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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(  X )  TRABALHO 

 

ANÁLISE DOS EGRESSOS DO CURSO DE TURISMO 

 

Gustavo Gonçalves Ferreira (Acadêmico UEPG, gustavo_0032@hotmail.com)1 

Mirna de Lima Medeiros (Orientadora, mirnadelimamedeiros@gmail.com)2 

 
Resumo: Esse trabalho visa analisar os egressos do curso de bacharelado em turismo da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa. Com base nos egressos das turmas de 1998 até as turmas de 2012 (que concluíram o curso no 

ano de 2015). Para essa analise os dados obtidos de contado dos ex-alunos foi fornecido pelo do curso de turismo 

para a criação de um formulário que foi enviado aos respectivos emails encontrados, mas caso não fosse 

encontrado um email seria enviado uma pergunta pela rede social Facebook. Após o recolhimento dos dados 

pelo formulário foram analisados os emails enviados e respondidos, área de atuação dos egressos no mercado de 

trabalho e a área de atuação desses egressos no turismo. Uma breve contextualização sobre a história do curso de 

turismo. Relação entre o espaço acadêmico e o mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Egressos em Turismo. Turismo UEPG. Empregabilidade 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Pesquisa e Competitividade para a ordenação territorial do turismo. 

PROJETOS VINCULADOS 

Programa de Inclusão Social em Atividades de Extensão Universitária. 

PÚBLICO-ALVO  

Egresso do curso de turismo das turmas de 1998 até as turmas de 2012. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

 

                                                 
1 Bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Turismo, gustavo_0032@hotmail.com. 
2 Orientadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Turismo, 

mirnadelimamedeiros@gmail.com. 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa – Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto iniciou com a idéia da criação de um livro do curso sobre seus 20 anos, 

esse livro contaria com toda a importância do curso de turismo durante esses 20 anos para a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e também sobre nossos egressos no mercado de 

trabalho na área de turismo, para Dos Reis Ansarah (1995 p.51) “A área de atuação em 

turismo abrange empresas com atividades, como prestação de serviço hospedagem, 

transportes, agenciamento, alimentação, entretenimento, eventos...”.  

Saber onde seus Ex-Acadêmicos atuam no mercado de trabalho ajuda na 

compreensão de aperfeiçoar as disciplinas com mais procuram e emprega acadêmicos de 

turismo e também visar novas áreas para futuros acadêmicos que vão entrar no mercado de 

trabalho. O conhecimento sobre os egressos tem como propósito ampliar as discussões do 

curso de turismo para suas eventuais ações. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Analisar a inserção dos egressos do curso de turismo da UEPG no 

mercado de trabalho. 

Objetivos Específicos: 

• Verificar se os egressos estão atuando na área do turismo. 

• Verificar as áreas de atuação  

• Pontos para a formação em turismo da UEPG 

METODOLOGIA 

A metodologia do seguinte projeto é uma pesquisa explicativa quantitativa dos 

egressos do curso de turismo. Onde foram utilizados dados dos Ex-acadêmicos do curso 

cedidos pelo departamento do curso de turismo para a criação de um formulário online. O 

formulário foi enviado diretamente aos emails obtidos e caso não fosse possível encontrar 

algum email para o envio do formulário usaríamos a rede social Facebook. 
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Para conseguir esses dados foi criado um formulário que seria enviado aos egressos do 

curso de turismo nesse formulário foram usadas perguntas como Nome, Ano que cursou, se 

trabalha em alguma área relacionada ao turismo, cargo e função. Os acadêmicos escolhidos 

para ser enviado esse formulário foram da turma de 1998 ate as turmas de 2012. 

Foram enviados 316 emails para os acadêmicos do curso de turismo da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa para as turmas de 1998 á 2012, com base na listagem feita das turmas para o 

livro em comemoração aos 20 anos do curso.  

Nos emails enviados foi anexado um formulário para ser respondido pelo acadêmico 

com perguntas referentes a nome, ano de ingresso no curso de turismo, trabalha na área de 

turismo, função ou cargo na empresa que trabalha etc. Os acadêmicos que não foi possível 

encontrar o email para ser respondido o formulário foi enviado uma mensagem no Facebook 

perguntando em se trabalha na área de turismo e o cargo e função, foram enviados 316 emails 

com os formulários no qual 134 foram respondidos e 182 não responderam. (Figura 1) 

Figura 1: Emails enviados as turmas dos egressos de 1998 ate as turmas de 2012 

 

Legenda: resultados obtidos das respostas enviadas aos emails. 

Após a contextualização sobre o recolhimento dos dados obtidos para esse trabalho a seção 

seguinte contara com os resultados obtidos. 

RESULTADOS 

O curso de bacharelado em turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa foi 

criado em 1997 e instalado somente no ano seguinte 1998, onde o professor Jose Roberto 

Galdino do departamento de historia assumiu a coordenação do curso em 16 de outubro de 

1998 a Professora Márcia Maria Dropa do departamento de Historia foi designada para 
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assumir a coordenação do curso de turismo. Somente em 6 de abril de 2000 foi criado o 

Departamento de Turismo onde foi integrado ao setor de Ciências  Humanas, Letras e Artes. 

Após essa breve contextualização sobre o curso de turismo, em 2017 surgiu à idéia da 

Professora Márcia Maria Dropa para a criação do livro em comemoração aos 20 anos do curso 

que foi comemorado em 2018. O livro contaria com a história do curso, professores e 

acadêmicos, porem precisaria de ajuda para o recolhimento desses dados. 

Para conseguir esses dados foi criado um formulário que seria enviado aos egressos do 

curso de turismo nesse formulário foram usadas perguntas como Nome, Ano que cursou, se 

trabalha em alguma área relacionada ao turismo, cargo e função. Os acadêmicos escolhidos 

para ser enviado esse formulário foram da turma de 1998 ate as turmas de 2012. 

Foram enviados 316 emails para os acadêmicos do curso de turismo da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa para as turmas de 1998 á 2012, com base na listagem feita das 

turmas para o livro em comemoração aos 20 anos do curso.  

Nos emails enviados foi anexado um formulário para ser respondido pelo acadêmico 

com perguntas referentes a nome, ano de ingresso no curso de turismo, trabalha na área de 

turismo, função ou cargo na empresa que trabalha etc. Os acadêmicos que não foi possível 

encontrar o email para ser respondido o formulário foi enviado uma mensagem no Facebook 

perguntando em se trabalha na área de turismo e o cargo e função, foram enviados 316 emails 

com os formulários no qual 134 foram respondidos e 182 não responderam. Dos 134 emails 

respondidos 66 trabalham em áreas relacionadas diretamente ao turismo e 68 não trabalham 

em alguma área relacionada ao turismo. (Figura 2) 

Figura 2: Área de trabalho dos egressos. 

 
      Legenda: Resultados Obtidos na área de atuação ligada ou não ao turismo. 

Com base nas respostas obtidas pelas pessoas que trabalham com turismo as áreas 

obtidas foram: Agenciamento (29), Hotelaria (6), Alimentos e Bebidas (5), Professor (5), 
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Transporte (4), Áreas Naturais (4), Secretaria (3), Pesquisador (3), Guia Turístico (2), 

Analista de Turismo (1). (Figura 3) 

Figura 3: Área de atuação dos egressos no turismo 

            Legenda: resultados obtidos em relação a área de atuação dos egressos no mercado de turismo. 
Após a coletas dos dados obtidos é possível analisar que as áreas de Agenciamento, 

Hotelaria e Alimentos e Bebidas são os mais procurados pelos acadêmicos de turismo da 

UEPG no mercado de trabalho após a formação do acadêmico, essas áreas estão presentes 

durante os 4 anos de curso, segundo o site Pan Rotas em 2018 o Brasil teve 6,9 milhões de 

empregos na área de turismo dessa forma podemos supero que essas áreas de Agenciamento, 

Hotelaria e Alimentos e bebidas são as que mais procuram pessoas formadas em turismo. 

As áreas com maior atuação de nossos egressos estão presentes em nosso curso 

durante os 4 anos até sua formação, Hotelaria presente no 1º e 2º ano do curso e 

Agenciamento e Alimentos e Bebidas presente somente no 3º ano, para Martins (2011) com o 

crescimento do turismo é preciso ter profissionais  mais especializados assim surgindo novas 

oportunidades de emprego .  

Para ter profissionais mais especializados é preciso ter uma relação direta entre o 

espaço acadêmico e o mercado de trabalho utilizando o estágio e também o conhecimento dos 

professores em relação ao mercado de trabalho segundo Nascimento e Teodósio (2005) “A 

atividade de estágio é um elo entre o universo profissional e o espaço acadêmico”. No curso 

em Bacharel em Turismo possui estagio no seu 4º ano com 238 de carga horária esse estágio 

ajuda os acadêmicos a terem uma visão do mercado de trabalho e a área em que pretendem 

atuar após a formação do curso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi entender mais sobre os egressos do curso Bacharelado 

em Turismo da UEPG em relação a sua área de atuação no mercado de trabalho. Para obter os 

dados usados nesse trabalho para o envio dos formulários online foram cedidos pelo 

Departamento de Turismo. Após analise feita sobre os egressos citados nesse trabalho vimos 

que muitos ainda trabalham em alguma área relacionada ao turismo devido as experiências 

obtidas durante se período acadêmico. As limitações do trabalho foram alguns egressos que 

não tinham um email para o envio do formulário e nem a rede social Facebook e também os 

emails enviados muitos não foram respondidos. Para estudos futuros conseguir mais respostas 

dos egressos e também analisar os egressos que não atuam em uma área relacionada a turismo 

e se já atuaram após sua formação e porque mudou de área.  

APOIO:  

Agradecimentos ao Programa de Inclusão Social em Atividades de Extensão 

Universitária- UEPG/Fundação Araucária.  
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