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Resumo
O agronegócio é o setor mais importante da economia nacional, respondendo por um
terço do PIB brasileiro. Além do seu tamanho, é o agronegócio que vem minimizando a
recessão que o Brasil enfrenta desde 2014. Para continuar competitivo é importante
garantir a formação adequada dos profissionais que trabalham no setor, elevando a
importância de uma ampla avaliação dos cursos técnicos em agropecuária. Assim, o
objetivo geral do trabalho é avaliar, por meio da percepção dos egressos, o curso de
nível médio integrado Técnico em Agropecuária ofertado pelo IFRO nos campi de
Colorado do Oeste e Ariquemes, tendo como objetivos específicos: 1) descrever o perfil
do egresso; 2) avaliar os pontos fortes e fracos dos cursos; 3) identificar a situação do
egresso e os determinantes para a sua inserção no mercado de trabalho; 4) analisar o
alinhamento dos cursos com o mercado de trabalho regional. A pesquisa foi de cunho
qualiquantitativo, utilizando-se de análise de conteúdo para as questões abertas e da
econometria nas questões fechadas, e contou com dados obtidos de 111 questionários
respondidos por meio eletrônico pelos egressos formados nos anos de 2011 a 2014. O
perfil dos egressos do curso técnico em agropecuária do IFRO é, em sua maioria, jovens
com idade média de 19,5 anos, do sexo masculino, moradores da zona urbana, com
renda familiar de até três salários mínimos e que estão cursando o ensino superior. O
curso foi bem avaliado por seus egressos e está alinhado ao mercado de trabalho
regional, no entanto, há uma baixa taxa de empregabilidade. Os determinantes para
empregabilidade estiveram relacionados com as características socioeconômicas dos
egressos e não pela qualidade da capacitação adquirida, destacando a opção pelo IFRO
para a conclusão do ensino médio e ingresso na universidade. As críticas apresentadas
ao curso concentraram-se na parte prática das disciplinas do núcleo profissional,
principal problema merecedor de atenção por parte da Instituição.

