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técnica e científica comparada com o sua

RESUMO
Os objetivos desta investigação em

posição profissional ou técnica quando da sua

desenvolvimento é obter dados e apresentar

entrada na instituição. Após recolhimento dos

resultados a cerca do desempenho dos alunos

dados, será analisado e quantificado se os

de uma instituição de ensino técnico localizada

cursos apoiados pelos recursos tecnológicos

na cidade de Guarulhos. Ao analisar os dados

proporcionaram capacitação e notoriedade,

a partir de coleta, observou-se que o sucesso

para

do egresso tem sido demonstrado a partir do

alcançar em níveis de formação profissional

seu exercício e prática dos meios dos recursos

diferenciada,

tecnológicos. O projeto arrojado da instituição

acelerada no mercado de trabalho. A hipótese

e

didática

deverá constatar ou negar a abordagem

contextualizada, aplicada pelo corpo docente

apontada por José Saramago (2000): o que

diferenciado, tem demonstrado resultado no

acontece quando sabemos dos lugares vamos

mercado de trabalho que consome o egresso.

até ele e com ele interagimos durante certo

Utilizando como Metodologia a pesquisa de

tempo. “o lugar estava ali, a pessoa apareceu,

campo, está em desenvolvimento com a

ficou ali por algum tempo e depois a pessoa

aplicação de questionários. Avaliação in loco

partiu. O lugar continuou, o lugar tinha feito a

se

pessoa, a pessoa havia transformado o lugar.

da

dá

exigência

por

meio

da

de

aplicação

entrevistas

para

que

os

estudantes

motivando

conseguissem

sua

diagnosticar se os egressos e concluintes dos
cursos técnicos da instituição, apresentaram
ascensão social em função da progressão
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