A FACEPE por meio de diversos editais de financiamento, principalmente os de
bolsas de mestrado e doutorado tem procurado contribuir diretamente com a
formação de recursos humanos para o promover o desenvolvimento científico e
tecnológico do Estado de Pernambuco.

Nessa direção, face a importância dos recursos investidos, iniciou-se em 2017, a
primeira fase do projeto, um estudo com os bolsistas de mestrado e doutorado,
cujas bolsas foram finalizadas até fevereiro de 2017. A base da amostra obtida foi
de 1237 bolsistas e um total de 3415 que tiveram Bolsa da FACEPE. A amostra foi
obtida de forma aleatória sem distinção entre mestrandos e doutorandos. Para o
estudo, além de questionário enviado, obteve-se dados através dos curriculos
Lattes dos bolsistas.
Inicialmente, buscou-se responder 3 questões gerais: a) do ponto de vista
geográfico, onde se encontram os bolsistas egressos? B) Em que atividade atuam?
C) Em qual instituição atuam?
A segunda fase da pesquisa, já iniciada, visará ter um contato mais próximo junto
ao egresso. Dessa forma, a proposta será que o egresso responda um formulário
eletronicamente, com questões que nos remetam a um maior detalhamento das
questões gerais acima elencadas além de entrevistas com roteiro pré-definido.
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O gráfico 1 apresenta o local de atuação indicado pelos egressos. Para melhor
apresentação dos resultados, foram divididos nos seguintes estratos: Atuação em
Pernambuco, Nordeste (excluindo Pernambuco), Brasil e Exterior.

Apesar de uma maior concentração em Pernambuco, percebe-se que uma parcela
importante do bolsistas atuando na região Nordeste do país.
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Gráfico 2

Atuação do Egresso por Atividade
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O gráfico 2 apresenta a atuação do egresso por atividade. Para melhor apresentação
dos resultados, foram divididos nos seguintes estratos: Professor, Pesquisador, Alunos
de Doutorado, Aluno de Pós-doutorado e outros.
Apesar da maioria dos bolsistas atuarem como professor, percebe-se uma parcela
importante do egresso completando sua formação acadêmica em cursos de
Doutorado e Pós-Doutorado.

Gráfico 3

Atuação do Egresso por IES
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O Gráfico 3 apresenta as principais instituições que os egressos estão vinculados.
Chama atenção a representatividade do vínculo com instituições de ensino do setor
privado e instituições do Governo.

