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Resumo: 
Com o objetivo de mapear a atuação profissional dos licenciados em Química, 
egressos da UEPG, na educação básica no estado do Paraná, primeiramente foi 
realizado o levantamento dos nomes dos egressos dos cursos de Licenciatura em 
Química da UEPG formados entre 1998 e 2018, totalizando 322 egressos. Em 
seguida foi feita a criação de banco de dados com os currículos Lattes dos egressos 
que estavam disponíveis na plataforma do CNPq, o que resultou em 249 currículos 
para serem analisados, pois nem todos os egressos possuem currículo Lattes. 
Destes 249 egressos, 81 estavam com o currículo Lattes desatualizado, 
considerando o ano de 2018 como limite temporal para tal atualização (uma vez que 
a coleta de dados foi feita em 2019), o que resultou em 168 currículos analisados. 
Fez-se a organização de uma planilha no software Excel com os dados básicos 
constantes nos currículos relativos à formação acadêmica, atuação profissional, 
participação em projetos e produção científica. Depois foram classificadas as 
atividades de atuação profissional dos egressos em categorias prévias: docência na 
educação básica (n=70), docência no ensino superior (n=41), pós-graduação (n=40), 
outras (n=11) e vínculo com a graduação (n=6). Em seguida, fez-se a identificação 
do município, estado e país de atuação profissional dos egressos como apoio de 
buscadores da internet para aferir o local daquele vínculo profissional, criando 
mapas de localização geográfica dos egressos que estão no estado do Paraná e em 
outros estados. Dos 168, 140 estão no estado do Paraná, sendo 83 em Ponta 
Grossa e 19 em Curitiba, além de outras cidades de todas as regiões do estado. 
Ainda, há 23 egressos que estão distribuídos entre os estados de Santa Catarina 
(4), São Paulo (10), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (3), Mato Grosso do Sul 
(4) e Goiás (1), além de 5 egressos que estão em outros países (Holanda, Portugal 
e Inglaterra – 1 egresso em cada país – e 2 egressos no Canadá). A partir da 
análise da trajetória profissional dos egressos do curso de Licenciatura em Química 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) foi possível perceber que 41% 
atuam na docência na educação básica e 24% na docência no ensino superior, o 
que indica que o curso de Licenciatura em Química forma profissionais para atuação 
no ensino de química, em diferentes níveis de ensino, caracterizando-se como um 
curso de formação de professores, pois 65% dos egressos exerce a função docente. 
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