadas para atenderem as necessidades 

da sociedade.  Já os egressos conseguem visualizar a importância que teve o curso de ciências 

econômicas na melhoria de suas vidas, no qual destacam o curso como principal instrumento 

para conseguirem estarem onde estão nos dias de hoje, no que pese as suas condições 

socioeconômicas.  

  

Palavras-Chave: Economia. Universidades. Curso de Ciências Econômicas.  
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ABSTRAT  

  

Faced with a gap in the field of research, a quest to bring an understanding of the motivations 

that led the students to opt for Economic Sciences UERN/CAMEAM. This research is justified 

for better have an orientation about the importance of the course and to serve as inspiration for 

future research. Given this, this work has as its theme: "motivation and training: what do the 

students and graduates of the course of Economic Sciences Campus of Pau dos Ferros-RN, in 

the period of 1992-2019", which aims to understand the importance of the course of science 

The economic region of Campus-RN of the University of State of Rio Grande do Norte. This 

research is research in which character was done a case study and a bibliographical study, 

involving quantitative and qualitative approach and the method of descriptive exploratory 

research. Whereas some authors intellectuals seek to build the theoretical, based mainly in: 

Barreto and fig trees (2012); Moacyr (1937); Jocelyn (2000). The creation of universities in 

Brazil occurred slowly and late, about Portugal, the same colony had great resistance to the rise 

of universities. After you verify the conditions that the course provides for its students, we find 

that we have a predominance of teachers, doctors, or who are attending PhD, the Department 

referred to course. Given this, we are on the motivations of the students go through a 

relationship between math and history, accessibility, lack of choice among others, and see and 

confirm the importance that the course is in the training of qualified people and prepared for 

meet the needs of society. Already graduates can show the importance the economic sciences 

in improving their lives, in which highlight the course as the main instrument to be where they 

are today, in spite of their conditions socioeconomic. 

  

Keywords: Economics. Universities. Course of economic sciences.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Dentro do processo de desenvolvimento regional, as universidades ganham um lugar de 

destaque por conta do dinamismo urbano e da sua atuação regional. Encontramos um ciclo de 

expansão do ensino superior, no qual vem ocorrendo uma descentralização das grandes 

metrópoles para as pequenas e médias cidades, essa expansão se deve de maneira relevante ao 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), pois a partir desde programa jovens de classes 

inferiores conseguiram conquistar seu espaço no ensino superior. A implantação de uma 

instituição de ensino superior não beneficia apenas o município, onde se instalou a estrutura 

física da instituição, mas sim, todos os municípios adjacentes. (DANTAS & CLEMENTINO, 

2013).  

As universidades no Brasil se dar de forma complexa, tivemos por volta do século XX 

um grupo de escola de ensino superior, com grande influência de Portugal no período da 

colonização, eles não enxergavam uma força maior para implementa as universidades em 

território brasileiro, já que a elite fazia opção em estudar na Europa, quando em XVI houve uma 

fracassada tentativa dos jesuítas em implementar as universidades. Dentre os períodos colonial 

e monárquico todas as tentativas foram frustradas.   

O modelo universitário do brasileiro se deu disciplinado no norte-americano, alemão e 

francês. Partindo da vinda da Família Real, foi criada a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, 

que resultou na implantação das duas faculdades de medicina, a (UFBA) e (UFRJ), não 

podemos deixar de frisar a importância da Academia Real Militar na implantação das 

universidades no Brasil.     

De forma particular, o campus Profa. Maria Eliza Albuquerque Maia (CAMEAM), 

objeto de estudo deste trabalho, é de uma importância ímpar, pois, jovens do Alto Oeste Potiguar 

tiveram a oportunidade de ingressarem na educação de ensino superior. Para um melhor 

entendimento sobre a importância das universidades para o desenvolvimento regional, estão 

relacionados fatores como, empresarial, econômico e tecnológico, onde se localiza o espaço 

físico acarreta transformações espaciais no cenário da estrutura urbana. Assim, “a presença 

desses Campi em cidades médias tem um impacto imediato e significativo não somente na vida 

cultural, mas também no comércio e nos serviços locais”. Com isso, fica claro que a presença 

dos campi das instituições de ensinos superiores, trouxeram outro fluxo econômico para a 

cidade de Pau do Ferros (ARAÚJO, 2013, p. 168).   

  Este trabalho procura Compreender a importância do Curso de Ciências Econômicas do  
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Campus Avançado “Prof.ª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” - CAMEAM da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, localizado na cidade de Pau dos Ferros, no interior 

do estado do Rio Grande do Norte, especificamente procurando encontrar respostas para os 

seguintes questionamentos: Quais as principais mudanças que ocorreram na vida dos alunos 

após ingressarem no curso de Ciências Econômicas do CAMEAM/UERN? Qual a importância 

do Curso de Ciências Econômicas do CAMEAM/UERN na formação e qualificação 

profissionais dos seus alunos?  

  Buscamos, de forma geral, compreender a importância do curso de Ciências Econômicas 

do Campus de Pau dos Ferros-RN da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte segundo 

os alunos e egressos, de forma específica, identificar os motivos que levaram a escolha do curso 

de Ciências Econômicas da UERN em Pau dos Ferros-RN; descrever o perfil socioeconômico 

dos graduandos/egressos; identificar a importância do Curso de Ciências Econômicas na 

formação e qualificação profissional dos alunos; discutir a relevância do curso de ciências 

econômicas da UERN do Campus de Pau dos Ferros-RN.  

 O presente trabalho tem natureza investigativa, como forma de atingir os objetivos.  

Dispõe da utilização de duas pesquisas típicas: sendo um estudo de caso, que segundo Triviños,  

(1987, p. 133), define como “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 

analisa aprofundadamente”, e uma pesquisa bibliográfica, no qual, utilizamos livros, artigos e 

fontes bibliográficas. Esta pesquisa contém uma abordagem quanti-qualitativa, utilizamos o 

método de pesquisa descritiva exploratória, procurando descrever o surgimento das 

universidades e explorar sua importância.  

  Os dados desta pesquisa foram coletados de duas formas, em fontes primárias composto 

por questionários, aplicados a alguns alunos e egressos do Curso de Ciências Econômicas do 

CAMEAM/UERN, e dados secundários, mediante a leitura de livros, artigos bibliográficos e 

publicações diversas.  

Justifica-se a realização desta pesquisa pela escassez de trabalhos realizados nesta 

temática e dos desafios postos quanto ao papel das instituições de ensino superior em regiões 

interioranas. A escolha do Curso de Ciências Econômicas do CAMEAM-UERN justifica-se 

pela relevância que tem o município de Pau dos Ferros na região em que está localizado, onde 

o mesmo, favorece municípios não só do Estado do Rio Grande do Norte, mas também, do 

Ceará e da Paraíba de forma direta.   

  Esta pesquisa torna-se importante inicialmente, por disponibilizar um banco de dados 

que serão obtidos mediante aplicação de questionários diretamente aos alunos que estão 

cursando a graduação em Ciências Econômicas no CAMEAM e aos que já concluíram. Este 
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banco de dados, além de armazenar informações pertinentes em relação ao curso, poderá servir 

como instrumento para se pensar melhorias na formação dos alunos e no próprio andamento do 

curso nesta referida instituição. Verificando especificamente, as mudanças possibilitadas aos 

alunos, e possíveis melhorias de vida em função da formação adquirida durante a graduação.  

   Este trabalho é dividido em quatro capítulos, o primeiro é esta introdução, no qual 

apresentamos uma breve introdução sobre as discussões que faremos, No segundo fazemos a 

revisão de literatura, no terceiro apresentamos e discutimos os resultados encontrados na 

pesquisa e no quarto apresentamos as considerações finais do estudo. 
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2 AS UNIVERSIDADES NO BRASIL E O CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS    

  Tendo em vista a importância que tem o ensino superior, ou seja, as universidades na 

formação e qualificação das pessoas, possibilitando uma melhoria de vidas, apresentaremos 

brevemente o histórico do surgimento e ampliação das universidades na sociedade brasileira, 

como também, o crescimento das mesmas e a sua importância para se proporcionar uma melhor 

condição de vida para quem dela pode usufruir.  

  

2.1 Surgimento e ampliação das universidades no Brasil  

  

O nascimento das universidades brasileiras tem característica profunda, “dizer que a 

universidade só surgiu no Brasil no início do século XX é uma meia verdade.” Nesse período 

começou a ser empregado o título de universidade se entrelaçando com um agrupamento de 

escolas superiores que se deu depois do restante do Ocidente. Levantamos de modo que, as 

universidades brasileiras têm raízes no início do século passado (BARRETO & FILGUEIRAS, 

2012, p. 2).  

  
A história da criação de universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável 

resistência, seja de Portugal, como reflexo de sua política de colonização, seja da parte 

de brasileiros, que não viam justificativa para a criação de uma instituição desse 

gênero na Colônia, considerando mais adequado que as elites da época procurassem 

a Europa para realizar seus estudos superiores (MOACYR, 1937, p. 580-581).   

  

Em vista disso, encontrou-se uma rejeição por não encontrar razões para se implantar 

entidades de ensino superior, onde naquele estágio do século era mais conveniente as classes 

dominantes optarem pelos estudos europeus. Acerca do século XVI os jesuítas procuraram 

elaborar algumas instituições dentro da colônia mas, não passou de uma tentativa fracassada 

que foi interrompida pela Coroa Portuguesa, consequentemente, alunos dos colégios jesuítas 

acabam seus estudos na Universidade de Coimbra. (BARRETO & FIGUEIRAS, 2012). As 

iniciativas do nascimento das universidades brasileiras, se deu na medida da velocidade de suas 

intensificações, isso teve uma ligação direta junto a Inconfidência Mineira que resultou em 

forma de fracasso, e teve sua extensão por mais um século. Um dos acontecimentos 

responsáveis por esse fracasso, tem relação com a transferência da sede da Monarquia para o 

Brasil. Portanto, não seria exagero dizer que Portugal executou sua predominância até o final 

do Primeiro Reinado, gerando influência na formação de nossas elites. (BARRETO & 

FIGUEIRA, 2012).  
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Todos os esforços de criação de universidades, nos períodos colonial e monárquico, 

foram malogrados, o que denota uma política de controle por parte da Metrópole de qualquer 

iniciativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e política da Colônia. Assim, 

Portugal teve influência direta na formação das universidades no Brasil (FÁVERO, 2000).  

Ainda na posição de monarquia, tivemos no Brasil atividades de poucas escolas 

superiores de natureza profissionalizante, precisamente no ano de 1808 onde foi desenvolvido 

academias e cursos profissionalizantes, com finalidade destes para servir o Estado, como 

também, especialização no âmbito de produtos secundários. (FÁVARO, 2000).  

 A Família Real no Brasil teve sua transmigração através de um Decreto em 18 de 

fevereiro de 1808, por meio do Curso Médico de Cirurgia na Bahia em 5 de novembro do 

mesmo ano foi instituído no Hospital Militar do Rio de Janeiro uma Escola Anatômica, 

Cirúrgica e Médica, isso teve uma contribuição para dois centros médico-cirúrgicos, matrizes 

das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). De bastante relevância nesse processo de surgimento 

das universidades no Brasil, é fundada a Academia Real Militar em 4 de dezembro de 1810 

através da Carta de Régia, decorrente desse fato, instituiu de início o núcleo da atual Escola de 

Engenharia UFRJ, com uma transformação no surgimento dos cursos jurídicos no ano de 1827. 

(VILLANOVA, 1948, p. 8).  

Existiu um aspecto de descentralização política desde a Primeira republica nos anos 20, 

quando tivemos uma inversão do cenário após 1930, passou a centralização nas mais diversas 

esferas da sociedade. Em 14 de Novembro de 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde 

pública sendo nomeado como primeiro titular, Francisco Campos, dando continuidade ao seu 

encargo, promove mudanças no ensino comercial e superior com a temática de centralização. 

Uma das prioridades passou a ser, tentar elaborar de uma forma sucinta, um modelo educacional 

que andasse junto com a modernidade.  (FÁVERO, 2006).  

  

Nessa linha, o Governo Federal elabora seu projeto universitário, articulando 
medidas que se estendem desde a promulgação do Estatuto das Universidades 

Brasileiras (Decreto-lei nº 19.851/31) à organização da Universidade do Rio 
de Janeiro (Decreto-lei nº 19.852/31) e à criação do Conselho Nacional de 

Educação (Decreto-lei nº 19.850/31). Referindo-se às finalidades da 
Universidade, Campos insiste em não reduzi-las apenas à sua função didática. 

(FÁVERO, 2006, p.23).  

  

Neste sentido, o Governo Federal, tomou partido para se estabelecer uma melhor 

propagação das leis educacionais, como também, não limitar as instituições de ensino ofício 

pedagógico.   
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           Mesmo, mediante o Decreto nº 19.852/31 elaborou uma inovação sistematizada da 

Universidade do Rio de Janeiro, este artefato não foi capaz de fazer com que o Governo Federal 

adotasse de imediato. Segundo o art. 196, relata que essa faculdade não possui o cunho de 

unidade interrogadora, distinguindo de outras instituições universitárias. O Estatuto das 

Universidades Brasileiras, nos traz apontamentos que se refere, à cátedra, onde existia a figura 

de um professor que, ficaria responsável por um núcleo docentes de operação de ensino e 

pesquisa, no qual aponta Fávero (2006, p. 24):   

  

[...] pelo Estatuto, elas se apresentam como verdadeiras “ilhas” dependentes 

da administração superior. Outra questão relaciona-se à cátedra, unidade 
operativa de ensino e pesquisa docente, entregue a um professor. No Brasil, os 

privilégios do professor catedrático adquiriram uma feição histórica, 
apresentando-se o regime de cátedra como núcleo ou alma mater das 

instituições de ensino superior. E mais, a idéia de cátedra contida nesse 
Estatuto ganha força com as Constituições de 1934 e 1946, subsistindo até 

1968, quando é extinta na organização do ensino superior, mediante a Lei nº 

5.540/68.   
  

Obtendo uma ideia central que começou a se estender de forma mais aguda através das 

constituições de 1934 e 1946, no qual foram implementadas e sendo suportado até o 

estreitamento em 1968.  

A uma presença crescente de centralização que tem como maior responsável o Governo 

Provisório que optou por uma política de absolutismo, decorreu-se por parte do ensino superior 

tentativas divergentes, podemos assinalar a fundação das duas principais universidades do país, 

a Universidade de São Paulo (USP) no ano de 1934 e a Universidade do Distrito Federal (UDF). 

A USP formada por intermédio do Decreto nº 6.283/34, com o propósito de: a) através da 

pesquisa, proporcionar a expansão da ciência; b) conhecimentos essenciais para a vida; c) 

formação de especialistas no âmbito cultural; e d) proporcionar por meio de palestras, 

conferencias a publicação das ciências. Isso por meio do art. 2º (FAVERO, 2006).   

     Foi gerada uma enorme expectativa que se estendesse a democrática liberal com a 

proclamação da Constituição republicana em 1934, mas todo essa expectativa foi devastada 

pela grande volume do absolutismo da classe soberana, em 1935, ganhando dimensões imensas, 

conectou uma atmosfera apropriada para a implementação do Estado Novo. (FÀVERO, 2006)   

Com enorme perseverança, Anísio Teixeira, faz com que a UDF aparecesse com uma inclinação 

científica e mudança na estrutura diferente de tudo que havia nas universidades brasileiras. 

(FÀVERO, 2006)  

  

A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se trata, 
somente, de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata, 
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somente, de conservar a experiência humana. O livro também a conserva. Não 

se trata, somente, de preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A 
aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas muito mais 

singelas do que as universidades. (TEIXEIRA, 1998, p.35).  

   

   Os centros universitários têm um papel impar na formação dos indivíduos, propiciando 

muito além de conhecimentos. Anísio batia de frente com o modelo Novo Estado, lutando pela 

liberdade e concretização da autonomia universitária. Foi gerando um clima de mal-estar por 

esse confronto que acabou na queda de Anísio a frente dos cargos universitários que ele exercia, 

sendo exonerado do cardo que ocupava como secretário de educação. O Poder Executivo cria 

uma renovação no Ministério da Educação e Saúde e logo após envia para o Poder Legislativo, 

nesse período o corpo de direção das instituições eram nomeados através do presidente da 

República (FAVERO, 2006).  

        Justo na queda do presidente Getúlio Vargas em 1945, após o fim do sistema estado 

novo, o país encontrou-se em um período de novos ares com a chamada redemocratização, 

tendo sua confirmação em 16 de setembro de 1946.  Um novo modelo de administração 

universitária foi colocado em prática, onde também fazia parte além das reitorias o conselho de 

curadores, que se refere a um órgão com finalidade fiscal e deliberativa. (FÀVERO, 2006). 

        No início dos anos 50, o quadro das universidades se encontra em uma posição muito mais 

favorável de busca por independência interna e externa, tendo assim um número bem superior 

de unidades universitárias, apesar dessa melhoria, não podemos deixar de dar importância as 

lutas antecedentes (FÀVERO, 2006).  

  

[...] No entanto, será pertinente lembrar também que, de 1935 a 1945, a criação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e da Escola de Ciências 

da UDF, posteriormente incorporada à Faculdade Nacional de Filosofia, 
tiveram o mérito de integrar desde o início estudiosos e cultores da ciência, 

que deixaram suas marcas, formando escola (FÁVERO, 2006, p. 28).   

  

  Como observado por Fávero (2006), os anos de 1935 a 1954 foram importantes no 

processo de criação das universidades, pois nesse período ocorreu a criação de respeitáveis 

centros educacionais.  

  Com início da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, gerou discussão, debates 

e reinvindicações entre escolas públicas e privada. Ocorreu uma modernização em todo o ensino 

superior do país, teve seu auge atingido com a criação da Universidade de Brasília (UnB) em 

15 de dezembro de 1961 por meio do Decreto Lei nº 3.998, considerada naquele período a mais 

moderna universidade do país, sendo considerada um divisor de águas no contexto histórico da 

formação das universidades brasileira. (FÁVERO, 2006).  
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  Surgiu uma mobilização como movimento estudantil que se deu de forma muito 

rigorosa, através das suas propostas evidentes e dos seminários que aconteciam, se tem uma 

percepção clara da posição dos estudantes:  

  

Através da UNE, de combater o caráter arcaico e elitista das instituições 

universitárias. Nesses seminários são discutidas questões relevantes como: a) 
autonomia universitária; b) participação dos corpos docente e discente na 

administração universitária, através de critério de proporcionalidade 
representativa; c) adoção do regime de trabalho em tempo integral para 

docentes; d) ampliação da oferta de vagas nas escolas públicas; e) flexibilidade 
na organização de currículos (FÁVERO, 1994, p. 150-151).  

  

O surgimento dos campis universitários do Brasil, tem raízes baseadas em três modelos 

distintos, norte-americano, influenciado também pelos alemães e francês (BRITO & 

CUNHA,2009).  

No período dos séculos 1910/30, contata que a metodologia francesa contribuiu para o 

surgimento das universidades brasileiras, possuindo as seguintes características:  

  

[...] o ideário francês inspirou a educação superior, já que a característica mais 

acentuada em tais espaços formativos era a visão de uma Universidade voltada 

para a profissionalização e para a formação de carreiristas liberais. A pesquisa 

não era o foco de interesse nesse modelo de universidade (BRITO & CUNHA, 

2009, p. 46).  

  

O nosso segundo traço aponta o seguinte modelo alemã:  

  

Já aparece a partir das críticas a essa Universidade, tecida no início da década 
de 30 deste mesmo século. A política do livre pensar, do fomento à pesquisa 

e do envolvimento da Universidade na vida política do país teve influência no 
Brasil, com Fernando de Azevedo, e marca a criação da Universidade de São 

Paulo USP), em 1934 (BRITO & CUNHA, 2009 p, 46).  

  

Aqui, percebe-se de maneira notória um maior peso das universidades no campo da 

política.   

Obtendo como o terceiro principal influenciador o:  

  

O modelo norte-americano de universidade – terceira influência, com o olhar 

voltado para uma profissionalização para atender à demanda de mercado, 

chega aos centros de formação superior com mais ênfase após a II Guerra 

Mundial, na medida em que os ideais norte-americanos se tornam mais 

próximos da realidade brasileira, junto à era desenvolvimentista e à Ditadura 

Militar (BRITO & CUNHA, 2009 p, 46).  

  

Nesse modelo tem como essência atender a demanda do mercado, através do atributo de 

profissionalização.  
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Orientou-se sobre a diversidade de diferentes escolas na formação do nosso ensino 

superior na evolução de seu desenvolvimento no século XX, podendo assim ser melhor 

compreendido no intermédio pensamento de Teixeira (1999, p. 297):  

  

O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a Espanha 

espalhou Universidades pelas suas colônias – eram 26 ou 27 ao tempo da 

independência –, Portugal, fora dos colégios reais dos jesuítas, nos deixou 

limitados às Universidades da Metrópole: Coimbra e Évora.  

   

O histórico da criação das universidades brasileira baseado em Teixeira (2006), se deu 

de forma em que Portugal nos limitou, se dando apenas nas delimitações das instituições de 

Coimbra, Metrópole e da Évora.    

  

2.2 O Ensino superior no município de Pau dos Ferros – RN   

  

Por intermédio de lideranças influentes da sociedade da região, tento como principal 

enfrentante a classe dos professores cuja finalidade era a luta travada pela reinvindicação da 

vivência do 2º grau em específico da cidade de Pau dos Ferros, sendo concretizada quando no 

ano de 1971 foi constatada a concretização de um colégio normal autorizado pelo Conselho 

Estadual de Educação (MAIA, 1990).  

No cenário da educação os municípios das proximidades havia a existência de um 

propósito da Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN) por meio dos seus 

dirigentes discutia em introduzir na cidade de Pau dos Ferros um Campus Avançado (MAIA, 

1990).  

Atribuiu-se um peso de grande importância ao Colégio Normal naquele período sobre a 

educação, sendo o primordial meio na formação de professores das proximidades, contribuindo 

por meio de diversos mecanismos como, semanas da normalidade, seminários e encontros, 

sendo sede dos alunos da instituição URRN para se fazer o estágio intermunicipal. Como 

observa Maia (1990, p. 65):  

  

O intercâmbio entre as instituições inclusive oportunizando a presença de 

professores da URRN (Universidade regional do Rio Grande do Norte) e do 

próprio Reitor, foram estimulado o “sonho” de se contar com o ensino 

universitário na cidade. Não podemos esquecer que esta emulação vinha de 

encontro ao projeto de expansão da própria universidade, que por sua vez, 

encontrava pleno apoio no projeto de expansão do ensino superior já referido.  

  

A união das forças foi primordial e serviu como um combustível para a criação do sonho 

de ter um campus universitário que, se não fosse todo mundo pelo o mesmo ideal não seria 
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possível a construção. Ocorreu uma forçada por parte do município onde, foi mandado por 

intervenção do prefeito local (Dr. José Fernandes de Melo) em destinatário ao prefeito da cidade 

de Mossoró a rogatória da implementação de um campus avançado em Pau dos Ferros, de forma 

investigativa chega na cidade no dia 1º de Maio do ano de 1976 formado por um grupo de 

trabalho para conhecer a educação da cidade ,  obteve como resultado dessa investigação um 

relatório baseado em estudos trazendo informações de que são de caráter não esgotado as 

possibilidades econômicas, geopolítica e social do município (MAIA,1990).  

Este grupo de trabalho, ao verificar as condições do município de Pau dos Ferros 

apontou como pontos negativos um baixo nível educacional, sanidade básica bem a baixo, 

desemprego considerável com um nível de renda inferior, como ponto positivo, viram também 

uma oportunidade de redefinir esses pontos negativos, partindo como o principal impulsionador 

a localização territorial da cidade de Pau dos Ferros. (MAIA, 1990).  

Diante dessas condições apontadas pelo grupo de trabalho, também podemos elencar 

possibilidades que viabiliza grandes conquistas para o município de Pau dos Ferros e toda as 

demais cidades vizinhas, como destaca Maia (1990, p. 65):  

  

O Grupo de Trabalho considerou a cidade de Pau dos Ferros por suas 

características geográficas, econômicas e culturais, um “polo de 

desenvolvimento” e propõe que seja a Universidade o agente dinamizador 

desde desenvolvimento. O relatório contem ainda uma pesquisa efetuada com 

145 possíveis concorrentes ao Vestibular, ficando evidente a preferência pelos 

cursos de Pedagogia, Economia e Administração.  

  

Foi uma proposta visionária, pois contava com a privilegiada localização geográfica da 

cidade de Pau dos Ferros, devido isto, se tem uma possibilidade de uma dinâmica econômica 

mais fomentada e consequentemente beneficiar municípios a redores da cidade de Pau dos 

Ferros/RN, como também em termos culturais, que irão transitar dentro da cidade de maneira 

constante pessoas de outros estados que trazem consigo culturas e costumes diferentes, assim, 

enriquecendo a cultura local.   

Por intermédio do Conselho Universitário adquiriu-se uma permissão que teve o prefeito 

da cidade de Mossoró em 26 de setembro de 1976, dando partida por via do Decreto 15/76 o 

Campus Avançado de Pau dos Ferros, quando um ano depois foi dado o funcionamento 

definitivo do respectivo Campus, nomeada como a primeira coordenadora a professora Maria 

Elisa Albuquerque Maia (MAIA, 1990).  
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     Um marco importante foi a implementação do 1º vestibular, no mês de janeiro de 1977 

composto por 234 candidatos que concorriam a 135 vagas destinadas aos cursos de letras, 

pedagogia e economia (MAIA, 1990).  

  Seu primeiro local de funcionamento foi a Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo, 

popularmente nomeada de 31 de Março, cedida pela Secretaria de Educação e Cultura (SEC). 

Mas, o Campus Avançado de Pau dos Ferros se encontrou em uma situação crítica, no momento 

em que o seu funcionamento foi estendido a todas as escolas da cidade de Pau dos Ferros ao 

mesmo tempo, isso foi uma medida tomada para que o campus não corresse o risco de ser 

fechado. (MAIA, 1990).  

  

Desta forma, a partir de 1978, faz-se a transferência de um período para a 

Escola Estadual “Tarcísio Maia”. Em 1979 mais 04 turmas são descoladas 

para esta escola. Em, 1980, o Campus Avançado de Pau dos Ferros, 

excetuando-se a parte administrativa, estava funcionando na Escola Estadual  
“Tarcísio Maia”, na Escola Estadual “Joaquim Correia” e no “Círculo 

Operário”.  (MAIA,1990, p. 68.).  

  

   Assim, a universidade se concretiza com o funcionamento em diversas estruturas físicas 

das escolas localizadas no município de Pau dos Ferros, nesse período delicado, todo a parte 

administrativa tinha seu funcionando separado do ambiente das turmas. Administrar algo de 

fora do ambiente fica bastante difícil e exposto a algumas dificuldades.   

        Nos anos de 1981 e 1982 se encontra o período mais crítico da história do campus, a 

situação ficou tão drástica que o setor administrativo teve seu funcionamento numa garagem. 

Ocorreu uma reviravolta satisfatória no ano de 1883, quando no período do 2º semestre o 

campus inaugura para marcar de vez sua própria sede formada por 13 salas de aluas e compostos 

de um setor administrativo. (MAIA, 1990).  

Em 28 de setembro de 1988, por meio da Lei Municipal nº 20/68 foi criada a Fundação 

Universidade do Rio Grande do Norte (FURRN), através do senhor prefeito daquele período 

Raimundo Soares de Souza foi assinalada, tendo com propósito principal estabelecer de maneira 

crescente e conservar a Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), que teve João 

Batista Cascudo Rodrigues nomeado como o primeiro reitor da história da URRN , no qual, 

teve a Faculdade de Ciências Econômica de Mossoró (FACEM) como primeiro e marcante 

curso, isso por intermédio da Decisão nº 01/43 no dia 18 de agosto de 1943, havendo 

colaboração por parte da Escola Técnica de Comercio da União Caixeira que, viria mais adiante 

fazer parte da União Universitária Mossoroense. (Projeto Pedágio do Curso de Ciências 

Econômicas, UERN/CAMEAN, 2018).  
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  Segundo o Projeto Pedágio do Curso de Ciências Econômicas, UERN/CAMEAN,  

(2018, p. 12):  

  

Como resultado desses esforços, surgiu (Lei Municipal n.º 41/63, de 5 de 

dezembro de 1963, sancionada pelo prefeito Antônio Rodrigues de Carvalho) 

a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNCITEC) 

que, em 1968, foi transformada em FURRN pelo então prefeito Raimundo 

Soares de Souza. Após a transformação da FUNCITEC em FURRN, 

Monsenhor Walfredo Gurgel, então governador do Rio Grande do Norte, 

autorizou o seu funcionamento como instituição superior, através do Decreto 

Estadual n.º 5.025 de 14 de novembro de 1968.  

    

   A partir do ano 1968 foi dado uma autorização para a FURRN desenvolver suas 

atividades como instituição superior. De vasta importância foi o ocorrido no dia 8 de Janeiro de 

1987, na qual, o Governador Radir Pereira estadualizando a FURRN, agora não apensa na 

cidade de Mossoró mas, também estendendo aos campi de Açu, Pau dos Ferros e Patu, o cenário 

já começa a ganhar dimensões maiores, essa batalha da estadualização teve forças por parte da 

população e de todas esferas universitárias. (Projeto Pedágio do Curso de Ciências Econômicas, 

UERN/CAMEAN, (2018).  

Para um destaque bem mais favorável, Dix-Huit Rosado Maia doou todo patrimônio da 

URRN para o Estado, agora se tem o Estado como responsável pela instituição, não podendo 

deixar de lado a constatação reconhecida por intermédio do Conselho Federal de Educação, que 

de acordo; “[...] conforme Portaria Ministerial n.º 874, de 17 de junho de 1993, e Decreto n.º 

83.857, de 15 de agosto de 1993, do Ministro Murílio de Avellar Hingel”, quando em 1999 

acontece uma mudança na nomenclatura passando agora a ser nomeada como Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). (Projeto Pedágio do Curso de Ciências Econômicas, 

UERN/CAMEAN, (2018).  

  

Nessa trajetória histórica, a UERN, objetivando consolidar-se como 

Instituição de Ensino Superior e sensível às demandas advindas do 

acelerado avanço tecnológico e das transformações econômico-sociais em 

curso, tem viabilizado sua missão reformadora, comprometendo-se com o 

desenvolvimento ético do homem, da ciência, da tecnologia em favor do 

Estado do Rio Grande do Norte, através do fortalecimento das suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. (Projeto Pedágio do Curso de 

Ciências Econômicas, UERN/CAMEAN, 2018, p. 13).  

   

  Seu decorrer histórico nos demostra que vai além do ensino universitário mas, também, 

com uma preocupação em se obter uma extensão e na transformação do homem como cidadão 

através da intensificação da ciência e da tecnologia em prol da sociedade.   
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2.3 Graduação Em Economia  

  

No decorrer da história a evolução dos estudos no campo econômico e do economista, 

tem relação direta com a evolução da necessidade humana, o cenário começa focar no 

“crescimento econômico” a partir da Revolução Industrial junto com as mudanças das cidades 

e campos. No final do século XIX para o início do século XX, todo o processo econômico entra 

em crise, passando agora sua maior preocupação passou a ser progressivamente no âmbito social 

e ambiental, tudo isso formando um estudo ao “desenvolvimento econômico”. (Ribeiro e Silva, 

2012-2013)  

Falta ao economista explicitar toda sua importância para uma sociedade civilizada 

organizada e na ciência, caso contrário serão falhas teorias econômicas. Através do presidente 

da República em exercício, Getúlio Vargas, surge por meio da Lei nº 1.441/51 o reconhecimento 

da profissão de economista, criou-se o Conselho Federal de Economia (Cofecon) mediante a 

Lei n º 6.021/74 que trouxe uma nova formulação.  

A ciência econômica tem sua própria particularidade. O MEC (2013) informa que:   

 O bacharel em Ciências Econômicas deve apresentar um perfil centrado 

em formação geral e domínio técnico dos estudos relacionados com a 

formação teórico-quantitativa e teórico-prática. Para isso, precisa de: a) 

uma base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questões 

econômicas no seu contexto histórico-social; b) capacidade de tomada de 

decisões e de resolução de problemas numa realidade diversificada e em 

constante transformação; c) capacidade analítica, visão crítica e 

competência para adquirir novos conhecimentos; e d) domínio das 

habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão oral e escrita. 

(Ribeiro e Silva, 2012-2013, p. 144)   

  

O profissional de economia precisa estar antenado para diversas áreas de conhecimentos 

diferentes, desenvolver inúmeras habilidades para suas tomadas de decisões consiga resolver a 

problemática, isso faz do economista um profissional polivalente.   

Dentro o mercado dos economistas a criatividade é um fator vital e indispensável, essa 

criatividade faz o profissional sair na frente dos demais. Criar é formalizar algo novo, no qual 

novas coerências são estabelecidas a partir de uma nova compreensão sobre algo, o processo de 

percepção tem sua relevância, pois nos traz uma conduta específica, especificar e explanar 

fenômenos, tudo isso na busca de uma nova forma ou significado (OSTROWER, 1977).   

  O curso de graduação presencial em economia, tem caráter gráfico declinante, atinge 

seu ponto máximo de alunos matriculados no ano de 1999 e no ano de 2009 se encontra o menor 

número de alunos.   
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Conforme aponta VALT (2010, Apoud LOURENÇO, 2012, p.):  

  

Esse declínio tem duas razões: a) desde o período militar os cursos de 

Economia formaram economistas com a finalidade de atender ao setor 

público. Quando o planejamento de longo prazo não persistiu, a 

necessidade de economistas no setor público foi diminuindo; b) as 

instituições de ensino superior falham em atualizar a matriz curricular 

conforme a demanda evoluída.  

  

  

O setor privado vem ganhando forças e tomando espaço em território brasileiro, onde o 

maior espaço para o campo de trabalho para os economistas se encontrava no setor privado.   

Tomando base em Lourenço 2010, a saída para esse efeito declinante passa pela porta 

da atualização das grades curriculares para acompanhada a liquidez do mundo contemporâneo 

onde o profissional de economia esteja mas preparado a situações especificas exigidas. Conta 

ponto, Pinto e Oliveira (2010), atribuem a rigidez ao foco das teorias econômicas.    

  

Uma das razões disso, talvez, seja por que os próprios economistas pecam ao 

se apresentarem em tons demasiadamente teóricos; pouco compreensíveis, 

portanto, para os não familiarizados com os jargões econômicos. Não por 

acaso, nós economistas, “inventamos” até mesmo um linguajar complexo e 

sofisticado (“economês”) na tentativa de explicar os fatos. É a linguagem 

tecnicista e rebarbativa, sibilina por conceito, que mais atrapalha que ajuda as 

pessoas a bem compreenderem o universo econômico (PINTO,OLIVEIRA, 

2010).  

  

Depois de apresentadas essas caracterizações da história das universidades até chegar 

ao curso de ciências econômicas, no próximo capítulo apresentaremos a caracterização do curso 

de ciências econômicas da UERN no município de Pau dos Ferros e discutiremos as 

informações conseguidas na pesquisa de campo deste trabalho.   
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3 O CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E A IMPORTÂNCIA PARA OS ALUNOS 

E EGRESSOS  

  

Para melhor verificar a importância que o curso de ciências econômicas do campus 

avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, passamos agora a apresentar e discutir sobre o objeto de estudo do nosso trabalho, 

inicialmente discutindo o perfil e as características do Departamento de Economia e 

posteriormente apresentando e debatendo as informações conseguidas com os questionários 

aplicados aos alunos e com os egressos.  

  

3.1 Departamento de Economia CAMEAM/UERN  

  

  O departamento do curso de Ciências Econômicas do Campus Avançado “Prof.ª Maria  

Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) da Universidade do estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) é formado por 13 professores, sendo 11 deles efetivos e dois professores provisório.   

  

Gráfico 01: Titulação do Corpo Docente  

 
Fonte: PPC, 2018. Atualizado com informações do DEC.   

  

  Percebemos que, no período de 2014 a 2019, conforme gráfico 01, o corpo docente vem 

sempre em estado de ascensão sem nenhum declino, no quesito titulação, nessa periodização. 

Ainda no ano de 2014 tínhamos apenas um professor graduado, em 2019 isso já não existe mais, 

o nível dos professores que formam o departamento do curso está muito elevado, no ano de 
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2019 a titulação mais baixa que encontramos se enquadra como especialista. Dos oito 

professores mestres, quatro encontram-se cursando o doutorado e um deles conclui ainda neste 

ano de 2019, assim, no ano de 2020 possibilita um acréscimo no número de doutores saindo de 

quatro partindo para cinco.  

  Diante dessa análise, é notório que nossa classe de professores estar altamente preparada 

para atender as necessidades do corpo discente do curso, formando-os para compreenderem as 

questões econômicas da nossa sociedade e prepará-los para o mercado de trabalho, seja atuando 

como economista ou em áreas afim.   

  

Gráfico 02: Regime de trabalho dos Docentes  

 
Fonte: PPC, 2018. Atualizado com informações do DEC.   

  

  No regime de trabalho docente, apresentado no gráfico 02, temos no ano de 2019, 77% 

deles com dedicação exclusiva ao curso de ciências econômicas, em relação ao mesmo ano não 

temos professores com carga horária de 40 horas, dentre a porcentagem, 23% que têm carga 

horária de 20 horas encontramos, sendo entre eles, 2 professores que estão ocupando o cargo 

de professores temporários. Através desses professores com dedicação exclusiva, temos dentro 

do curso projetos de extensões e monitorias disponíveis para o corpo discente.   

  O curso de ciências econômicas do campus CAMEAN da cidade de Pau dos Ferros, tem 

seu lugar de destaque na premiação de monografias concedia pelo Conselho Regional de 

Economia (CORECON). Tivemos 9 monografias premiadas de 2002 a 2017, sendo 5 primeiros 

lugares, uma segunda colocação e três terceiros lugares. No ano de 2015 obtive a façanha de 

conseguir as três primeiras colocações (CORECON, 2019).  
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3.2 Graduandos do Curso de Ciências Econômicas CAMEAM/UERN  

  

Depois de apresentada a caracterização do curso de Ciências Econômicas do campus da 

UERN em Pau dos Ferros, passamos a discutir com base nas informações conseguidas com as 

entrevistas com os alunos que cursam o referido curso, além de apresentar na integra todas as 

respostas fornecidas pelos alunos. 

Através dos questionários aplicados no corpo discente do curso de ciências econômicas 

do CAMEAN, encontra-se uma faixa etária predominante de entre 21-23 anos com 40%, como 

costa no gráfico 03, onde 75% destes encontra-se com tempo livre para dedicar-se aos estudos, 

e no público entre as idades 24-26 todos trabalham. Encontramos no público inferior que é de 

5% nas idades de 27-29 anos uma condição financeira considerável com até R$3.500.  

  

Gráfico 03: Faixa Etária - Alunos Entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo.   

  

O corpo discente é formado por uma porcentagem de 55% que são empregados, assim 

na sua maioria precisa conciliar trabalho e estudo, trazendo uma diminuição no tempo para os 

estudos, pois, boa parte do tempo é destinado para ativas relacionadas ao trabalho.  
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Gráfico 04: Renda média mensal da família dos alunos 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo.   

  

Temos uma formação de 36,84 % dos nossos alunos com uma renda mensal familiar 

inferior a um salário mínimo, significando que temos uma predominância de baixa renda, e 5,26 

% têm um poder aquisitivo e uma condição socioeconômico de destaque entre os entrevistados, 

ocupando uma situação mais confortável, como podemos observar no gráfico 04.  

  

Tabela 01: Local de residência dos alunos do curso de Ciências Econômicas do CAMEAM  

  Frequência  %  

Coronel João Pessoa - RN  1  5  

Encanto - RN   1  5  

Jose da Penha - RN  1  5  

Luís Gomes - RN  2  10  

Pau dos Ferros - RN  3  15  

Pilões - RN  1  5  

Riacho da Cruz - RN  2  10  

São Miguel - RN  5  25  

Viçosa - RN  1  5  

Rodolfo Fernandes - RN  1  5  

Bom sucesso - PB  1  5  

Pereiro - CE  1  5  

Total  20  100  

Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo.   

  

Como apresenta a tabela 01, encontramos polarização de alunos oriundos de três estados 

da região nordeste do país, sendo eles o Rio Grande do Norte onde se localiza o próprio campus, 

a Paraíba e Ceará, tendo uma hegemonia de 25% a cidade de São Miguel, importante frisar 
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nesse contexto que o campus abriga uma gigante maioria de 85% do corpo discente do curso de 

economia não são da cidade de Pau dos Ferros, destacamos uma superioridade do Rio Grande 

do Norte. Os alunos estão a uma distância que abrange um raio de 58,1 KM da sede do curso, 

com isto, há alunos que precisam se deslocar 58,1 KM para assistirem as aulas.    

  

3.2.1 Os alunos e a relação com o Curso de Ciências Econômicas   

  

Através das entrevistas, conseguimos perceber que a motivação que os levaram a optar 

por economia são diversas e distintas, mas não detectamos nenhum indivíduo que de fato tivesse 

aquele sonho em ser um economista, e sim por consequência, influência da família, 

oportunidade, necessidade de obter uma formação, entre outras. Percebemos, que segundo os 

discentes, o fator acessibilidade contou muito para optarem pelo o curso e diante dos cursos que 

o campus disponibiliza, eles optaram por economia, podemos ver na seguinte resposta da 

entrevista 15: “O curso de economia no meu ver, entre os disponíveis no CAMEAM é o que 

mais irá me preparar para um concurso”.  

Observamos que, os alunos do segundo período, grande parte ainda não mantem 

perspectivas concretas após o término do curso, a partir do quarto período notamos que a 

mentalidade dos alunos são um pouco mais evoluída em relação ao segundo, mantendo suas 

perspectivas asseguradas em trabalhar na área ou concurso público. O sexto período nos traz 

respostas que nos passam uma maior segurança no aspecto das perspectivas e, 75% destes 

alunos apontam respostas nítidas e claras sobre as perspectivas que desejam, no oitavo todos já 

têm perspectivas traçadas, o mesmo acontece com os alunos do décimo período.  

Apesar da variação dos motivos e da finalidade,100% dos entrevistados apontam que 

irão usar o curso de ciências econômicas para ser inserido no mercado de trabalho, detectamos 

que dos alunos do segundo período ao décimo, consta uma evolução pessoal deles, onde foi 

caracterizado um aumento de conhecimento que, antes de ingressar no curso eles não há 

possuíam. Colhemos que os discentes acreditam que o curso pode leva-los para uma melhor 

condição socioeconômica melhor, pois segundos eles, o campo de trabalho é amplo como 

podemos ver na resposta do questionário 13, que destaca que “a profissão é bem ampla”  

Possui 95% dos graduandos em economia pelo CAMEAM motivados, motivação essa 

encontrada na família, qualificação profissional, acessibilidade, entre outros fatores. 

Encontramos uma margem de 5% dos alunos em estado de desmotivação, apontando que não 

percorreu toda a grade e não se identificou com o curso, que pretende terminar desmotivado.  
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Partiremos para a discussão das respostas dos alunos entrevistados, analisando os 

diagnósticos acercar de um feedback que se diz respeito aos objetivos e perguntas das 

entrevistas realizadas.            

Em síntese, encontramos 4 (quatro) acadêmicos entrevistados, ao qual atribuíram sua 

motivação para cursar Ciências Econômicas por ter uma relação com matemática e história. Já 

os entrevistados 06,08,10 e 11, apontaram o setor de financiais como fonte de motivação para 

cursar Ciências Econômicas. Aparecendo-se outras fontes de motivações como acessibilidade, 

falta de opção, motivos familiares, etc.  

          Percebe-se que os fatores que levaram aos acadêmicos a optarem pelo curso tem-se 

relação com a mobilidade (já que muitos deles precisam se deslocar de outra cidade-estado) e 

pela fato de conciliar-se trabalho e estudos. Em contra partida, os entrevistados 05 e 18 ressaltam 

o fato de não ser licenciatura, já a entrevista nº 02 por ser a mais próxima de exatas.    

           Identificou-se o entendimento ao término do curso que, a maioria dos acadêmicos visam 

concurso público, conforme apontou nas entrevistas 04, 06, 07, 09, 14,16, 17 e 19, da mesma 

forma que alguns desejam direcionar-se ao mestrado. Nota-se grande parte dos alunos já com 

perspectivas sólidas quando concluir o curso, mas, nota-se que há uma presença de respostas 

não tão definidas e claras por partes de alguns entrevistados, sendo as respostas: muitas, 

trabalhar nos bancos da vida, arrumar emprego, dando assim, uma abertura para diversas 

interpretações, onde não esclareceram-se quais os bancos da vida, nem especificou-se o que de 

fato seria arrumar um emprego. Em síntese, empregamos esses alunos dentro de um grupo dos 

quais ainda não tem um entendimento traçado e concreto no momento em que obter o termino 

da graduação.  

             Todos os entrevistados elencaram que iram usar sua formação como instrumento chave 

para inserir-se no mercado de trabalho. Observou-se também, que os alunos do 2º período apesar 

de estarem no início do curso, alguns enxergaram uma evolução quanto ao aumento de 

conhecimento, dando o informativo por intermédio das ótimas aulas, melhor orientação e 

desenvolvimento econômico. Mediante a entrevista de 02 foi evidenciado que não houve 

qualificação pessoal pelo simples fato de estar no início do curso.  Nos entrevistados 09 e 13, 

concerniram-se que sentem falta de uma aproximação com o contemporâneo.  

           A respeito dos interrogados, quando questionados sobre a contribuição do curso para uma 

melhor condição socioeconômica, colheu-se que nos entrevistados 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 

16, 17,18,19, apontaram-se que o curso pode fazer com que eles venham a ter uma condição 

socioeconômica melhor do que hoje eles se encontram.  
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         Diante das dificuldades apontadas pelos acadêmicos o que mais foi ressaltado foi o cansaço 

de deslocamento até a Universidade como também a defasagem do mercado de trabalho como 

os mesmos relataram. 

Verificou-se uma dominância de alunos que estão passando pela graduação motivados, no 

qual estes motivos se firmam na vontade de vencer, utilidade futura, necessidade de 

conhecimento, etc. Em contra partida, temos o entrevistado 02, afirmando que as vezes sim e 

outras não se encontra motivado, tal desmotivação que o entrevistado direciona ao próprio curso. 

O graduando de número 17 deixa claro, de forma explicita, que estar desmotivado, apesar disso, 

pretende concluir o curso mesmo desmotivado. 

         Com base nas respostas dos acadêmicos envolvidos nesta pesquisa, detectou-se um quadro 

com atribuições distintas, para expressar qual a importância do curso de Ciências Econômicas 

para o Alto Oeste Potiguar. Qualificando-se esta importância na formação de pessoas, colocar 

profissionais no mercado de trabalho, ascendente capacidade econômica do Alto Oeste Potiguar. 

É pertinente apontarmos dentro deste trabalho, o acadêmico que direcionou-se uma baixa 

importância em comparação com os outros cursos, justamente pela falta de exploração do curso 

e sua forma de aplicação, como informou na entrevista de número 10.  

          Grande parte dos discentes entrevistados, sugeriram mudanças na grade curricular, 

segundo eles, a mesma encontra-se desatualizada, evidenciando isto nas entrevistas 6, 8, 9, 12, 

15, 16 e 17. Uma outra parte do grupo de entrevistados, alegou que o curso é falho no quesito 

prático. Foi mencionado por uma parcela dos entrevistados, que o curso tem uma boa equipe de 

profissionais.    

 

3.3 Egressos do Curso de Ciências Econômicas do CAMEAM/UERN  

  

  Após discorrer sobre os graduandos do curso de ciências econômicas CAMEAN/ 

UERN, iremos conduzir uma discussão com, as informações colhidas através da aplicação de 

questionários para uma amostra do público referente aos egressos deste curso em discursão.  

  Sobre os egressos do curso de economia CAMEAM, foram direcionados questionários 

para 10 egressos do curso, justifica-se este número como amostra, pelo fato do pronto principal 

da análise ser de cunho subjetivo, ou seja, compreendendo, a partir das respostas, qual a 

importância que o curso teve e tem para cada um desses formados, de acordo com sua visão.  

 Com as respostas dos egressos constatamos que, 80% dos entrevistados são empregados 

e 20% não são empregados, constatando uma altíssima porcentagem dos empregados, de todos 

os que estão empregados, 75% apontou que sua formação em economia foi o instrumento chave 
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para ser inserido no mercado de trabalho que hoje eles ocupam, e dos 20% não empregados, se 

encontra um egresso de 65 anos, que conclui o curso no ano de 1992 e hoje é aposentando, mas, 

esse entrevistado aponta também sua formação como instrumento chave,  como podemos ver 

no questionário de número 1: “Sim, porque foi através desse curso, que obtive com sucesso, 

meu primeiro trabalho (emprego).”, e o outro que não estar empregado o entrevista número 9 

relata que:   

  

De certa forma sim! Pois tive um emprego temporário quando passei 

em um concurso, e nesse momento estou passando por uma seleção para 

ocupar um outro cargo que consegui através de outro concurso, e isso 

acredito que consegui devido aos conhecimentos, paciência, disciplina, 

e esforço alcançados durante o curso de Ciências Econômicas. 

  

Tabela 02: Ano de conclusão do curso  

  Frequência  %  

1992  1  10  

2003  4  40  

2011  1  10  

2017  3  30  

2018  1  10  

Total  10  100  

Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo.  

  

A divisão temporal dos participantes da pesquisa ficou de uma forma que abrangem 

muitas gerações que cursaram o referido curso no CAMEAM, como podemos observar na 

tabela 2, dentre os egressos que responderam o questionário, temos 1 que concluiu o curso em 

1992, que é o mais antigo nesta amostra, e outros mais recentes como é o caso dos participantes 

que concluíram em 2017 e 2018, 3 e 1 respectivamente. Esta divisão temporal da amostra, 

justifica-se pela necessidade de se compreender a importância deste curso para os egressos não 

só do período mais recente, e o fato de o número da amostra se limitar a apenas 10 entrevista, 

justifica-se pelo fato das respostas obtidas, a partir de um convite para participar da pesquisa. 

Já quando partimos para a verificação das condições socioeconômicas desses egressos, 

no gráfico 05 apresentamos a renda média mensal familiar dos egressos do curso de ciências 

econômicas do CAMEAM/UERN. 
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Gráfico 05: Renda média mensal familiar dos egressos   

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo.   

  

 Encontramos naqueles egressos do curso de economia do campus de Pau dos Ferros-RN 

que participaram da pesquisa, um perfil econômico consideravelmente bom, pois 60% têm a 

renda média mensal familiar acima de 3.520,00 R$ mensal, e alguns apontam como responsável 

por esta condição financeira sua formação em economia, como podemos notar no entrevistado 

de número 7: “Sim. Além de ser aspecto a contribuir para promoção, o curso é capaz de 

melhorar a situação socioeconômica a partir da criação de uma maior percepção do meio social 

em que vivemos.”  

 Partiremos agora, para uma discussão acerca das respostas dos egressos, identificando-

se o que foi colhido durante o período da pesquisa com os questionários respondidos pelos 

egressos que participaram.  

Na súmula, as motivações que levaram os egressos a cursar economia no período da 

graduação, obteve-se uma prevalência sobre a falta de opção oferecida pela instituição local 

UERN-CAMEAN, sendo assim, foi um fator determinante por optarem pelo curso, conforme 

nas respostas apontas pelos entrevistados 02, 03,04, 05 e 06. 

Diante dos entrevistados, um egresso, constatou-se que no respetivo ano de 2003, nessa 

época, o mercado de trabalho não era nada promissor, uma vez que, se tratando de 

especializações, mestrados e doutorados eram um sonho distante, fazendo uma frisagem que 

para muitos cursar economia estava ligado a sinônimo de desemprego. O egresso de número 4, 

tendo concluído o curso no ano de 2003, também apontou uma preocupação quanto o mercado 

de trabalho. Porém, o questionário 05, mostra-se que o mesmo mantém uma perspectiva de 
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conseguir um emprego na área. Um dos egressos de 2017, constatou-se uma perspectiva 

diferente dos mencionados anteriormente, traçado por conseguir uma qualificação profissional 

e posteriormente, uma vaga no mercado de trabalho.  

Informou-se através das respostas dos entrevistados, que exceto os entrevistados 02 e 05 

não usaram da formação para serem inseridos no mercado de trabalho. Baseando-se nas 

informações que os questionários nos traz, observa-se uma clara importância do curso a respeito 

de colocar-se profissionais dentro no mercado de trabalho. Com isso, obtivemos alguns campos 

de trabalho especificados pelos entrevistados, como; professor universitário e Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

  Considerou-se o egresso 09, que a base de economia ajudou a chegar no patamar em que 

hoje se encontra. Na declaração 03 avaliou-se com um grande aprendizado. Relacionando-se 

com a declaração 03, o entrevistado 05 relacionou-se um paralelo avaliativo que, o curso de 

economia proporciona um leque de conhecimentos capazes de preparar um indivíduo para ter 

uma contribuição com o desenvolvimento ou regional.  

Quando questionados se o curso poderia contribuir para uma melhor condição 

socioeconômico, enxergou-se que, os entrevistados 01, 04, 06, 08, 09 e 10, faz crença de que o 

curso pode ter esta contribuição. Fazendo-se atribuições de que um economista poderá atuar em 

“N” atividade, a formação acadêmica promove um amplo debate do cenário atual, capaz de 

melhorar a situação econômica do indivíduo a partir da criação de uma maior percepção do meio 

em que vivemos, dentre outros. Aqueles que diagnosticaram a uma não contribuição, temos a 

entrevista 03, apontando-se que na época já era servidor público e pouco foi a contribuição para 

o cargo em que ocupava (servidor público).   

Dentre os egressos envolvidos na pesquisa, aborda-se um público que teve sua conclusão 

de curso nos anos de 1992 à 2018. O concluinte de 1992, conduziu-se uma importância para o 

desenvolvimento econômico e social da região do Alto Oeste Potiguar. Já os concluintes do ano 

2003 frisaram que há uma importância para a compreensão econômico-social junto com o 

próprio desenvolvimento e crescimento econômico, por ter focado no estudo das questões 

regionais, por haver processos históricos que precisam ser compreendidos a fundo, serem 

analisados e discutidos adequadamente na academia e fora dela, com possibilidades de elaborar, 

influenciar políticas públicas.  No concluinte de 2011 elencou-se, através da preparação do 

grupo de professores, a discussão da realidade, a promoção de um amplo debate para a 

elaboração de políticas públicas, bem como apresentar soluções que modifiquem e reduzam as 

desigualdades sociais, podendo intervir na realidade local. Os que tiveram sua conclusão de 

curso no ano de 2017, estabeleceram uma relação da importância passando pelos atributos de 
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formar profissionais para as mais diversas áreas, além da contribuição na formação de pessoas 

que não teria possibilidades de se deslocar para centros de cidades maiores e mais distantes de 

suas mordias. Em paralelo com os demais concluintes, pegou-se uma amostra de egressos do 

ano de 2018, onde apontou-se formar profissionais com senso crítico e analítico capaz de incluir-

se formalmente no mercado de trabalho, ou, posteriormente ser um pesquisador, melhorando os 

indicadores sociais, educacionais e econômicos. 

 Assim sendo, os profissionais da área capacitados, contribuem diretamente com o 

aprimoramento e potencialização do desenvolvimento regional.   

Através dos egressos que foram entrevistados, obtiveu-se avaliações respectivamente a 

uma evolução do curso, em vários aspectos, como a qualificação de seu corpo docente, já 

existente o grau de doutorado entre eles, há pesquisas desenvolvidas que já contribuíram para 

analisar a região, há respostas que relacionam-se como positiva, isto detectamos nas respostas 

04 e 05. 

Discutindo-se a importância que teve o curso para com os egressos, retratou-se o egresso 

de 1992 que através deste curso conseguiu alcançar seus objetivos, dentre os egressos de 2003 

diagnosticou-se respostas que passam tal importância para a vida destes, como serviu-se de 

trampolim para o crescimento profissional, na qual, possibilitou visão dialética e crítica da 

sociedade enxergando-se uma compreensão do papel quanto agente para transformar a 

realidade. O egresso de 2011fez sua importância ao curso atribuindo-se ao crescimento 

profissional e enquanto cidadão, informando também que o curso foi um divisor de água em sua 

vida. Logo, os egressos de 2017 mostraram-se um crescimento como pessoa a partir da postura 

diante das causas sociais, senso crítico próprio mediante das várias visões, escolas e 

interpretações dentro do campo econômico, social, histórico e político,  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

O surgimento das universidades no Brasil, nos mostra uma considerável resistência seja 

de Portugal quanto dos brasileiros, isso como reflexo da sua política de colonização, onde não 

enxergavam um motivo real para criar uma universidade, já que, a elite se dirigia a Europa para 

a realização dos estudos de níveis superiores, dentro da posição de monarquia, o tivemos no 

Brasil o acontecimento de poucas escolas superiores com finalidade profissionalizante, em 1808 

tivemos academias e cursos profissionalizantes,  que trazia um finalidade para servir o Estado 

e também especialização em produtos secundário e nesse mesmo ano foi instituído uma Escola 

Anatômica, Cirúrgica e Medica dentro do Hospital Militar do Rio de Janeiro.    

Dentro do campo explorado, não encontramos nenhum trabalho com essa temática, 

ainda é um campo que precisa de mais exploração e contribuições, para fortalecermos a 

importância do curso para a nossa região do Alto Oeste Potiguar, com esse humilde e singelo 

trabalho o mesmo consegue traçar uma importância relevante, baseando se no corpo docente e 

nos egressos, existe uma polarização de três estados do nordeste sendo eles, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Ceará. Temos a classe do professorado altamente capacitado, e percebemos 

uma evolução da capacitação dos professores ao longo dos anos, e hoje o departamento se 

encontra com 4 professores doutores nas mais diversas áreas econômicas.   

Contudo, entendemos que temos um corpo discente com renda familiar inferir a um 

salário mínimo, e temos 100% dos alunos entrevistados apontando que irão usar sua formação 

para serem inseridos no mercado de trabalho, diante disse temos um corpo discente de renda 

baixa, no qual, podemos interpretar o curso como uma alavanca para esses alunos terem uma 

condição de vida financeira mas favorável e social. 

Mesmo com alguns alunos desestimulados com o curso, conseguimos constatar também 

que os mesmos reconhecem a importância que o referido curso tem em possibilitar uma possível 

melhoria de vida para os que o cursam, seja mediante a formação e qualificação dos alunos para 

atuarem com economistas, principalmente na docência, ou em diversas outras áreas, pois o curso 

possibilita essa capacitação para se prestar concursos públicos.    

Dos egressos que participaram da pesquisa, 75% estão empregados e enxergamos que o 

curso foi responsável por inseri-los no mercado de trabalho, reforçando a importância deste 

mesmo para possibilitar uma melhoria de vida. 

Ainda quanto aos egressos, e também visualizando o corpo do docente do curso, 

conseguimos perceber a quantidade de economistas formados no CAMEAM/UERN que se 
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dedicam a vida acadêmica, e no próprio curso conseguimos perceber a quantidade de 

professores que terminaram o curso e voltam a ensinar no mesmo espaço onde foram formados, 

isso corrobora para constatar a importância que o mesmo tem para a região ao qual está 

localizado. 

Com grande gosto e satisfação, após ter percorrido todo o trabalho conseguimos alcançar 

os objetivos estabelecidos. Portando, seria uma ótima partida, que a grade curricular do curso 

passasse por uma atualização pois sua última atualização aconteceu no ano de 1998, até mesmo 

para acompanhar a evolução da capacitação dos professores.   

Tendo em vista as informações colhidas neste trabalho, privatizar ou eliminar um curso 

e uma instituição dessa importância, estariam tirando oportunidades de alunos de condição 

social baixa onde ele é uma esperança viva de toda uma família que deposita nele um futuro 

melhor, através desse acesso que teve ao curso e a instituição, alimentam sonhos cheios de 

esperanças, e estaríamos excluindo todos eles de um futuro promissor como alguns egressos 

conseguiram graças a instituição e o curso em que foi abortado no decorrer deste trabalho.   
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN  

CAMPUS AVANÇADO PROFª. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA - CAMEAM  

CURSO DE ECONOMIA  

  

QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS GRADUANDOS DO CURSO DE 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO CAMEAM/UERN   

1. Sexo: (    ) Masculino   (    ) Feminino   

2. Idade:_______  

3. Período que cursa: ______________  

4. É empregado(a): (    ) Sim     (    ) Não  

Se sim, discriminar:__________________________________________________  

5. Qual a renda média mensal da família  

a. (    ) De R$ 0,00 até R$ 50,00  

b. (    ) De R$ 50,00 até R$ 477,00   

c. (    ) De R$ 478,00 até R$ 954,00  

d. (    ) De R$ 955,00 até R$ 1.760,00  

e. (    ) De R$ 1.761,00 até R$ 2.640,00  

f. (    ) De R$ 2.641,00 até R$ R$ 3.520,00  

g. (    ) Acima de R$ 3.520,00  

  

6. Qual cidade que mora:____________________________________________  

7. O que te motivou a cursar ciências econômicas?   

8. Quais fatores te levaram a optar por este curso?   

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso?   

10. Pretende usar sua formação como instrumento chave para se inserir no mercado de 

trabalho? Por quê?   

11. Qual a auto avaliação após ingressar no curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal?   

12. Acredita que o curso pode contribuir para uma melhor condição socioeconômica? Por 

quê?   

13. Encontra motivação para cursar economia? Por quê?   

14. Qual a importância do curdo de Ciências Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

15. Qual a avaliação que faz do Curso de Ciências Econômica?  

  

  

Obrigado pela atenção e disponibilidade.  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN  

CAMPUS AVANÇADO PROFª. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA - CAMEAM  
CURSO DE ECONOMIA  

  

QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS DO CAMEAM/UERN  

  

1. Sexo: (    ) Masculino   (    ) Feminino   

2. Idade:_______  

3. Ano de conclusão do curso: ______________ 4. É empregado(a): (    ) Sim    

 (    ) Não  

Se sim, tem relação com a formação, discriminar:_________________________  

5. Qual a renda média mensal da família  

a. (    ) De R$ 0,00 até R$ 50,00  

b. (    ) De R$ 50,00 até R$ 477,00   

c. (    ) De R$ 478,00 até R$ 954,00  

d. (    ) De R$ 955,00 até R$ 1.760,00  

e. (    ) De R$ 1.761,00 até R$ 2.640,00  

f. (    ) De R$ 2.641,00 até R$ R$ 3.520,00  

g. (    ) Acima de R$ 3.520,00  

  

6. O que te motivou a cursar ciências econômicas?   

7. Quais fatores te levaram a optar por este curso?   

8. Quais eram as perspectivas quando cursava economia?   

9. Usou sua formação como instrumento para se inserir no mercado de trabalho? Por quê?  

10. Qual a auto avaliação após concluir o curso? Conseguiu perceber uma qualificação 

pessoal?   

11. Acredita que o curso contribuir para uma melhor condição socioeconômica? Por quê?   

12. Qual a importância do curdo de Ciências Economias para o Alto Oeste Potiguar?   

13. Qual a avaliação que faz do Curso de Ciências Econômica?   

14. Qual importância teve o curso de Ciências Econômicas em sua vida?   

  

  

  

Obrigado pela atenção e disponibilidade.  
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APÊNDICE B 

 

Respostas subjetivas obtidas nos questionários dos alunos 

 

Questionário nº 01 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Desde sempre gostei de história e matemática, e 

isso me fez escolher o curso. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Por causa da ampla e abrangente área de 

conhecimentos do curso. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Conseguir fazer um mestrado ou entrar no 

mercado de trabalho. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, por que com minha formação terei 

oportunidades no mercado de trabalho. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Percebi que tenho aumentado bastante o meu 

conhecimento por causa das ótimas aulas. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Através desse curso vou saber administrar 

melhor o meu dinheiro e da minha família. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim. Por causa que identifiquei com o curso. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Com esse curso, irá se formar mais pessoas com 

bons pensamentos para melhorar a nossa 

qualidade de vida.  

 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Simplesmente o curso mais abrangente do 

CAMEAM, e com os professores mais 

qualificados. 

 

 

Questionário nº 02 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Por achar um curso interessante e porque foi. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Escolhi desde o ensino médio. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Muitas. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, porque é uma área que gostaria muito de 

atuar e provocar mudanças no meu campo 

especifico. 
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11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Ainda não, porque estou no início do curso. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Pode sim, pois pode me inserir no mercado de 

trabalho. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

As vezes sim, outras não, o próprio curso 

desmotiva, pois quando entrei me deparei com 

outra realidade, fora das minhas expectativas. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

 

 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Bom, mas nessa instituição poderia melhorar.  

 

 

Questionário nº 03 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Meu professor de história do ensino médio 

cursava e me explicou sobre a área, gostei das 

diretrizes. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Afinidade com as matérias. 

 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Pretendo terminar junto de toda a turma. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, quanto melhor qualificado maior 

conseguirei alcançar alguns objetivos. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Melhor orientação e desenvolvimento 

econômico, entendimento dos tipos de produção 

e investimentos. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Sim, para uma pessoa ter um desenvolvimento 

ela precisa saber com o que estar lidando. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, ter um desenvolvimento profissional e 

consequentemente influenciar o mercado 

financeiro. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Creio que muito grande, uma parte da grande 

maioria não entende que economia também se 

aplica em áreas especificas culminando a 

produção de capital. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Gosto bastante do curso, muitos classificam 

como desatualizado, mas creio que até minha 

conclusão poderei mudar e me moldar com as 

coisas aprendidas. 
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Questionário nº 04 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

 

Não houve nenhuma motivação apenas 

classificação, mas, com a continuação estar 

havendo um gosto pelo curso. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Segunda opção 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Primeiramente. Antes do termino aprender a 

gostar mas da área. Porém ao cursar e concluir 

as expectativas e fazer concurso para área 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no mercado 

de trabalho? Por quê? 

Sim, hoje o mercado de trabalho procura por 

pessoas qualificadas, entretanto com uma 

formação fica bem mais fácil.  

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Ao ingressar no curso, percebi que podemos 

não só nas qualificações como também o 

autoconhecimento. 

12. Acredita que o curso pode contribuir para 

uma melhor condição socioeconômica? Por 

quê? 

Sim, o mesmo nos ajuda como o conhecimento 

não só econômico quanto sócio econômico. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Uma das maiores motivação é a vontade de 

vencer, com isso nos leva a continuar. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

O curso de ciências econômicas não é só 

importante para o alto oeste quanto 

mundialmente. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

O curso de ciências econômicas retribui com 

tantas em pesquisas, levantamentos 

econômicos e entre outros. 

 

 

Questionário nº 05 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Curiosidade em saber o que se estudava em 

economia, e a proximidade com matemática. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Fatores de exclusão de opções: Não ser (não ser 

licenciatura, ter proximidade com matemática). 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Trabalhar na área. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, pois o rendimento é maior. 
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11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Antes, analfabeto em economia, depois um 

pouco de conhecimento agregado. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Fazer a população entender o que é mais da 

economia e desenvolvimento, e deixar as ações 

econômicas mais eficientes. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, ainda é um conhecimento desconhecido 

para seus alunos. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Desenvolver uma economia que se apoia no 

poder público. 

 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Tem os seus defeitos, na minha perspectiva, mas 

entender o funcionamento do mercado, as 

relações entre países e indivíduos e o 

comportamento da economia é essencial. 

 

 

Questionário nº 06 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

O gosto pela área financeira e social que é muito 

interessante. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Es um dos cursos que sempre tive planos de 

cursar por fazer parte da área que me interesso. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Muito promissor viso terminar sem dificuldades 

e logo em seguida tentar um concurso na área. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, por que desde o momento em que ingressei 

no curso que se tornou meu desejo. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Vejo que a parte econômica é bastante 

importante 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Sim, por que o economista visa um sucesso ou 

lucro, gasta o mínimo possível. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, observando o atual campo econômico do 

Brasil, que motiva a terminar o curso e ingressar 

na área. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Com esse curso podemos formar muitos 

economistas que, podem trabalhar na região 

trazendo muitas melhorias. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

O curso em si é exigente, precisa apenas uma 

mudança na grade curricular, para trazer 

disciplinas que faltam e são importantes, e tirar 
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disciplinas que se repetem de um período para 

outro, e claro fornecer oportunidade de estágio 

para os alunos. 

 

 

Questionário nº 07 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Não foi o curso, e sim a acessibilidade ao nível 

superior, de modo que deu para conciliar, 

trabalho e estudo. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

As combinações trabalho e estudo, adaptando 

ambos 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Tentar concurso público. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, os concursos nos quais gostariam de fazer 

já com nível superior. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Melhorei minha visão econômica, adquirindo 

conhecimento de muito valor para vida pessoal. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Sim, abre um leque de visões perspectivas para 

contribuição e utilização de seus conhecimentos 

nas diversas áreas de atuação. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Por dois motivos, acessibilidade e utilidade 

futura. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Não só resumidamente, mas em sua amplitude o 

curso é de grande importância, como pessoa do 

meio habitacional (progresso). 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Curso de grande valor utilização e 

corriqueiramente necessário para elevação do 

desenvolvimento, produção entre outros fins. 

 

 

Questionário nº 08 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Para melhor conquistar minhas metas de 

trabalhar nos bancos ou trabalhar com números. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Saber que economia de certa forma prever o 

futuro da economia do país. Curiosidade 

também. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Trabalhar nos bancos da vida. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim. Por que hoje em dia já está difícil entrar no 

mercado só com ensino médio, quem dirá sem 

ensino superior. 
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11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Cresci na minha mente que era fechada a vários 

campos na vida. Pretendo crescer mais ainda no 

campo do mercado. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Talvez sim, vai depender do campo em que 

pretende trabalhar ou crescer. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, pensamentos no futuro ser uma concursada 

ter dinheiro, isso me motiva. 

14. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Colocar profissionais no campo mais 

trabalhadores mas pensado para concluir o alto 

oeste. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Poderia ser mais rico, ter menos história, 

atualizar a grade, para assim melhorar os alunos 

e os profissionais. 

 

 

 

 

Questionário nº 09 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Oportunidade de ascensão na área, aquisição de 

conhecimentos e amplo mercado de trabalho. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Proximidade e facilidade de acesso; bem como 

renome do campus da UERN – Pau dos Ferros. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Desenvolver o conhecimento mediante pós-

graduação, assim como ingresso no setor 

público, especificamente, área fiscal. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim. O curso em si possui amplitude no ponto 

de vista educacional, por isso há praticidade no 

que seja decidido para o mercado de trabalho. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Sim! Há perceptível conhecimento teórico 

trabalhado. Entretanto, falta-se aplicação 

prática, ou talvez, mais detalhista voltada ao 

mercado contemporâneo. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Sim! Diversas áreas possuem seu mercado de 

trabalho defasado e competitivo, porem o 

esforço do docente deve ser parâmetro 

determinante do sucesso no mercado de 

trabalho. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim! Apesar das dificuldades e a defasagem do 

mercado, ainda acredito que formados são 

muitos, profissionais são poucos. 
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14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

O Alto Oeste possui forte e ascendente 

capacidade econômica, por isso o estudo 

econômico é fundamental. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

O curso por si é ótimo, apesar de falho no 

quesito prático, bem como ainda atrasado em 

sua grade curricular. 

 

 

Questionário nº 10 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Entrei no curso buscando ampliar 

conhecimentos nas áreas de mercado, finanças e 

conhecimentos administrativos. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Analisando a grade curricular dos cursos de 

administração e economia, a grade de economia 

supriu mais a minha necessidade 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Buscar conhecimentos necessário para ingressar 

em concurso da área e melhorar minha atuação 

na área da administração de empresa. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, aplicando os conhecimentos que eu adquiri 

durante o curso. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

O curso até agora, contribuiu para a aplicação, 

mas, confesso que esperava mais de algumas 

disciplinas. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Sim, se fosse melhor explorado. O curso tem 

potencial para expansão, infelizmente ainda é 

bem retraído. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, apesar de algumas falhas, o curso tem 

qualidades que são bem aplicadas. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Ainda é baixo comparado com os demais 

cursos, justamente, pela falta de exploração do 

curso e sua forma de aplicação. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Bom. O curso tem qualidades, porém, pela falta 

de “investimentos”, ele se mantém inerte, mas, 

com cuidados específicos e algumas aplicações, 

ele teria uma outra visão. 

 

 

Questionário nº 11 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

O meu bom Desempenho nas disciplinas de 

histórias e matemática. 
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8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

O “leque” que esse curso oferece e sua 

relevância nacional. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Possivelmente fazer um mestrado ou arrumar 

um emprego em outra localidade. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, eu uso fazer levo vantagem em cargos do 

setor financeiro. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Me tornei mais humilde, dedicado e focado. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Sim, por meio dele é possível solucionar hábitos 

econômicos. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, pois é muito gratificante poder ser um 

profissional nessa área. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Ela é importante para fazer um estudo a respeito 

do que pode favorecer a região. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

É um curso muito abrangente com grande 

potencial de desenvolvimento. 

 

 

Questionário nº 12 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Falta de opção. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

A área mais próxima de exatas era ciências 

econômicas. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Pretendo fazer uma especialização ou pós que 

envolva matemática financeira e comercial. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim. Principalmente se continuar estudando 

após concluir a graduação, com essa 

especialização, abre-se meu leque para se 

trabalhar em empresas, escolas, etc. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Sim. O curso abriu muitas portas de 

conhecimentos, por abranger conhecimentos 

gerais de diferentes áreas: filosofia, sociologia, 

história, geografia, matemática, contabilidade e 

estatística. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Sim, pois tudo é economia, é de suma 

importância para todo cidadão, mesmo que este 

não atue na área. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, pois penso em fazer alguma especialização 

na área de matemática comercial e financeira, 
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podendo atuar em setores como professor, 

trabalhar para empresas e autônomo. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Do curso em si 100 %. Se tratando na UERN se 

deve 50 % pois nossa grade está desatualizada. 

Última atualização foi em 1998. 

 

 

Questionário nº 13 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Queria uma segunda graduação e dos cursos que 

o campus oferecia o que mais me chamou 

atenção foi o de economia. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Já cursava administração e vi no curso uma 

oportunidade de complementar meus estudos. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Arrumar um emprego. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, pois na universidade dá um apoio teórico 

para poder colocar em prática coerente. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

O curso é bem interessante, porém acredito que 

deveria ter algo que aproximasse o estudante a 

realidade da profissão. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Sim. Pois a profissão é bem ampla. 

 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim. Pois é uma profissão que permite trabalhar 

em várias áreas. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Para tentar amenizar a carência desta profissão 

na região. 

 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

É um curso de grande relevância, proporciona 

que o profissional possa exercer várias funções 

tanto no âmbito privado como no público. 

 

 

Questionário nº 14 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

No início não era o curso que eu queria. Só que 

com o decorrer do curso, fui adquirindo 

motivação e gosto pela economia e também 

saber que a profissão de economia é muito 

respeitada. 
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8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

O fator mobilidade juntamente com o custo 

pesaram muita na hora da escolha, ou seja, 

junção de pagamentos de veículos e 

mensalidade do curso. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? A minha perspectiva é de quando terminar o 

curso entrar em bem preparado para a área de 

concursos coisa a qual o curso prepara muito 

bem. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Justamente, por que foi essa profissão que 

escolhi para seguir, então para ela que vou usar 

como como instrumento para conseguir um bom 

emprego. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Uma avaliação pessoal, é a maneira de se 

expressar diante dos alunos e professores, além 

da capacidade de fácil entendimento. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

O curso é muito bom, assim dando um grande 

suporte ao profissional (economista), portanto 

as possibilidades de se encaixar em um bom 

emprego tronam-se maiores, melhorando assim 

a condição socioeconômica. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim diariamente, por mais que seja cansativo no 

meu caso também animado pelo deslocamento 

de quase 60 km para estudar, mas até hoje tem 

sido prazeroso estudar economia. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

O curso de ciências econômicas no Alto oeste 

Potiguar tem sua valorização, contribui muito 

para o desenvolvimento regional, mas as 

oportunidades ainda são poucas, requer 

melhorias nesse quesito. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Já estou no 8º período do referido curso, até aqui 

aprendi bastante isso tudo porque foi e continua 

sendo orientado pela melhor equipe de 

profissionais com experiências riquíssimas, até 

aqui e creio que vai ao termino do curso e 

nenhum professor deixou a desejar. É um curso 

que ampara bem mesmo o estudante. 

 

 

Questionário nº 15 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

A necessidade de um curso superior, para 

facilitar a entrada no mercado de trabalho. 
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8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

O curso de economia no meu ver, entre os 

disponíveis no CAMEAM é o que mais irá me 

preparar para um concurso. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Ao termino do curso pretendo fazer uma 

especialização na área econômica ou até mesmo 

um mestrado. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, pretendo usar a graduação como meio para 

alcançar um bom emprego. Visto que me 

interesso pela área e pretendo atuar nela. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Sim. O curso me possibilitou começar a 

perceber e melhor analisar questões econômicas 

e sociais da sociedade. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Sim, pois o conhecimento adquirido no curso, 

possibilita ao indivíduo, (como no meu caso) ter 

acesso a um emprego mesmo que informal, mas 

que contribui na renda. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

A motivação principal é a necessidade de 

conhecimento. Mas em se tratando do curso ele 

oferece boas perspectivas, o que também 

motiva.  

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Devido ao Alto Oeste Potiguar ser uma 

microrregião bastante desigual em relação a 

educação, o curso de economia é mais uma 

oportunidade para formação. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Em âmbito geral é um bom curso. A finalidade 

de qualquer curso de graduação é preparar o 

graduando para o mercado de trabalho, nesse 

quesito o curso ainda deixa a desejar, pois a 

grade não possibilita o aluno pôr em prática o 

que aprendeu. 

 

 

Questionário nº 16 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Turno, por ser a cidade mais próxima. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Comodidade e afinidade. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Fazer um mestrado. E entrar em um concurso na 

área. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, por que já que se tem uma graduação é 

interessante que seja em uma área afim da 

mesma.  
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11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

O curso oferece um amplo conhecimento que 

não e de conhecimento comum, qualificando 

para o mercado. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Sim, mias profissionais qualificados para o 

mercado de trabalho. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, para obter uma qualificação profissional. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Mais profissionais para o mercado de trabalho. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Um excelente curso, que como tem uma grade 

antiga deixa a desejar. 

 

 

Questionário nº 17 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Resolvi cursar economia por motivos 

familiares, eu fui aprovada e não me identifiquei 

mas os meus pais queriam muito. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Eu optei por este curso por que a nota que obtive 

foi suficiente para passar, como não estava 

estudando resolvi cursar. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Pretendo estudar para concurso público. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, com um diploma de nível superior as 

possibilidades de um emprego melhor 

remunerado e maior. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Após ingressar no curso eu aprimorei meus 

conhecimentos. Não consegui em qual área da 

economia eu me identifico melhor, mas há uma 

qualificação. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Sim. Emprego com maior remuneração. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Motivação não, por que não me identifico com 

o curso, pretendo concluir mas desmotivado. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

É um curso rico e abrange diversas áreas, 

contribui para a formulação de política voltada 

para o desenvolvimento do Alto Oeste. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Curso muito bom, com professores bem 

preparados, mas deixa a desejar na estrutura 

física e está desatualizado em algumas áreas. 
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Questionário nº 18 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

É e fundamental importância questionar que ao 

ingressar em ciências econômicas, sempre 

sonhava em ter um nível superior, e também 

pelo conhecimento na área financeira que me 

chamou mais atenção em entrar nesse curso. 

Como também, o desejo de entender como 

funciona a economia do brasil como também 

internacional. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

É inegável que ao ingressar em economia na 

UERN campus pau dos ferros/ RN, foi em 

primeiro lugar a não gostar dos cursos 

licenciatura e entre os cursos existentes os que 

nos restava era economia, administração e 

enfermagem, dentre estes me chamou a atenção 

para economia. Como também a localização do 

curso perto da nossa cidade foi um dos fatores 

mais fez com que eu permanecesse até hoje 

ingressado no curso.  

Pois, além desses fatores mencionado acima, 

também senti o desejo de ingressar nesse curso 

como uma forma de entrar no mercado 

financeiro como: bancos e outras instituições. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Atualmente, concluindo o curso de economia 

almejo entrar nas organizações de trabalho, 

como também, continuar estudando e se 

aperfeiçoando como pós graduação sendo que 

nessa modalidade já estou cursando e 

futuramente mestrado.  Para que a pessoa possa 

estar preparado para o mercado de trabalho. 

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sim, porque, esse curso ele vai contribuir de 

forma significante para que eu possa entrar em 

umas das organizações e aplicar um pouco dos 

meus conhecimentos no trabalho. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

É um curso bastante importante e muito bom 

para que a pessoa possa adquirir conhecimento 

para entender a economia. No entanto 

qualificação só apenas dos docentes (não 

entendi muito bem essa pergunta mas dá pra se 

sobre sair). 
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12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

Sim, esse curso, ele pode não, deve contribuir 

para esse meio em que estamos inseridos, como 

as teorias aplicadas ele pode chegar a melhor 

situação possível. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, por ser um curso muito interessante em 

aprender como funciona o mercado de trabalho, 

por ser um curso riquíssimo de importante para 

o nosso país, sendo que sem as colaborações de 

um economista não tem real sentido o mercado 

funcionar.  Por ser um curso que se liga com 

realidades da vida através das teorias e modelos. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

É importante frisar que, o curso de economia ele 

tem grande relevância para o alto oeste potiguar 

dando se sua contribuição aos pequenos e 

médios empresários e aos donos de empresas a 

se comportar diante do mercado em que 

vivemos, até por que vivemos em períodos 

muito difíceis na economia brasileira, e 

também, contribui para formação de novos 

profissionais que estão inseridos e que vão 

ingressar na universidade.   Por isso, não sós nas 

empresas mas em diversos setores em que 

merece a participação do profissional 

economista.  

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

É um ótimo curso, ele tem suas contribuições 

para nós estudante e para os que vão ingressar, 

por ser um curso muito difícil de academia, mas 

é muito bom, pincipalmente no alto oeste 

potiguar como pau dos ferros oferece para essas 

cidades vizinhas a oportunidade de quem deseja 

almejar esse conhecimento novo diante da 

sociedade. Sendo que, existe suas falhas seus 

defeitos mas tem a contribuir de forma 

significante. Sendo minha nota 10!    

 

 

Questionário nº 19 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

A faculdade ser pública e eu me interessar pelo 

assunto. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Eu me interesso por economia, a faculdade ser 

perto de casa. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Espero passar em um concurso. 



53  

  

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Claro, o curso de economia incrementa muito o 

currículo, e pretendo trabalhar na área. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Consigo perceber um crescimento pessoal, 

profissional. Aprendi muito com o curso, 

utilizou muito meus conhecimentos e pretendo 

utilizá-los no mercado de trabalho quando me 

formar. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição socioeconômica? 

Por quê? 

Sem nenhuma dúvida, acredito que a formação 

irá me dar muitas oportunidades 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Encontro sim, minha motivação vem da família. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Acho que o curso é de suma importância, pois 

ele é único, pela região não encontramos curso 

de economia facilmente. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

O curso de economia é conhecimento de mundo, 

mesmo se o aluno não for trabalhar futuramente 

na área, mas ele sai com um conhecimento 

enorme. Ocurso de ciências econômicas na 

UERN tem pontos positivos e negativos. Os 

negativos é a falta de investimento e não 

preparar tão bem o aluno para o mercado de 

trabalho. 

 

 

Questionário nº 20 

Pergunta Resposta 

7. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Nunca tive uma paixão ardente por um curso 

específico, a motivação encontro no dia a dia em 

superar minhas dificuldades dentro da sala de 

aula e em conhecimentos que até então nunca 

tinha me deparado. 

8. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Acessibilidade em todos os quesitos. 

9. Qual a perspectiva ao terminar o curso? Demorei um pouco para encontrar. Hoje no 

décimo período minha perspectiva é, tentar um 

mestrado e consequentemente investir na 

carreira acadêmica, comecei alimentar essa 

ideia a partir de uma conversa pelos corredores 

com o professor Boanerges, isso me fez refletir, 

analisei tudo que ele me falou, me transportei 

pra um futuro de longo prazo e consegui 
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enxergar algo que realmente me desse “brio” e 

estou decidido traças esse caminho com minhas 

forças e falhas, essa é minha maior perspectiva 

com relação ao curso, onde ele é o instrumento 

chave pra que consiga concretizar essa 

perspectiva que alimento dentro de mim.     

10. Pretende usar sua formação como 

instrumento chave para se inserir no 

mercado de trabalho? Por quê? 

Sem dúvida alguma como citei na resposta 

anterior. 

11. Qual a auto avaliação após ingressar no 

curso? Consegue perceber uma qualificação 

pessoal? 

Sem sombra de dúvida, minha mentalidade hoje 

é muito mais evoluída, o curso ainda não me 

trouxe resultados financeiros, mas me trouxe 

resultados que eu atribuo muito valor como 

pessoa, não o curso apenas mas a universidade 

em si, aprendi a conviver melhor com as 

diferenças, aprendi que precisamos respeitar 

acima de tudo o ser humano, criei habilidades 

pra lhe dar com pensamentos diferentes, que não 

significa que, um estar certo ou errado mas, 

podemos juntarmos os dois pensamentos e 

formar uma ideia bem mais forte. Aprendi que o 

mercado tem espaço para todos aqueles que se 

dedicam e corre atrás. 

12. Acredita que o curso pode contribuir 

para uma melhor condição 

socioeconômica? Por quê? 

É nesse que estou depositando todas a minhas 

fichas, agora claro, junto com o meu esforço e 

empenho. 

13. Encontra motivação para cursar 

economia? Por quê? 

Sim, diariamente. A motivação as vezes vem de 

uma dificuldade do dia seja ela pessoal ou da 

própria universidade. Tenho uma motivação 

interna a respeito do que me proponho a fazer, 

motivação esta, é nunca perder a capacidade de 

se abrir para um novo aprendizado. 

14. Qual a importância do curdo de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar? 

Vejo como maior importância formar cidadãos 

capazes de organizar e conduzir sua própria 

vida, sem ser manipulado por uma massa 

corrupta. Estruturar (capacidade de elaborar 

seus próprios pensamentos) esse cidadão, diante 

disso ele tem o poder de decisão sobre sua vida 

e sua conduta ai ele próprio escolhe por onde 

quer seguir, na minha visão essa é a sua maior 

contribuição. 

15. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica? 

Avalio com um peso bastante positivo, pois 

aqueles que souberam usar o curso de maneira 
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correta apesar das dificuldades nele 

encontradas, tiveram sucesso na vida 

profissional e particular. 
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APÊNDICE C 

 

Respostas subjetivas obtidas nos questionários dos egressos 

 

Questionário nº 01 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Por achar na época, ter uma boa aceitação no 

mercado de trabalho. 

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Foi porque no momento a UERN, campus de 

Pau dos Ferros, não dispunha de outros cursos, 

que viesse atender determinados setores do 

alunado regional.  

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

 

Perspectivas de uma melhor colocação no 

mercado de trabalho e uma realização pessoal.  

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

Sim, porque foi através desse curso, que obtive 

com sucesso, meu primeiro trabalho (emprego). 

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

Ótima, porque foi através dele, que me vêio 

despertar o gosto pelo saber mais e mais... 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por quê?  

Sim, porque foi o início de um despertar para um 

engajamento sócio, econômico e cultural. 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

Poucos valorizam, mas é de fundamental 

importância para o desenvolvimento econômico 

e social da região. 

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

Uma economia não se desenvolve sem uma 

disciplina organizacional, portanto, a economia 

é a mola mestra para o desenvolvimento de uma 

região ou país.  

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

Muitas, porque através desse curso, graças a 

Deus, consegui alcançar meus objetivos   

 

Questionário nº 02 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Na época que fiz Ciências Econômicas na 

UERN, só existiam três cursos, que eram 

economia, pedagogia e letras. E nessa época, 
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ainda não havia despertado para a docência em 

nenhum nível. Economia surgiu como um 

trampolim para um concurso. 

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

A necessidade de buscar novos caminhos e 

realizações. 

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

 

Quanto ao mercado de trabalho, na época, não 

eram nada promissoras, uma vez que, 

especializações, metrados e doutorados, só fora, 

logo, era ainda um sonho distante um mestrado 

na área. Para muitos, fazer economia era 

sinônimo de ser mais um desempregado quando 

concluísse o curso. Não havia essas novas 

perspectivas que temos hoje. 

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

 

Sim. Ter um nível superior serve bastante para 

abrir portas. E em economia, comecei a minha 

vida na docência em uma escola privada. Isso 

me ajudou a me firmar como docente, no ensino 

fundamental, onde comecei e construí minha 

base. 

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

 

Sempre fui uma pessoa inquieta, e buscando 

sempre mais. Quando terminei o curso, vi que as 

portas eram limitadas. Fui buscar outros cursos, 

especializações e hoje estou em um mestrado. 

Mas foi a base de economia que me ajudou a ser 

quem sou hoje. 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por quê?  

 

Nenhum curso contribui para melhorar sua 

condição. Você, profissional de qualquer área 

tem que batalhar todos os dias, em ser, não 

apenas bom, mas, ser sempre o melhor em 

qualquer caminho profissional que sigas. O 

curso em si só não contribui, mas, seu esforço, 

sua busca em qualificações, o fará ter um 

diferencial. 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

 

Apesar das limitações e desvalorização do 

profissional da área de economia na nossa 

região, há sim uma importância desse curso para 

a compreensão econômico-social, e o próprio 

desenvolvimento e crescimento econômico. 

Mesmo de forma tímida, nosso curso tem um 

grande potencial. Como temos hoje, grandes 

profissionais da área de economia, atuando 

principalmente no setor público. Oriundos do 

curso de economia da UERN. 
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13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

O Curso de Ciências Econômicas é um curso 

bastante difícil. O percurso dos 5 anos são bem 

complexos sim. Há muitos empecilhos, como 

também dificuldades em fazer a ponte de teoria 

e prática na nossa região. Há também carência 

de profissionais, não somente no curso de 

economia, como também de outros cursos da 

UERN. E é mais sentido em economia por ser 

um curso muito complexo, que exige muito mais 

prática do que o aluno realmente tem no 

percurso. E essa ausência de prática é sentida 

por diversos fatores. Principalmente, faltas de 

políticas voltas para a ampliação do curso, 

dentro da própria unidade universitária. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

Como já comentei na questão 9 anteriormente, 

o curso de economia me serviu de trampolim 

para meu crescimento profissional. Desde que 

entrei no curso, não parei mais de buscar 

sempre novos caminhos e conhecimento. É um 

curso consideravelmente difícil, em campo de 

trabalho, em apoio ao profissional, aqui na 

região, devido ao campo ser bem limitado, 

porém, não nulo. Há algumas poucas 

oportunidades, para poucos, para os melhores, 

em economia não basta ser bom. Tem que ser o 

melhor. Se formos falar em elite intelectual, 

podemos dizer que economia é o verdadeiro 

curso que pertence à elite intelectual. Composta 

pelos melhores mesmo. 

 

Questionário nº 03 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Na época só tinha três opções de curso superior 

em Pau dos Ferros e foi o que mais me 

identifiquei. 

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Falta de opção de outros cursos.  

 

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

Quando cursava pensava em ser docente. 
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9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

Não, na época já era servidor público e pouco 

contribuiu para o meu trabalho. 

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

Sim. O curso é puxado, exigiu uma grande 

quantidade de leitura e foi de grande 

aprendizado. 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por quê?  

Não, como já relatado no item 9 já era servidor 

público. 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

 

Apesar das limitações no campo prático o curso 

é muito importante pra região do Alto Oeste 

Potiguar, justamente por ter focado no estudo 

das questões regionais.  

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

Acho que falta mercado para atuação prática. 

Deveria ter mais incentivo às pesquisas de 

extensão e estudos do mercado regional. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

Como já relatado anteriormente, na época não 

tive muitas opções, mas o curso contribuiu de 

forma positiva, pois este é o meu único curso 

superior, o que me levou também a fazer 

especialização na área no próprio CAMEAM. 

 

Questionário nº 04 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

 Na época, os cursos ofertados no campus de Pau 

dos Ferros eram poucos, eu não tinha condições 

financeiras de pensar em cursar algo fora da 

cidade que residia, mas queria fazer graduação, 

dá sequência a minha formação. Eu havia feito 

no ensino médio (antigo 2º grau), técnico em 

contabilidade, economia já se anunciava, 

portanto, como o curso mais próximo do que eu 

vinha construindo em se tratando de formação. 

Já conversava também, em paralelo, com 

familiares que também haviam cursado 

economia na UERN. Então, escolhi economia. 

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Acredito que tenha respondido na questão 6.  

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

Havia uma preocupação com o mercado de 

trabalho não nego, considerando que residia 
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 numa cidade interiorana como Pau dos Ferros e, 

quando iniciei tinha uma visão restrita do campo 

de atuação do economista. Durante o curso essa 

visão se ampliou, consideravelmente. E as 

perspectivas ficaram melhores com o tempo:  

1) Porque ampliei minha visão sobre o curso e, 

até mudei de direção, em se tratando de interesse 

de estudo no campo da economia. O cálculo 

contábil, as exatas perderam “força ao longo do 

tempo” e, começava a ganhar corpo, o interesse 

por compreender, estudar a sociedade, como ela 

se organiza, entender certos padrões humanos. 

Estudar o social me influenciava cada vez mais, 

a cada período cursado. E terminou por fim, ser 

o campo prioritário de minhas pesquisas: 

Economia Social e do trabalho.  

2) Porque comecei a perceber que poderia unir o 

útil ao agradável. Ou seja, já pensava em ser 

professora desde cedo, estreitar o diálogo com 

professores incentivadores que tinham no curso, 

me fez perceber que eu poderia dar aula para 

adultos, ser professora universitária como queria 

e, ainda me tornar pesquisadora no campo que 

me interessava. E assim fiz. Economia 

possibilita aprender vários assuntos diferentes, 

toca em muitas disciplinas, é muito abrangente 

e, você pode atuar em várias atividades.  

Quando conclui a graduação já ingressei numa 

especialização em desenvolvimento territorial, 

que estava ligada ao curso de economia na 

época. Em 2005 fiz o concurso e passei, 

ingressando em 2006. 

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

Sim. O detalhamento creio que esteja na questão 

8, anterior.  

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

 

Sim. O curso ampliou minha forma de ver o 

mundo, de compreender a sociedade, seus 

gargalos; o porquê de sermos um país tão 

desigual e, o que está por trás disso tudo. E a 

contribuição passa a ser bem maior por isso.  

Logicamente em se tratando de um curso com 

muitas disciplinas, grade curricular 

extensa/diversificada, como se requer que seja, 
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você não se sente totalmente preparado para 

enfrentar o mercado de trabalho, dependendo da 

atividade escolhida para atuar, você sempre 

pensa que pode ampliar, aprofundar certos 

conhecimentos. Ademais, no mercado cada vez 

mais competitivo, a qualificação deve ser 

constante. Acredito que em outras áreas também 

seja assim. No meu caso, a formação me 

permitiu ingressar através do primeiro concurso 

que fiz depois de concluir a graduação. 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por 

quê?  

 

Sim. Um economista pode atuar em “N” 

atividades, na órbita pública ou na órbita 

privada. No meu caso, melhorou minha 

condição financeira sim, no meu trabalho 

anterior, que não era na área, eu só recebia um 

salário mínimo.  

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

 

O curso de economia ele instiga a pensar a 

complexidade de processos históricos que 

marcaram a trajetória econômica, política e 

social do Brasil e, do Nordeste em particular, 

para citar aqui o caso e a importância de se ter 

um curso encravado no Alto Oeste Potiguar, 

numa região como a nossa. Estamos numa 

região não somente castigada pela seca, que 

sofre em função do clima, há processos 

históricos que precisam ser compreendidos a 

fundo, serem analisados e discutidos 

adequadamente na academia e fora dela, com 

possibilidades de elaborar, influenciar políticas 

públicas. Eis, a importância de um curso como 

esse numa região como a nossa. 

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

Minha avaliação é mesmo de processo, já que 

fui aluna, na graduação e na pós e, no momento 

sou professora. O curso tem evoluído na minha 

concepção, em vários aspectos: na qualificação 

de seu corpo docente, já possuindo doutores, 

inclusive. Também por orientar e desenvolver 

pesquisas que tem contribuído para analisar a 

região, já que temos alunos de várias cidades do 

RN, Paraíba e Ceará. E agora mais recentemente 

amplia o campo de oferta de formação, quando 

teve mestrado acadêmico na Área de 
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Planejamento Urbano e Regional, aprovado, o 

PLANDITES/UERN. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

O grau de importância é elevado, pelos vários 

motivos elencados ao longo das respostas dadas 

no questionário, que envolveram o 

profissional/econômico, o humano e o social, 

por extensão. Hoje eu faço o que gosto, sou 

professora e, tento mostrar aos meus alunos não 

somente onde o economista possa atuar, como 

também que a economia está em toda parte. 

Estudar economia é compreender mais de perto 

a vida material em movimento, sua expansão e 

suas contradições. 

 

Questionário nº 05 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Proximidade com o curso de ensino médio que 

eu tinha concluído (Técnico em Contabilidade), 

dificuldades financeiras e falta de opções de 

cursos na universidade local. 

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Falta de opção (na época só existia três cursos 

superiores na UERN – Ciências Econômicas, 

letras e Pedagogia). 

Dificuldades financeiras (minha família não 

tinha condições de me manter estudando fora da 

cidade. 

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

Conseguir um emprego na área. 

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

Não. O mercado de trabalho local era bastante 

restrito para economista. 

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

Positiva. Sim 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por quê?  

Não. Porque minha inserção no mercado de 

trabalho não está ligada a minha formação 

acadêmica. 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

É importante, pois ultimamente o curso tem se 

dedicado ao estudo das especificidades da região 

com foco em promover o seu desenvolvimento. 
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13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

Positiva. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

Foi importante na medida em que me 

possibilitou ter uma visão dialética e crítica da 

sociedade me fazendo compreender meu papel 

enquanto agente transformar da realidade. 

 

 

Questionário nº 06 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Naquela oportunidade a pouca oferta de cursos 

no município por parte do Campus local. 

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Na ocasião a baixa concorrência. 

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

 

Inserção no mercado de trabalho mediante a 

conquista de conhecimentos durante a formação 

acadêmica. 

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

 

Sim, tendo em vista a relação formação/mercado 

de trabalho, ao desenvolver atividades junto a 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, ao participar da elaboração de 

Políticas Públicas para o Município, temas 

bastante discutidos ao longo do processo de 

formação. 

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

 

O curso de Economia de fato proporciona um 

leque de conhecimentos capazes de fazer do 

graduado um ser preparado para contribuir com 

o desenvolvimento local e/ou regional. Após a 

graduação, me foi facultada a oportunidade de ir 

à Especialização, buscando uma melhor 

qualificação para a inserção no mercado de 

trabalho. 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por 

quê?  

 

Sim, a formação acadêmica promove um amplo 

debate da realidade do cenário atual, desde o 

início do seu processo até a realidade, seja local, 

regional, nacional, bem como internacional, 

fazendo do indivíduo um formador de opinião 

capaz de dar a sua contribuição para modificar 

tal cenário, apresentando caminhos a se 

percorrer, contribuindo diretamente com o 
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desenvolvimento socioeconômico, apontando as 

diretrizes, problemas e suas possíveis soluções. 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

 

É de significativa importância o curso de 

Economia para a nossa região, tendo em vista a 

preparação do grupo de professores, a discussão 

da realidade, a promoção de um amplo debate 

para elaboração de Políticas Púbicas, bem como 

apresentar soluções que modifiquem e reduzam 

as desigualdades sociais, podendo intervir na 

realidade local. 

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

Bem verdade que o curso precisa de melhores 

condições, sejam estruturais e/ou mudanças na 

sua grade curricular, porém é inegável a sua 

importância e contribuição que se dá a nossa 

realidade, discutindo e criando condições para 

que seus estudantes possam ser inseridos no 

mercado de trabalho e possam participar 

ativamente da elaboração de Políticas Públicas 

que contribuam para a modificação do cenário e 

político/social/econômico. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

Para a minha vida, o curso teve significativa 

importância, tendo em vista me proporcionar 

uma formação acadêmica, com especialização e 

oportunidade de ser inserido no mercado a partir 

da minha formação, contribuindo com os 

conhecimentos adquiridos, trabalhando junto a 

Secretaria de Planejamento, bem como na 

formação enquanto pessoa, ser pensante, 

indivíduo capaz de opinar na realidade local, 

especialmente. 

 

Questionário nº 07 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Sempre gostei dos aspectos atinentes à área, tais 

como crescimento e desenvolvimento.  

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Interesse pelos conteúdos abordados, horário 

propício para conciliação com o trabalho. 

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

Me formar sempre foi um sonho. Sonho que tive 

que abortar mais de uma vez pela necessidade de 

trabalhar. Quando entrei para o curso meu 
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 objetivo, mais que qualquer outro, era 

concretizar esse sonho. 

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

Usei-a como trampolim para o trabalho que 

possuo hoje e para ser promovido nele. 

 

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

Sim. Contribuiu muito pessoal e 

profissionalmente. 

 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por 

quê?  

 

Sim. Além de ser aspecto a contribuir para 

promoção, o curso é capaz de melhorar a 

situação socioeconômica a partir da criação de 

uma maior percepção do meio social em que 

vivemos. 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

 

Formar profissionais de qualidade para as mais 

diversas áreas. Em bancos, empresas públicas, 

órgãos governamentais e na própria renovação 

da docência, o curso possui destaques que 

mostram a sua importância na composição da 

sociedade do Alto Oeste Potiguar. 

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

Para quem reconhece seu valor e faz jus com 

esforço e dedicação à grande oportunidade que 

o curso traz, é um divisor de águas. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

Além de possibilitar crescimento profissional e 

enquanto cidadão, conheci pessoas que levarei 

comigo para o resto da vida. São esses os três 

aspectos que fazem do curso um divisor de 

águas para mim. 

 

Questionário nº 08 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

A curiosidade em entender um pouco sobre 

economia, e compreender os fenômenos que 

ocorrem na sociedade em função de medidas 

econômicas. 

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Indicações de parentes que já cursaram o 

referido curso e por gostar muito de disciplinas 

de cálculo. 

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

 

De conseguir uma qualificação profissional e, 

posteriormente, uma vaga no mercado de 

trabalho. 
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9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

Sim, hoje atuo como professor do curso de 

ciências econômicas no mesmo campus em que 

me formei. 

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

 

A qualificação pessoal e profissional é 

perceptível, no entanto, requer uma dedicação 

ao cursar, não só está ali para receber um 

diploma de ensino superior, mas sim, se dedicar 

para ter uma melhoria pessoal e intelectual.  

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por quê?  

 

Tenho certeza disso, e creio que muitas 

conquistas ainda virão pela frende em 

detrimento da escolha pelo referido curso e por 

toda dedicação ao cursar 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

 

Tem importância ímpar, seja na formação de 

docentes na área, como também pessoas 

capacitas para atuarem como economistas nos 

municípios do Alto Oeste, como também nos 

demais setores que também recebem esses 

profissionais após a conclusão do curso, como 

bancos, instituições, etc.  

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

Um curso riquíssimo no que pesa o 

conhecimento que fornece, além de contar com 

professores capacitados e que estão sempre em 

busca de aperfeiçoamento na vida acadêmica. 

No entanto, o mesmo precisa mostrar para a 

sociedade do Alto Oeste a sua importância na 

formação de profissionais na área. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

A oportunidade de conquistar uma vaga em um 

curso de mestrado, imediatamente ao termino do 

curso e posteriormente conseguir uma vaga 

como professor do curso de Ciências 

Econômicas.  

 

Questionário nº 09 

Pergunta Resposta 

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

O que mais me motivou foi a disponibilidade de 

vagas para uma baixa concorrência.  

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

Baixa concorrência, fácil acesso 

(deslocamento), disciplinas que envolvem 

cálculos, métodos que explicam o 

funcionamento do mercado de trabalho, etc. 
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8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

 

Que quando concluísse a formação teria uma 

vasta disponibilidade de empregos no mercado 

de trabalho. 

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

 

De certa forma sim! Pois tive um emprego 

temporário quando passei em um concurso, e 

nesse momento estou passando por uma seleção 

para ocupar um outro cargo que consegui 

através de outro concurso, e isso acredito que 

consegui devido aos conhecimentos, paciência, 

disciplina, e esforço alcançados durante o curso 

de Ciências Econômicas.  

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

Tive acesso a muitas informações importantes e 

isso me fez entender melhor como funciona as 

coisas. 

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por quê?  

 

Sim, pois além de proporcionar conhecimento, 

torna a pessoa mais humanitária, dando uma 

certa empatia para com seu próximo e por ser 

uma área de nível superior tem mais 

probabilidade de empregos. 

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

 

É importante porque contribui para formar 

pessoas que não teriam a possibilidade de se 

deslocar para centros de cidades maiores e mais 

distantes de suas moradias, dando a 

possibilidade de formar pessoas em várias partes 

dos pais.  

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

É um curso que exige muito do estudante, como 

exemplo tem se o auto grau de desistência e 

reprovação, abordava muitas mateiras 

importantes, mas no meu ver, deveria passar por 

algumas mudanças, tipo incrementar coisas mais 

da atualidade, para que o curso se modernize e 

passe a proporcionar conhecimentos da nossa 

realidade mais atual. 

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

Consegui minha formação, conheci pessoas, fiz 

amizades e aprendi muito como o curso, não só 

o conhecimento como também a dignidade e 

meu esforço aumentaram muito. 

 

Questionário nº 10 

Pergunta Resposta 



68  

  

6. O que te motivou a cursar ciências 

econômicas? 

Pelo fato de o profissional em economia ser 

capaz de interpretar e analisar dados, fazer 

previsões e interpretar situações que venham a 

afetar positiva ou negativamente empresas, 

pessoas ou a sociedade em geral, com base em 

fundamentos matemáticos, estatísticos e 

históricos.  

7. Quais fatores te levaram a optar por este 

curso? 

A ligação entre a ciências exatas (matemática e 

estatística), com a história e o desenvolvimento 

social.  

8. Quais eram as perspectivas quando 

cursava economia? 

 

Esperava que o curso tivesse um foco mais 

voltado para a prática no mercado de trabalho. 

Que o curso formasse profissionais capazes de 

interpretar situações e direcionar a soluções 

eficazes e eficientes, tanto para o aspecto social, 

quanto para o público ou empresarial.  

9. Usou sua formação como instrumento 

para se inserir no mercado de trabalho? Por 

quê?  

 

Sim. Como graduando em economia, pude usar 

minhas habilidades interpretativas, 

conhecimentos matemáticos e estatísticos para 

atuar no setor voltado para a minha formação, e 

assim, contribuir para o crescimento da empresa 

e profissional.  

10. Qual a auto avaliação após concluir o 

curso? Conseguiu perceber uma 

qualificação pessoal?  

 

O curso de ciências econômicas me fez 

aprimorar a capacidade interpretativa, sendo 

crítico e analítico. Essas são habilidades 

fundamentais de um profissional formado na 

área e o que me fez ingressar no setor onde 

trabalho atualmente.  

11. Acredita que o curso contribui para uma 

melhor condição socioeconômica? Por quê?  

 

O curso, por si tem esse objetivo, mas não pode 

fazer isso de forma isolada. Por sua vez, espera-

se que as pessoas formadas nesse campo tenham 

também esse objetivo em mente. Não em 

melhorar a condição socioeconômica, mas em 

trazer e buscar alternativas que venham a 

contribuir para uma melhor qualidade de vida 

das pessoas, potencializar a produtividade e 

distribuição de renda. Esses quesitos elaborados 

observando todas as variáveis (financeiras, 

econômicas, sociais, políticas e históricas) 

podem sim contribuir para melhorar a condição 

socioeconômica.  

12. Qual a importância do curso de Ciências 

Economias para o Alto Oeste Potiguar?  

Espera-se que o curso venha a formar 

profissionais com senso crítico e analítico capaz 
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 de incluir-se formalmente no mercado de 

trabalho, seja como empregado ou empregador, 

no âmbito público ou privado, ou ainda como 

pesquisador, melhorando os indicadores 

sociais, educacionais e econômicos. Dessa 

forma, ao fazer parte desse território, os 

profissionais nessa área capacitados, 

contribuem diretamente com o aprimoramento 

e potencialização do desenvolvimento regional.  

13. Qual a avaliação que faz do Curso de 

Ciências Econômica?  

 

Vejo o curso de ciências econômicas como um 

do mais importantes na área financeira para a 

sociedade e corporações, uma vez que possuem 

uma vasta visão, tanto na capacidade analítica, 

como conceitos contábeis e estatísticos. 

Ainda assim, vejo que o curso carece de um foco 

direcionado ao mercado de trabalho, para 

profissionais que não tem um foco voltado para 

a área de pesquisa e acadêmico, mas de forma a 

contribuir para o crescimento e análise 

financeira nas empresas.  

Ou seja, além dos aspectos teóricos e sociais 

(muito explorado durante todo o curso), 

disciplinas que direcionassem ao aluno a 

capacitação ou ao entendimento de como 

funcionam as empresas, corporações, bem como 

a análise de investimentos, indicadores 

financeiros e estudos de viabilidade.  

14. Qual importância teve o curso de 

Ciências Econômicas em sua vida?  

 

O curso de ciências econômicas me fez crescer 

como pessoa, a partir da minha postura diante 

das causas sociais, senso crítico próprio 

desenvolvido mediante interpretação das várias 

visões, escolas e interpretações dentro do campo 

econômico, social, histórico e político. Me fez 

crescer como profissional, atuando na parte 

administrativa e na busca constante por novos 

conhecimentos.  

 


