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Resumo: Sabe-se que o desenvolvimento de projetos de pesquisa constitui-se o caminho que
proporciona o desenvolvimento da ciência, contribuindo assim para a melhoria nos âmbitos sociais
e econômicos de um país. Porém, não basta apenas desenvolver projetos de pesquisa, mas,
principalmente, tornar seus resultados conhecidos tanto na comunidade acadêmica como na
sociedade em geral. O objetivo deste trabalho é apresentar a relevância de um relatório final de
pesquisa. Tal relatório é referente ao projeto de pesquisa intitulado, Bolsistas ProUni e não bolsistas
ingressantes no Ensino Superior em 2005 em uma instituição de Ensino Superior: onde e como
estão os egressos?. Este projeto teve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) Chamada Pública MCTI/CNPq Nº 14/2013 / Universal, sendo o
objetivo geral estudar o egresso do Ensino Superior, ProUni e não ProUni, de modo a melhor
entender as relações desses egressos no mercado de trabalho, envolvendo aspectos relacionados
a indicadores de impacto na sociedade (empregabilidade e satisfação) e indicadores de impacto na
instituição de Educação Superior (compromisso social da instituição). A metodologia utilizada na
elaboração do relatório contempla a apresentação de toda análise estatística realizada, quer seja
descritiva ou de inferência, bem como são anexados todos os artigos oriundos de tais análises. Os
artigos anexados correspondem tanto aos já publicados em anais de eventos e em periódicos como
aqueles já elaborados para submissão. Tais artigos totalizam sete produções. Ainda consta no
relatório toda a prestação de contas referente ao financiamento obtido para o projeto. Deste modo,
pode assim ser considerada a metodologia usada na elaboração do relatório como sendo uma
metodologia qualitativa de cunho descritivo e explicativo. Assim, o relatório de pesquisa deixam
evidentes os produtos científicos oriundos da pesquisa realizada, destacando a relevância de
envolver egressos da Educação Superior em projetos de pesquisa de modo a melhor entender o
universo que permeia egressos desse nível de ensino, quer sejam bolsistas ProUni ou não.
Palavras-Chave: Relatório, Egressos, ProUni.

ISSN 1983-6783

