
 
 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE EGRESSOS DO CURSO DE JORNALISMO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA (2011-2016): ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO 

MERCADO DE TRABALHO 

Ana Carolina Emiliano de Moraes (BIC/FA), Cíntia Xavier (orientadora), e-mail: cintia_xavierpg@yahoo.com  

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Departamento de Jornalismo 

 
Ciências Sociais Aplicadas, Jornalismo e Editoração  
 
Palavras-Chave: Jornalismo, Processos produtivos, Método, Trabalho Jornalístico. 

Resumo 

O grupo de pesquisa Lógicas de Produção e Consumo no 
Jornalismo avançou nos estudos referente aos egressos 
do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. A partir do questionário aplicado aos 
formandos dos anos 2011-2017, obteve-se informações 
relacionadas a dados pessoais, relações de trabalho, 
quais e quantas funções exercem, etc. O formulário base 
da pesquisa foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa no 
segundo no semestre de 2018 e foi concluído no primeiro 
semestre de 2020. 
Com um total de 158 respondentes, pudemos entender 
como se dão as formas de trabalho diante das novas 
configurações do jornalismo e traçar o perfil profissional 
do jornalista formado pela UEPG. Essas sínteses foram 
geradas após o cruzamento de informações e construção 
de tabelas e gráficos, que ajudam visualizar dados. Nesta 
pesquisa, buscamos sistematizar os primeiros aspectos 
identificados e caracterizar os egressos. 

Introdução  

Ao analisar e interpretar os dados obtidos através do 
questionário, alcançamos novos graus de entendimento 
acerca dos profissionais formados pelo curso de 
Jornalismo da UEPG. Já se pode descrever, ainda que 
Superficialmente, o perfil profissional dos egressos, suas 
rotinas de trabalho e desigualdades entre os mesmos. 
Também observamos questões como sobrecarga dos 
profissionais e a precarização da profissão. Além de 
saber quantos estão fora do mercado. 

Material e Métodos 

Em um primeiro momento, foram realizadas leituras 
bibliográficas de textos basilares para a compreensão dos 
processos produtivos inerentes ao jornalismo e as 
transformações que tanto o profissional quanto a 
profissão vem enfrentando. Entre os textos lidos está Mick 
(2013) que traz uma síntese do perfil profissional do 
jornalismo brasileiro. Em seguida, a equipe do grupo de 
pesquisa se dividiu na tarefa de conseguir as respostas 
faltantes para a finalização do questionário. Ao atingir pelo 
menos 70% de respostas em cada ano consultado, 
concluímos esta etapa da pesquisa. Depois do 
saneamento dos dados, começamos a selecionar as 
questões e cruzar os dados entre os anos. Com isso, 
geramos tabelas e gráficos. E enfim, chegamos a última 
etapa da pesquisa, na qual interpretamos e 
sistematizamos as respostas e assim, produzimos 
reflexões sobre as rotinas produtivas e sobre o 

profissional jornalista formado pela UEPG. 

Resultados e Discussão 

Como resultado da pesquisa, entendemos que o egresso 
formado pela UEPG é majoritariamente do sexo feminino 
e de cor branca. Trabalha atualmente na prática 
jornalística, tem registro profissional como jornalista no 
Ministério do Trabalho e ganha de 4 a 5 salários mínimos. 
Trabalhando de 5 a 8 horas diárias na profissão. 
Observamos também que os egressos são multitarefas e 
se encontram em sobrecarga por exercerem diversas 
funções e trabalharem para vários suportes. A maior parte 
das funções desses profissionais está relacionada a 
assessoria e o suporte que mais  produz conteúdo é a 
internet.  
O questionário não está esgotado, por meio dele ainda se 
pode gerar novas sínteses e cruzamentos, uma vez que 
possui diversos dados a serem aprofundados. Esses 
futuros cruzamentos também podem ser feitos em 
comparações com outras pesquisas de dados para uma 
maior compreensão das atividades e perfil profissional 
dos jornalistas na atualidade. 

Conclusão ou Conclusões 

O levantamento realizado confirma que o jornalismo está 
em processo de transformação, a partir da ascensão das 
novas tecnologias. Esse fator modifica os processos 
produtivos, rotinas, formatos e o próprio jornalista. O 
profissional precisa se adaptar a essas demandas, uma 
vez que o jornalismo deixa de ser a única forma de se 
informar. Segundo Folleto (2017) as mídias alternativas 
vem conquistando espaço ao se apropriarem dos meios 
de comunicação, fugindo do jornalismo tradicional.  
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