
QUESTIONÁRIO  

 

Pesquisa: Traços e desenhos da formação profissional: a escolha como processo sob o olhar da política pública no contexto Amazônico 

Pesquisadora: mestranda Maria Angélica Dias 

Orientadora: professora Doutora Fabiane Maia Garcia 

Método: questionário,  aplicado aos responsáveis pelos estudantes do ensino médio em processo de escolha do curso universitário. 

Período de aplicação 01 a 20/06/2018. 

Número de respondentes: 03 

NO QUESTÕES RESPONDENTE I RESPONDENTE II RESPONDENTE III 

1 Em sua opinião o que é Orientação 
Profissional? 

 

É dar ao individuo 
esclarecimentos para que o 
mesmo possa decidir qual 
caminho seguir.  
 

A orientação profissional auxilia 
as pessoas no momento da 
escolha ou redefinição da 
profissão tipo como um 
concelho. Ela não serve apenas 
aos alunos do ensino 
fundamental e médio.  
 

Uma forma de ajudar ao 
aluno com o seu 
pensamento e escolha 
profissional. 
 

2 De que forma os familiares podem 
ou não influenciar a escolha do 
curso universitário dos 
estudantes? 

 

Fazendo uma pressão para uma 
tomada de decisão. 
 

Através do afeto na qual pode 
levar a ser flexível na hora da 
escolha. 
 

Sendo presente tirando as 
dúvidas em relação ao 
curso desejado. 
 

3 Como os familiares podem 
promover a orientação e busca de 
informações para o estudante 
realizar uma escolha assertiva de 
um curso universitário? 

 

Em conversas, estimular a busca 
por mais informação sobre o 
curso. 
 

Através de pesquisas junto com 
o cujo.  
 

 
 
Não respondeu  

4 Em sua percepção as ações Não. As escolas preocupam-se Particularmente, no Brasil não.  Não muito. 



desenvolvidas na escola têm 
contribuído para a orientação de 
uma escolha de formação 
profissional? 

 

mais com o nível de aprovação 
no vestibular, e não as escolhas 
feitas. Não proporcionam 
palestras, workshops, 
seminários voltados para 
5esclarecimentos e dúvidas.  
 

  

5 De que forma a escola pode 
estimular a busca de informação 
nos estudantes para o processo de 
escolha de uma formação 
profissional? 

 

Com testes vocacionais. 
Apresentar aos alunos os 
cursos, áreas e profissões. 
 

Através de um bom ensino de 
cada área de grande curricular. 
 

Com mais cursos assim, de 
orientação profissional.  
 

6 De que forma os 
responsáveis/familiares projetam 
a jornada profissional do 
estudante a partir da sua escolha 
de formação profissional e quais 
principais angústias percebidas no 
estudante?  

 

Fica a critério dela. Percebo 
ainda uma grande dúvida que 
acho natural. 
 

Através do afeto, pais, qualquer 
opinião deixará o estudante 
com a mente mais flexível para 
estudar. 
 

A principal angústia é 
alcançar o curso desejado, 
e se é mesmo isso o que 
eles querem.  
 

7 Como os responsáveis percebem 
as oportunidades profissionais 
nacionais e locais na Região 
Amazônica? 
 

Através da internet, mídias digitais.  
 

Através de dia-a-dia, reuniões 
de marketing, empresas, jornais 
e noticias em geral.   
 

 
Hoje 

 


