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Histórico do Projeto

� Em 2015, a EG e a FJP, que já haviam empreendido alguns esforços anteriores 
de estudo dos egressos do CSAP, sentiram necessidade institucional de se 
debruçar novamente sobre o assunto.

� Perguntou-se se a reestruturação da carreira empreendida tinha sido, de fato, 
capaz de promover uma maior adesão dos Csapianos e dos EPPGG, ou seja, de 
diminuir as taxas alarmantes de evasão identificadas por estudos anteriores.



Histórico do Projeto

� Com a discussão tendo em vista o estabelecimento de política de cotas no 
concurso para o CSAP, questionava-se também se o perfil do estudante e do 
egresso havia se alterado ao longo do tempo e em qual direção.

� Por fim, como toda instituição de ensino superior de qualidade, a EG/ FJP tem 
a perspectiva dos egressos como um elemento importante de auto-avaliação.



Objeto de Estudo

Trajetórias profissionais dos egressos do Curso de Administração Pública (CSAP) 
da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho (EG) da Fundação João 
Pinheiro (FJP), os Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(EPPGG) do Governo de Minas Gerais.

Objetivo Principal

Reconstruir e analisar as trajetórias profissionais de egressos do 
CSAP/ EG/ FJP.



Objetivos Secundários

� Observar, em meio ao processo de reconstrução e análise das trajetórias 
profissionais, se há variações significativas de percurso por classe, gênero e 
raça.

� Caso haja variações, identificar quais variações seriam essas e elencar 
hipóteses sobre o que estaria na origem dessas variações.

� Medir e compreender a evasão de estudantes do CSAP e de EPPGG da 
carreira, o que inclui a evolução dessa evasão ao longo dos anos.



Questões de Pesquisa

� Quem são, afinal, os egressos do CSAP/ EG/ FJP?

� Quais as trajetórias profissionais empreendidas por eles?

� Como esses percursos se configuram?

� Há variações significativas de percurso, por classe, por gênero e por raça? 
Quais e porquê?

� Qual a taxa de evasão do CSAP e da carreira de EPPGG? Essa taxa variou ao 
longo do tempo? Como e porquê?



Metodologia

Etapa Quantitativa: 

• Foi construído um banco de dados com 57 variáveis sobre os estudantes do 
CSAP e sobre os EPPGG do Governo de Minas Gerais.

• Na construção desse banco, foram considerados os dados oriundos das 
seguintes fontes: (1) QSE preenchidos pelos candidatos a uma vaga no CSAP; 
(2) Sistema Acadêmico do CSAP; (3) Arquivo da Escola de Governo; (4) Núcleo 
de Gestão da Carreira de EPPGG da Seplag/MG; (5) Portal da Transparência de 
Minas Gerais.



Metodologia

Etapa Qualitativa:

� Foram realizadas entrevistas de história oral temática com 14 EPPGG.

� O processo de escolha dos entrevistados procurou, dentre outros, compor um 
grupo o mais heterogêneo possível.



Justificativa

� O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) avalia dez 
dimensões de um curso superior. A nona dimensão é a política para 
estudantes e egressos.

� Em relação aos egressos, o que conta é, sobretudo, a inserção profissional.

� Mas a perspectiva do egresso é considerada também um caminho possível e 
fecundo para avaliar determinado curso.



Justificativa

� Como justificativa do projeto, então, merece ser destacada a expectativa de 
que o seu desenvolvimento constitua um esforço de auto avaliação 
institucional, algo importante para a Fundação João Pinheiro e para o Governo 
de Minas Gerais.



Resultados

� Esse é justamente um seminário de apresentação de resultados do projeto. 
São os resultados alcançados ao longo do desenvolvimento da pesquisa que 
vocês irão conhecer, ao longo dessa tarde.


