PESQUISA DE EGRESSOS
2021
Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos

Introdução
• A Pesquisa de Egressos é realizada anualmente pela APCAL (Associação dos
Profissionais Cientistas dos Alimentos), para identificar a realidade do profissional.
• A pesquisa gera informações valiosas para estudantes, coordenadores de cursos
existentes, interessados em criar novos cursos, imprensa, dentre outros. Além disso,
ajuda a APCAL a traçar as prioridades para as suas atividades, de acordo com o
cenário resultante deste levantamento.

Introdução
• A Pesquisa de Egressos de 2021 foi reformulada com base nas pesquisas anteriores,
para que pudéssemos avaliar melhor a inserção do Cientista de Alimentos no
mercado e traçar novos planos de ação.
• Período da pesquisa: Maio a Setembro de 2021
• Total de respostas: 513

Perfil do Questionário
A Pesquisa de 2021 foi dividida em 8 objetivos de conhecimento sobre o Egresso
1. Dados Demográficos e Formação Acadêmica
2. Formação Complementar
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estágio Profissional
Inserção Profissional
Atuação e situação profissional atual
Bolsistas
Egressos que não trabalham na área
Conselho profissional

Pesquisa de Egressos
Número de Respostas

Pesquisa de Egressos - Número de Respostas
USP/ESALQ - Piracicaba/SP
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade Federal de Viçosa
IF Sudeste de Minas - Rio Pomba/MG
UERGS - Encantado/RS
IF Fluminense - Bom Jesus do Itabapoana/RJ
UERGS - Caxias do Sul/RS
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Venda Nova do Imigrante/ES
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
UERGS - Cruz Alta/RS
Unipampa - Itaqui/RS
IF Goiás - Inhumas/GO
IF Sul de Minas - Machado/MG
UERGS - São Luiz/RS
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% por IES - Número de Respostas/Egressos
• Este gráfico indica as IES com
melhor percentual de resposta
com base no número de
egressos (alunos formados)
até 2021.
• As melhores taxas de
respostas foram do IF-Espírito
Santo, UERGS - Caxias e IFGoiás.
• Não tivemos nenhuma
resposta da UERGS – São Luiz
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Faixa Etária
Faixa Etária

• Há uma maior concentração
na faixa dos 26-30 anos,
seguida pela faixa dos 31-35.

1% 2%
4%
18%

17%

20 - 25 anos
26 - 30 anos
31 - 35 anos
36 - 40 anos
41 - 45 anos
46 - 50 anos
Acima dos 51 anos

20%
38%

Qual a sua satisfação com o curso?
• Nota-se uma grande
Satisfação com o curso com
um percentual acima dos 80%
• As respostas para Muito
Insatisfeito pertencem à
egressos da IF Goiás e IF
Sudeste de Minas
• As respostas para Insatisfeito
pertencem à egressos da UFSC
e ESALQ

Qual a sua satisfação com o curso?
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ESTÁGIO
• 67% dos egressos dizem ter realizado Estágio profissionalizante.
• Há uma maior concentração de estágios na Indústria (64%) e na
própria Universidade (19%)
• Dos que realizaram estágio, 83% declaram-se Muito Satisfeitos ou
Satisfeitos com o Estágio.
• 59% dos egressos que realizaram estágio dizem que a IES não
participou e não colaborou com o processo para se encontrar um
estágio.

Você realizou estágio profissional?

(Formato de estágio curricular, geralmente,
em parceria com a Universidade)

67%

33%

Onde realizou o estágio?

Na própria universidade

Ambos

Laboratório
Indústria

Instituto de
Pesquisa Outros

Em outra
Exterior universidade

Qual a sua satisfação com o estágio?
• Nota-se uma grande
Satisfação com o Estágio, com
um percentual acima dos 83%
• As respostas para Muito
Insatisfeito à egressos da da
UFMT e UFSC.
• As respostas para Insatisfeito
pertencem à egressos da
UERGS – Caxias, UFMT, UFOP,
UFSC, UFV e ESALQ

Qual o seu nível de satisfação em relação à realização
do estágio profissional
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Comentários sobre estágio
“Baixa oferta de indústrias de
alimentos, na época. Curso pouco
reconhecido pela sociedade, o que
dificultou mto a aceitação por parte da
indústria. Pouca intervenção do
orientador de estágio.”
Muito Insatisfeito

“Analisando agora, vejo que na época
eu fiz o estágio apenas para cumprir a
carga horária exigida. Não tive um
docente que tivesse a ação de tipo
"tutor" para auxiliar no
desenvolvimento do processo, ou
solicitando feebacks, dando insights,
etc...”
Insatisfeito

Comentários sobre estágio
“Aprendi muito, tive varias oportunidades
incríveis, promovi relações profissionais
duradouras e amigos que me acompanham
ate hoje.”

“Estágio foi muito proveitoso tive a
oportunidade de ver como funciona uma
indústria e participar do processo
produtivo no seu dia a dia.”

“Foi a porta de entrada para trabalhar na
área em que me graduei.”

“De extrema importância para a formação
do profissional, totalmente necessária e
complementar ao conteúdo em aula”

Satisfeito
Muito Satisfeito

Grau Acadêmico Atual
• Nota-se uma grande
concentração no nível de
Bacharelado e Mestrado.
• Temos ainda que 33% dos
egressos dizem ter realizado
algum curso de Especialização
em áreas como Gestão da
Qualidade, Segurança de
Alimentos, MBA em Gestão
e/ou Administração dentre
outros cursos.

Grau acadêmico atual
70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Bacharelado

Me stra do

Doutorado
Grau acadêmico atual

Pós-Doutorado

Licenciatura

Grau Acadêmico Atual
• A maior concentração de
egressos com Mestrado,
Doutorado e Pós-Doc são da
ESALQ:
• Mestrado: 57%
• Doutorado: 55%
• Pós Doutorado: 79%
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Quanto a sua atuação profissional atual:
%
8%
24%

Não trabalho (ou estudo) na área
de alimentos
Trabalho (ou continuei a estudar)
na área de Alimentos
Trabalho em empresas de
Alimentos, porém, em uma área
não diretamente relacionada.

68%

• Apesar da grande
concentração dos
resultados indicar que o
egresso atua na área de
alimentos, é importante
mencionar que,
tendencialmente, que
está fora da área não
responde a Pesquisa de
Egressos.

Quanto ao setor de atuação:
%
4%

3%

3%

Indústria

6%

Cursando Pós Gradução (com
Bolsa)
Empreendedor

7%

Ensino Superior - Docência
Pesquisa

7%
55%

• O egressos de CA/CTA
atua principalmente na
Indústria (55%) ou
continuou os estudos e
está a realizar alguma Pós
Graduação (com ou sem
Bolsa – 19%)

Cursando Pós Gradução (sem
Bolsa)
Laboratório
15%

Outros

* Respondida somente por Egressos que trabalhem ou estudem na área de alimentos

Situação profissional:
O que mudou com a pandemia?
• As maiores alterações são registradas
para o número de egressos
empregado, que aumentou em 18%,
e uma queda de 11% no percentual
de egressos bolsistas.
• O % de egressos em buscas de novas
oportunidades manteve-se estável.
• Devemos considerar aqui que havia
um grupo de estudantes que
terminou os estudos durante a
pandemia e que, atualmente, está
dividido nas categorias citadas no
gráfico.

Situação Profissional
Antes da Pandemia

Empregado

Bolsista

Após

Estudante de Em busca de Profissional
Graduação
novas
Liberal
oportunidades

Empresa
Própria

Pós Gradução
sem Bolsa

* Respondida somente por Egressos que trabalhem ou estudem na área de alimentos

Posição/Cargo que ocupa atualmente

• Analista - Especialista
(nível júnior - inicial) – 19%
• Analista - Especialista
(nível intermediário) – 11%
• Coordenador – 10%
• Proprietário – 9%
• Analista - Especialista
(sênior) - 9%
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• Há uma concentração nos
cargos de ANALISTA (todos
os níveis) e destacamos
também a atuação do
Cientista como
empreendedor.

* Respondida somente por Egressos que trabalhem ou estudem na área de alimentos

Faixa Salarial
Faixa Salarial
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%
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Até R$ 2.090,00

R$ 2.090,01 a R$
4.180,00

R$ 4.180,01 a R$
10.450,00

R$ 10.450,01 a R$
20.900,00

Acima de R$
20.900,01

Prefiro não informar

* Respondida somente por Egressos que trabalhem ou estudem na área de alimentos

Carga Horária de Trabalho Semanal
Carga Horária SEMANAL de trabalho
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* Respondida somente por Egressos que trabalhem ou estudem na área de alimentos

Satisfação com atividade profissional
• 76% dos egressos dizem estar
satisfeitos com a sua atividade
profissional atual.
• No entanto, esta mesma
satisfação não aparece quando
pergunta-se sobre a
Remuneração do Profissional,
conforme gráfico ao lado.
• São Paulo (28%), Minas Gerais
(25%) e Mato Grosso (16%) são
os estados com o maior nível de
insatisfação quanto a
remuneração.

Nível de satisfação com a remuneração para os profissionais
da sua área de formação técnica?
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* Respondida somente por Egressos que trabalhem ou estudem na área de alimentos

Ofertas de Empregos
• Em linhas geral, o nível de satisfação
e insatisfação parecem bem
equilibrados, com uma leve
concentração entre os Satisfeitos e
Szh27R5sox
Muitos Satisfeitos.
• São Paulo (29%), Minas Gerais (22%)
e Mato Grosso (13%) são os estados
com maior insatisfação quanto a
oferta de trabalho.

Como avalia a oferta de empregos para o profissional
Cientista de Alimentos na sua região?
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* Respondida somente por Egressos que trabalhem ou estudem na área de alimentos

Egressos que estão realizando
pós-graduação com bolsa
Órgão Financiador

Tipo de bolsa
CAPES
CNPQ

2%
2%
2%
2%
7%

MESTRADO
11%

FAPESP

14%

FINAN. PRIVADO
71%

FAPERJ

37%

52%

DOUTORADO

ERASMUS MUNDUS
PARCERIA IFMT E
FAPEMAT

PÓS-DOC

Egressos que estão realizando
pós-graduação com bolsa
Egressos com bolsa CAPES

IF-Sudeste de Minas Rio Pomba
USP

21%

IFES-Venda Nova

5%

33%

5%
5%
5%

IF-Fluminense

8%

UFMT
IF-Bom Jesus

8%

5% 5%

UERGs-Encantado
UFV
UFOP
UFSC

Egressos que estão realizando
pós-graduação com bolsa
Egressos com bolsa CNPq

25%

UFV

12%
UFMT
25%

38%

USP

UFSC

Egressos bolsistas
Quero seguir a carreira acadêmica

9%

Quero seguir a carreira acadêmica até encontrar um
emprego na indústria

16%

53%
22%

Quero seguir com a carreira acadêmica para empreender
no futuro
Estou na carreira acadêmica pois tive dificuldade em
conseguir emprego na indústria

Egressos que não trabalham na área de
alimentos
Motivos
Motivos pessoais
18%
43%
Falta de oportunidade
39%
Descobri que gosto de outras áreas

Egressos que não trabalham na área de
alimentos
• Desde a sua formação, alguma vez, já atuou na área de Alimentos?

41%

59%

CRQ
Possui registro no CRQ?
Sim
9%

26%

Não
65%

Sim, mas não está ativo

CRQ
• Motivos para não ter o registro no CRQ

Não preciso de CRQ na minha área de atuação

7% 2%
8%

Anuidade muito cara
14%
Não vejo benefícios com o registro
69%
Não sei como fazer o registro
Não moro no Brasil
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Facebook: https://www.facebook.com/assoc.apcal
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