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Resumo: 
O objetivo deste trabalho é caracterizar a formação acadêmica 
complementar/continuada dos egressos da Licenciatura em Química da UEPG.  
Inicialmente foi realizado o levantamento dos nomes dos egressos do curso 
investigado, formados entre 1998 e 2018, o que totalizou 322 egressos, dos quais foi 
feita a busca dos currículos Lattes disponíveis na plataforma do CNPq, baixados em 
documento pdf os currículos e feita a criação de banco de dados. Encontrou-se 249 
currículos para serem analisados, pois nem todos os egressos possuem currículo 
Lattes. Destes 249 currículos, 81 estavam desatualizados, considerando como ano 
de referência de atualização o ano de 2018, já que a coleta de dados foi feita em 
2019. Portanto, o total de 168 currículos foi analisado e categorizadas as 
informações básicas constantes nos currículos relativos à formação acadêmica, 
atuação profissional, participação em projetos e produção científica em uma planilha 
no software Excel. Num segundo momento da pesquisa fez-se um recorte para 
análises pormenorizadas dos estilos de formação acadêmica complementar dos 
egressos. Para essa análise foram selecionados os egressos da Licenciatura em 
Química da UEPG que atuam na docência na educação básica no Núcleo Regional 
de Educação de Ponta Grossa-PR, totalizando 46 professores. Suas atividades de 
formação continuada foram classificadas em categorias prévias para criar estilos de 
formação acadêmica consideramos a seguinte numeração para cada atividade 
formativa: 1-outra graduação, 2-especialização, 3-mestrado, 4-doutorado e 5-pós-
doutorado. Assim, cada egresso, recebeu uma sequência numérica, em ordem 
temporal, indicando os caminhos formativos que seguem após a conclusão da 
graduação (por exemplo: 3-2-4). Dos 46 professores, 16 não foram analisados, pois 
5 não têm currículo Lattes e 11 não indicam formação acadêmica complementar em 
seus currículos. Assim, dos 30 analisados tem-se uma variação grande de estilos de 
formação complementar/formação continuada, sendo 14 estilos distintos, dos quais 
metade (7) começa com especialização, 6 estilos começam com mestrado e 1 
começa com outra graduação. Nenhum dos egressos cursou pós-doutorado, 4 
egressos em algum momento cursaram outra graduação, 24 cursaram 
especialização(ões), 21 fizeram mestrado e 7 fizeram doutorado. A partir das 
análises realizadas percebeu-se variação nos estilos de formação continuada, com 
prevalência de especializações e mestrados na trajetória formativa dos egressos. 
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