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PERFIL SÓCIOECONÔMICO-CULTURAL DE ACADÊMICOS DE LICENCIATURA 
EM GEOGRAFIA DA FAMAM, INGRESSOS EM 2005 

 
ALEXANDRO CARVALHO57; ALYSON PAULINELE1; ANA CAROLINA BARRIOS1; 
ÂNGELA SILVA1; JURANDIR DA CONCEIÇÃO1; PAULA GARDÊNIA1; SILVIA 
REGINA MARQUES1; ROBSON RUI COTRIM DUETE58. 

 
A formação de uma base de dados referentes ao perfil socioeconômico-cultural de 
acadêmicos permitirá não só a integração de diversos sistemas acadêmicos, como 
também o cruzamento de informações para gerar consultas específicas demandadas 
pelas diversas instâncias da universidade, permitindo a formulação de políticas 
educacionais. Objetivando disponibilizar informações socioeconômicas e culturais, 
realizou-se uma pesquisa qualitativa, na qual utilizou-se um procedimento descritivo 
através do levantamento de dados entre os acadêmicos de Licenciatura em Geografia 
ingressos na FAMAM em 2005; para isso, utilizou-se questionário semi-estruturado, 
constituído por 16 perguntas (12 objetivas e 4 subjetivas) como técnica ou 
instrumento de coleta de dados. O recenseamento baseou-se em uma escala 
chamada FSE (fator socioeconômico). A população alvo é composta por 44,7% de 
homens e 55,3% de mulheres, que estão distribuídos   na faixa etária entre 19-48 
anos; 42% dos indivíduos são da raça negra e 26% da raça parda, em sua maioria 
(82%) solteiros, sendo que, 70% dos discentes residem em Cruz das Almas. Quanto 
à renda familiar mensal 49% situam-se na faixa de 1 a 3 salários mínimos; enquanto 
41    e    26%    custeiam    seus    próprios    estudos,    totalmente    e    parcialmente, 
respectivamente. Apenas 27% participam de algum programa de bolsas de estudo ( 
PROUNI = 9, PROEX = 1 e FIES = 1); 75% são oriundos da rede pública de ensino; 
60% escolheram o curso por afinidade; 70% utilizam, freqüentemente, a biblioteca da 
faculdade, enquanto 30% deles raramente o fazem; 90% dos acadêmicos utilizam a 
Internet para fazer pesquisas e se comunicarem. 

 
 
Palavras-chave: Diagnóstico acadêmico; estratificação socioeconômica; 
características culturais; características demográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Acadêmicos de Licenciatura em Geografia da FAMAM; 
58 Engº Agrº , D. Sc., Professor Orientador – rrcduete@oi.com.br 


