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Resumo
Esta pesquisa teve como escopo o estudo da percepção do graduando em educação física acerca da
preparação para a entrada no mercado de trabalho oferecida em seu curso. Foi uma pesquisa
descritiva e que utilizou um questionário como instrumento de coleta de dados e que tratou da
influência da formação acadêmica na atuação do futuro profissional. Os resultados permitiram concluir
que os graduandos de todos os semestres da amostra da Faculdade de Educação Física da
Universidade de Brasília se sentem bem otimistas e acreditam bastante na formação acadêmica
oferecida pelo seu curso. Este fato se assemelha (e pode ter sido estimulado) pelo resultado obtido
pela faculdade no ENADE de 2007, quando se obteve a nota máxima (5) no exame, destacando-se
como a melhor da Região Centro-Oeste.
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Percepción de los estudiantes de grado de educación física acerca de la preparación para el mercado
laboral ofrecida en su curso

Resumen
Esta investigación objetivó comprender la percepción de estudiantes de grado de educación física en
la preparación para el ingreso en el mercado de trabajo ofrecido en su curso. Fue un estudio
descriptivo que utilizó un cuestionario para la análisis de los datos y se ocupó de la influencia del
desempeño académico en el futuro de lo profesional. Los resultados mostraron que los estudiantes de
todas los periodos analizados de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Brasilia se
sienten muy optimistas y creen en la formación ofrecida por el curso académico. Este hecho se parece
(y puede haber sido incitado) por el resultado obtenido por la universidad en ENADE 2007, cuando
obtuvo el puntaje más alto ( 5 ) en el examen, destacándose como la mejor del la area Oeste de Brasil.
Palabras clave: Educación Física. Gestión de la Educación. Mercado laboral.
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Perception of physical education college students about the preparing for job market entry offered in
your course

Abstract
This research studied the perception of physical education college students in preparation for job
market entry offered in your course. It was descriptive and used a questionnaire as a data collection
instrument. It try to discover the influence of academic performance in the professional`s future . The
results showed that the undergraduates of Physical Education College at the University of Brasilia feel
very optimistic and believe enough in the professional qualification offered by your academic course.
This fact resembles (and may have been encouraged) by the result obtained in ENADE exam in 2007,
when the course obtained the highest score (5) on the exam, standing out as the best in the Midwest of
Brazil.
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