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Resumo 

 

 Os cursos de Engenharia são de extrema importância para um país e para a 

melhoria das condições de vida da população. Entretanto, as áreas de Engenharia 

exigem dos alunos bons conhecimento em matemática, física e química oriundos do 

ensino médio, e portanto, requer afinidade com a área. A preocupação excessiva com o 

vestibular e a precocidade da escolha da área profissional pode trazer uma série de 

consequências para os alunos ingressantes, como por exemplo a evasão dos alunos ou o 

prolongamento do tempo de formação do curso, sobretudo no caso das Engenharias. 

Utilizando os dados do requerimento de inscrição do vestibular da UFF 2011 e 

do questionário sociocultural, este trabalho teve como objetivo estabelecer a associação 

entre características demográficas, socioeconômicas e culturais e a escolha pela área de 

engenharia, relativamente às demais áreas de ciências exatas, e áreas de ciências 

humanas e biológicas. Para tanto, utilizou-se o Modelo de Regressão Logística 

Multinomial. 

A partir dos resultados do estudo, verificou-se maior chance de escolher as áreas 

de Engenharia, entre os candidatos do sexo masculino, com faixa etária de 15 a 19 anos, 

com motivação financeira, filhos de pais mais escolarizados (nível superior ou pós-

graduação), com maior renda mensal familiar (mais de 10 salários mínimos versus até 3 

salários mínimos) e que concluíram o ensino médio nos anos de 2009 ou 2010. Conclui-

se, portanto, que os candidatos que optaram pelas áreas de Engenharia tendem a ser 

candidatos mais jovens e que concluíram o ensino médio próximo ao ano de realização 

do vestibular da UFF 2011. Além disso, o salário é um fator preponderante para a 

escolha das áreas de Engenharia, mas também outros fatores são levados em 

consideração, como por exemplo, o fato de não trabalhar e domínio de língua 

estrangeira. 

Diante da complexidade acerca da escolha profissional, ressalta-se a importância 

da orientação profissional, desenvolvida por equipe multiprofissional qualificada em 

escolas do ensino médio, a fim de identificar as características peculiares dos alunos, 

auxiliando-os em suas escolhas profissionais. 

 

Palavras-chave: Áreas de Engenharia, Vestibular da UFF 2011, Modelo de Regressão 

Logística Multinomial.  
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1 Introdução 

 

1.1 Engenharia e a sociedade 

 

 Os cursos de engenharias são de extrema importância para o desenvolvimento de 

um país e para a melhoria das condições de vida da população. Segundo LONGO 

(2001), os engenheiros estão entre os principais profissionais que contribuem para o 

desenvolvimento de um país, por serem responsáveis por muitas das inovações 

tecnológicas na sociedade. LONGO (2001) ressalta ainda que o crescimento mais 

elevado da economia brasileira pode ser atribuído diretamente a dois fatores: o maior 

número de profissionais especializados nas áreas de Engenharia e a demanda da 

população por educação superior. Este segundo fator deve-se ao fato da educação 

superior ser formadora de mão de obra altamente qualificada e por constituir importante 

meio para produção científico-tecnológica (CASTANHO e FREITAS, 2005). Além 

disso, o diploma universitário representa um símbolo de status socioeconômico, pois 

aumenta a chance de um indivíduo conseguir emprego num mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo e de desfrutar de uma vida mais confortável. 

 Alguns acontecimentos recentes têm sido especialmente influentes para o 

aumento da demanda por cursos das áreas de Engenharia. Para a Engenharia Química, 

este aumento deve-se a instalação em andamento do Complexo Petroquímico do Estado 

do Rio de Janeiro (COMPERJ), localizado no município de Itaboraí, e ao aumento da 

produção de petróleo no Brasil, que é o principal insumo para a indústria química 

(CARDOSO et al., 2011). Para a Engenharia de Petróleo, a recente descoberta de 

grandes quantidades de petróleo na camada do Pré-Sal também tem contribuído para o 

aumento desta demanda (CONFEA, 2010). Com relação à Engenharia Civil, o aumento 

da demanda deve-se diretamente a construção de grande quantidade de 

empreendimentos imobiliários, investimentos na infraestrutura para realizar a Copa do 

Mundo de 2014, no Brasil, e as Olimpíadas de 2016, na cidade do Rio de Janeiro 

(GUIMARÃES et al., 2011). A Engenharia Ambiental tem sido mais procurada devido 

a atual preocupação com a questão da responsabilidade ambiental. 
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1.2 Ingressantes à área de engenharia 

 

No Brasil, o ensino médio é considerado uma etapa crucial na trajetória escolar 

dos jovens, uma vez que a conclusão do nível médio, além de aumentar a chance de 

inserção desses jovens no mercado de trabalho, torna possível a sua participação no 

vestibular e, uma vez aprovados, a sua entrada no nível superior de ensino
1
. Segundo 

SACAVINO et al. (2006), embora tenha ocorrido uma expansão da oferta do ensino 

médio no Brasil, prioritariamente por meio da ampliação do ensino público, esta oferta 

não foi acompanhada pela qualidade necessária. O ensino médio tornou-se apenas um 

veículo de preparação para o vestibular, sobretudo das universidades públicas 

(SPARTA & GOMES, 2005). 

A preocupação excessiva com o vestibular pode sobrepor a atenção necessária à 

precocidade da escolha da área profissional de nível universitário (SPARTA & 

GOMES, 2005), o que pode trazer uma série de consequências para os alunos 

ingressantes em universidades. No caso das áreas de Engenharia, tais consequências 

estão relacionadas ao nível de desempenho dos alunos que, em geral, apresentam maior 

dificuldade nas disciplinas, sobretudo naquelas relativas aos períodos iniciais dos 

cursos, como cálculo e física. 

Os alunos ingressantes nas áreas de Engenharia devem apresentar bons 

conhecimentos em matemática, física e química oriundos do ensino médio, que são 

disciplinas necessárias para a formação do aluno nestas áreas. A falta de conhecimento 

sobre a área escolhida, aliada a falta de adaptação ao ambiente universitário, pode levar 

a evasão dos alunos, ou então, prolongar o tempo de formação no curso. Além disso, há 

casos em que os candidatos escolhem às áreas de Engenharia, simplesmente por certa 

influência e pressão de seus pais, ou então, apenas para conseguir um diploma 

universitário, que o possibilitará fazer concursos públicos com exigência de nível 

superior. 

Diante das exigências e requisitos necessários para a formação dos alunos nas 

áreas de Engenharia, é de extrema importância que o candidato goste da área escolhida 

e, também, que se dedique o maior tempo possível ao curso para assimilar os conteúdos 

das diferentes disciplinas, que façam cursos complementares de informática e de 

                                                 
1
 Os cursos de graduação são acessíveis a quem termina o ensino médio e se classifica em processo 

seletivo (Brasil, 1996). 
 



12 

 

línguas, etc. Como bem aponta SILVA & CECÍLIO (2007), os alunos, uma vez 

formados nas áreas de Engenharias, devem continuar se atualizando, para que não sejam 

excluídos do mercado de trabalho. Além de conhecimentos técnicos, os alunos das áreas 

de Engenharias, segundo BIANCHINI et al. (2011) e FILHO et al. (2011), devem se 

preocupar ainda com as questões políticas, econômicas e, sobretudo, com a 

responsabilidade social associada a sua futura formação profissional. 

 

1.3 Cursos oferecidos pela Escola de Engenharia da UFF 

 

A Escola de Engenharia da UFF foi fundada em 1952, unindo diversos 

estabelecimentos de ensino presentes à época em Niterói. É composta por dez cursos de 

graduação, nove cursos de pós-graduação stricto sensu, vinte e nove cursos de pós-

graduação lato sensu e quatro cursos de extensão (RENNÓ et al., 2011). 

Os dez cursos de graduação oferecidos pela Escola de Engenharia da UFF são: 

Desenho Industrial; Engenharia Agrícola e Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de 

Petróleo; Engenharia de Produção; Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio 

Ambiente; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; e 

Engenharia de Telecomunicações. 

Observando as grades curriculares dos cursos da área de Engenharia, os dois 

primeiros anos de curso são compostos por muitas disciplinas teóricas que visam a 

formar a base necessária para a formação do aluno na área de Engenharia. Essas 

matérias são, em sua maioria, nas áreas de matemática, física e química, variando de 

acordo com o curso e suas ênfases. 

Com base nos fluxogramas dos cursos de Engenharia, observa-se, nos quatro 

períodos iniciais, que as engenharias “Agrícola e Ambiental”, “de Telecomunicações”, 

“de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente” possuem semelhanças nas disciplinas de 

cálculo, isto é, nestes cursos são oferecidas: cálculo I-A no 1º período, cálculo II-A e II-

B no 2º período e cálculo III-A e equações diferenciais no 3º período. Os cursos de 

Engenharias “Química” e “de Petróleo” apresentam as mesmas disciplinas dos cursos 

mencionados anteriormente em períodos equivalentes, mas nestes dois cursos a 

disciplina Equações Diferencias é oferecida no 4º período. 

Observou-se que em todos os cursos de engenharia são oferecidas disciplinas de 

física e física experimental, sendo que a quantidade dessas disciplinas varia para alguns 
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cursos. Nos cursos de engenharias “Mecânica” e “de Telecomunicações”, existem 

quatro disciplinas de física e quatro de física experimental; nos cursos de Engenharia 

“de Petróleo”, “de Recursos Hídricos e Meio Ambiente” e “Agrícola e Ambiental”, 

existem três disciplinas de física e três de física experimental, enquanto que no curso de 

Engenharia “Química” são oferecidas duas disciplinas de física e de física experimental. 

Com relação à disciplina estatística, observou-se que é uma disciplina que faz 

parte da grade curricular de todos os cursos de engenharia da UFF, havendo apenas 

distinção em termos de período em que ela é oferecida aos alunos. Para os cursos de 

Engenharia “Mecânica”, “de Recursos Hídricos e Meio Ambiente”, “Agrícola e 

Ambiental” e “de Telecomunicações”, a disciplina de estatística é oferecida no 3º 

período. Para os cursos de Engenharia “de Produção” e “Civil”, estatística é oferecida 

no 2º período. Já nos cursos de engenharia “Química” e “de Petróleo”, esta disciplina é 

oferecida no 7º e 5º período, respectivamente. 

Outro ponto a ser destacado é que, na grade curricular de todos os cursos de 

engenharia da UFF, existem disciplinas de programação de computadores, métodos 

numéricos e química. Com relação às disciplinas de química, se verificou, nos quatro 

primeiros períodos, que seis cursos possuem apenas uma matéria de química geral. As 

Engenharias “Agrícola”, de “Petróleo” e “de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente” 

apresentam uma disciplina de química, além de química geral. A Engenharia Química 

se destaca, com dez disciplinas de química, que incluem química geral, analítica, 

inorgânica e orgânica. 

Também verificou-se, com exceção dos cursos de Engenharia “Química” e “de 

Petróleo”, que os demais cursos de engenharias possuem disciplina(s) de geometria 

descritiva. Observou-se ainda que em todos os cursos de engenharia da UFF, existe a 

disciplina álgebra linear (álgebra linear aplicada ou álgebra linear ou álgebra linear I). 

Dentro da Escola de Engenharia, o curso de Desenho Industrial se diferencia dos 

demais, constando na grade curricular apenas uma única disciplina de cálculo (cálculo I-

A), de física e de física experimental. Além disso, não possui as disciplinas de química, 

álgebra linear, nem de métodos numéricos, embora conste estatística em sua grade 

curricular. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Analisar as características demográficas, socioeconômicas e culturais dos 

candidatos inscritos no Vestibular da UFF 2011, e identificar a 

associação entre essas características e a escolha pela área de engenharia, 

comparativamente às demais áreas de ciências exatas, e áreas de ciências 

humanas e biológicas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar a distribuição percentual dos candidatos que se inscreveram no 

vestibular da UFF 2011, segundo as suas características demográficas, 

socioeconômicas e culturais; 

 

 Avaliar a distribuição percentual dos candidatos por área escolhida, 

segundo as suas características demográficas, socioeconômicas e 

culturais; 

 

 Identificar as características associadas com a escolha da área 

profissional pelos candidatos inscritos no Vestibular da UFF 2011. 
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3 Material e métodos 

 

3.1 Questionário sociocultural e requerimento de inscrição 

 

Para a realização deste trabalho serão utilizados os dados levantados no 

requerimento de inscrição e no questionário sociocultural do Vestibular da UFF 2011, 

ambos preenchidos pelos candidatos no momento da inscrição no concurso Vestibular 

UFF 2011, via internet, no período de 3 a 31 de agosto de 2010 (mas prorrogado até o 

dia 9 de setembro de 2010). O preenchimento do requerimento de inscrição é 

obrigatório no processo de inscrição, enquanto o questionário sociocultural é 

facultativo.  

 O questionário sociocultural é composto por questões de âmbito social, 

econômico e cultural. São feitas perguntas referentes a educação do candidato e de seus 

pais, as escolhas do candidato quanto ao vestibular, a renda e a condição econômica da 

família, além de perguntas sobre preferências culturais e atividades exercidas pelo 

candidato. O questionário completo está disponível no Anexo I. 

O requerimento de inscrição contém informações pessoais necessárias para 

comprovação da solicitação de inscrição no concurso Vestibular UFF 2011, além do 

curso desejado. 

 

3.2 População alvo 

 

A população alvo é composta por todos os candidatos ao vestibular da UFF 

2011, inscritos para os cursos disponíveis nos campi de Niterói, no período de 3 de 

agosto a 9 de setembro de 2010. 
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3.3 Variáveis utilizadas no modelo 

3.3.1 Área escolhida pelos candidatos 

 

A partir das informações sobre o curso escolhido pelo candidato, contidas no 

requerimento de inscrição no Vestibular da UFF 2011, foi criada a variável “área 

escolhida”, que contém três categorias: 1) áreas de engenharia; 2) demais áreas de 

ciências exatas; 3) áreas de ciências humanas ou biológicas. O Quadro 1 a seguir mostra 

a classificação dos cursos segundo essas três categorias. 

 

Quadro 1: Classificação dos cursos segundo a área escolhida 

Área escolhida Cursos 

Áreas de engenharia Engenharia Agrícola e Ambiental; Engenharia Civil; 

Engenharia de Petróleo; Engenharia de Produção; 

Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio 

Ambiente; Engenharia Elétrica; Engenharia 

Mecânica; Engenharia Química; e Engenharia de 

Telecomunicações 

Demais áreas de ciências 

exatas 

Ciência da Computação; Ciências Atuariais; 

Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Desenho 

Industrial; Estatística; Física; Geofísica; 

Matemática; Química; Química Industrial; Sistemas 

de Informação 

Áreas de ciências humanas ou 

biológicas 

Biomedicina; Ciência Ambiental; Ciências 

Biológicas; Educação Física; Enfermagem; 

Farmácia; Medicina; Medicina Veterinária; 

Nutrição; Odontologia; Psicologia; Administração; 

Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; 

Biblioteconomia e Documentação; Ciências Sociais; 

Cinema e Audiovisual; Comunicação Social; 

Direito; Estudos de Mídia; Filosofia; Geografia; 

História; Hotelaria; Letras; Pedagogia; Produção 

Cultural; Relações Internacionais; Serviço Social; 

Turismo 
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3.3.2 Características demográficas, socioeconômicas e culturais dos 

candidatos 

 

 As outras variáveis utilizadas no estudo se referem às características 

socioeconômicas e culturais levantadas no questionário sociocultural, bem como 

algumas características demográficas contidas no requerimento de inscrição.  O Quadro 

2 a seguir fornece a listagem das variáveis, segundo a sua proveniência (Requerimento 

de inscrição e questionário sociocultural). 

 

 

Quadro 2: Listagem das variáveis de estudo, segundo a sua proveniência 

Variáveis de estudo Categorias 

Requerimento de inscrição 

Sexo Masculino; Feminino 

Faixa etária 15 a 18 anos; 19 a 20 anos; 21 anos ou mais. 

Cidade de residência Rio de Janeiro; Niterói; São Gonçalo; Outra 

Questionário sociocultural 

Tipo de estabelecimento que cursou 

o ensino médio 

Todo ou maior parte em escola pública; Todo 

ou maior parte em escola particular 

Ano de conclusão do curso de ensino 

médio 

2010; 2009; 2008 ou antes 

Curso frequentado, além do ensino 

médio, para prestar o Vestibular 

Não frequentou; Frequentou Curso pré-

vestibular e/ou curso de matérias isoladas 

Quantidade de exames vestibulares 

prestados anteriormente 

Não prestou; Um; Dois ou mais 

Motivo principal para a escolha do 

curso 

Adequação as aptidões pessoais; Maior oferta 

no mercado de trabalho/Recompensa 

financeira mais promissora; Outro 

Cor Branca; Não branca 

Nível de instrução de seu pai No máximo fundamental; Médio; Superior ou 

Pós-graduação 

Nível de instrução de sua mãe No máximo fundamental; Médio; Superior ou 

Pós-graduação 
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Renda mensal familiar Até 3 salários mínimos; Mais de 3 a 10 

salários mínimos; Mais de 10 salários 

mínimos 

Situação de trabalho Não trabalha; Trabalha 

Local de moradia Na casa dos pais; Outro 

Domínio de alguma língua 

estrangeira 

Sim; Não 

 

3.4 Modelo de regressão logística multinomial 

 

 O modelo de regressão logística multinomial é um modelo linear generalizado 

onde a função de ligação é a logística e a distribuição de probabilidade da variável 

resposta Y é a multinomial. Esse modelo é utilizado quando a variável resposta Y é uma 

variável categórica politômica (com três ou mais categorias), isto é, a variável resposta 

Y apresenta J categorias possíveis (         ) mutuamente exclusivas, e não existe 

ordenação entre as categorias (HOSMER & LEMESHOW, 2000; MARÔCO, 2010).  

 Neste trabalho, a variável resposta é a área escolhida, apresentada na seção 3.3.1, 

e definida do seguinte modo: 

 

  {

                                                                                                        
                                                                                          
                                                                                

 

3.4.1 Especificação do modelo 

 

 O modelo de regressão logística multinomial é representado pela seguinte 

equação: 

   (
   

   
)    

     ,    
         

           
 (1) 

                                                                                   

Onde: 

                     é o vetor composto por k variáveis explicativas, 

referentes ao i-ésimo indivíduo; 

                     é o vetor de parâmetros desconhecidos referentes a  

j-ésima categoria da variável resposta do modelo; 
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             é a probabilidade do i-ésimo indivíduo pertencer a j-ésima 

categoria da variável resposta do modelo; 

             é a probabilidade do i-ésimo indivíduo pertencer a J-ésima 

categoria (categoria de referência) da variável resposta do modelo; 

 

 Da equação (1), pode-se obter a chance do i-ésimo indivíduo pertencer à 

categoria j da variável resposta Y, em relação a sua categoria de referência J, dada por: 

 

 
   

   
    

    ,    
         

           
 (2) 

 

 Considerando as respectivas probabilidades               associadas as J 

categorias da variável resposta, temos que: 

 

 ∑      
 

   
 (3) 

 

 Da equação (2), pode-se expressar a probabilidade     do seguinte modo: 

 

           
  

    (4) 

 

 Substituindo a equação (4) na (3), obtem-se a probabilidade    , como mostrado 

a seguir: 

∑       
  

     
 

   
 

 

     
 

∑    
    

   

 (5) 

 

 Ao substituir, por sua vez, a equação (5) na (4), pode-se escrever     da seguinte 

forma: 

    
   

   

∑    
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    ∑    

      
   

 

 

Como     , então a probabilidade     pode ser expressa por: 

 

    
   

   

  ∑    
      

   

 

 

No caso em que j=J, obtem-se a probabilidade    , sendo dada por: 

 

    
   

   

  ∑    
      

   

 

 

    
 

  ∑    
      

   

 

 

3.4.2 Estimação dos parâmetros do modelo 

 

 A estimação é realizada por processo iterativo, usando o método de máxima 

verossimilhança (MV). 

 Como existem J categorias da variável resposta Y, pode-se definir J variáveis 

binárias, tais que: 

    {
          
          

 

 A função de verossimilhança da amostra, denotada por L, é dada por:  

 

  ∏   
       

       
  

   

 

   

 

onde:  

    
   

   

  ∑    
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 A estimativa  ̂    ̂    ̂      ̂    , obtida por MV, é o valor de    

                  que maximiza L. Assim, aplicando o logaritmo na função de 

verossimilhança da amostra, obtêm-se a seguinte expressão: 

 

      ∏   
       

       
  

   

 

   

 

 ∑         
       

       
  

    
 

   
 

 ∑                                        
 

   
 

 ∑ ∑           

 

   

 

   
 

 

 Derivando     em relação a cada parâmetro     e igualando as derivadas a zero, 

obtem-se um sistema de equações: 

 

    
    ∑     

 

   
 
    

    

 

   
   

 

De acordo com HOSMER & LEMESHOW (2000), desenvolvendo a equação 

acima, chega-se, equivalentemente, a seguinte equação: 

 

∑             
 

   
   

 

 A solução desse sistema de equações, obtida por método iterativo, são as 

estimativas  ̂    ̂      ̂   de MV de              , respectivamente. Para o ajuste do 

modelo logístico multinomial, utilizou-se o software SPSS fo Windows, versão 20. 
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3.4.3 Interpretação dos resultados do ajuste do modelo 

 

 As medidas de chances e de razão de chances desempenham um importante 

papel na análise dos resultados do ajuste de modelo de regressão logística multinomial. 

A partir dessas medidas é possível avaliar o sentido e o grau da associação entre as 

variáveis explicativas e a chance do indivíduo pertencer a determinadas categorias da 

variável resposta Y. 

 No modelo em questão, a chance de um determinado indivíduo i pertencer a 

categoria j da variável resposta Y, relativamente a categoria J, é dada por: 

 

   

   
 

𝑃      

𝑃      
    

    ;   j = 1, 2, ... , J-1 

 

 Ao se encontrar, para uma variável explicativa   , um coeficiente     positivo, 

isso implicará em um acréscimo da chance do indivíduo i pertencer a categoria j ao 

invés de pertencer a categoria de referência J ao aumentar   , considerando que as 

demais variáveis se mantenham constantes. 

 Por outro lado, um coeficiente     negativo para a variável explicativa    

indicará que a chance do indivíduo i pertencer a categoria de referência J será maior do 

que pertencer a categoria j, ao aumentar    mantendo as demais variáveis constantes. 

 Para avaliar o sentido e a magnitude da associação entre as variáveis, utiliza-se a 

medida de razão de chances (odds ratio), denotada por RC. A seguir, será definida a 

razão de chances para comparação de uma categoria j qualquer e a categoria de 

referência J. 

 No caso de    ser uma variável numérica, então a medida de razão de chances 

de pertencer a categoria j, em relação a categoria J, pode ser interpretada pela 

comparação entre       
    e      

 ,  onde   
   é um valor arbitrário qualquer de 

  , onde: 

      |    
(   |     

   ) (   |     
   )

(   |     
 ) (   |     

 )
 

 

 
                 (  

   )         
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    (  

   )

       
  

 

      

 

Também pode ser calculada a razão de chances entre duas categorias j e j’: 

 

    
   

   

  ∑    
      

   

 

 

   

    
  

   
    (  ∑    

      
   )

   
     (  ∑    

      
   )

 

 

   

    
  

   
   

   
    

 

 

   

    
  

   
   

   
    

    
 (      ) 

 

       |    
(   |     

   ) (    |     
   )

(   |     
 ) (    |     

 )
 

 

       |    
                                     (  

   )               

 
                                      

                
 

 

       |              
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3.4.4 Inferência no modelo 

3.4.4.1 Teste de significância geral dos parâmetros do modelo (Teste de razão 

de verossimilhanças) 

 

 O teste de razão de verossimilhanças, ou teste de significância geral dos 

parâmetros, compara a função de verossimilhança do modelo completo com a do 

modelo reduzido. Assim, o modelo completo será comparado com o modelo reduzido 

por meio da estatística de teste denotada por   , que é uma medida do incremento da 

qualidade do ajuste do modelo por adição de cada variável explicativa. O procedimento 

de realização deste teste é apresentado a seguir: 

 

 Hipóteses a serem testadas: 

 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    























q






2

1

0

    























p






2

1

1

               npq                                

 

{

                                                                       
                                

                                                                   
                            

 

 

 

 Estatística de teste: 

Para testar as hipóteses acima, utiliza-se a estatística de teste, denotada por   , 

definida pela diferença entre as deviance    do modelo reduzido e a deviance    

do modelo completo.  
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         , onde: 

 

 )/ˆ()/ˆ(2 0 yβyβMAX lnLlnLD 0

2

qn~  

 

 )/ˆ()/ˆ(2 yβyβMAX 11 lnLlnLD 
2

pn~
 

onde   ( ̂ ) é a função de verossimilhança do modelo maximal. 

 

Substituindo    e    em   , obtêm-se a seguinte expressão: 

 

 )/ˆ()/ˆ(2 yβyβ 01 lnLlnLD  2

qp 
~  

       [
 ( ̂ | ) 

 ( ̂ | )
] 2

qp 
~  

  onde: 

  ( ̂ | ) é a função de verossimilhança do modelo reduzido; 

  ( ̂ | ) é a função de verossimilhança do modelo completo. 

 

 Região crítica: 

    {     
        

} 

 

 Tomada de decisão: 

Se D    rejeita-se H0 ao nível de significância     , e conclui-se 

que o modelo reduzido não é tão adequado quanto o modelo completo, ou seja, o 

modelo completo fornece uma descrição dos dados significativamente melhor do 

que o modelo reduzido. 

Se D    não há evidências para rejeitar H0 ao nível de significância 

    , e conclui-se que o modelo reduzido é tão adequado quanto o modelo 

completo. Assim, escolhe-se modelo reduzido por ser mais parcimonioso. 

Essa decisão também pode ser tomada com base no p-valor do teste. 

Caso o p-valor seja menor ou igual ao nível de significância     , rejeita-se 

a hipótese nula H0, escolhendo o modelo completo, e portanto a variável cujo 

efeito está sendo testado deve permanecer no modelo. 
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3.4.4.2 Teste de Wald de significância individual dos parâmetros do modelo 

 

 Para avaliar a significância individual dos parâmetros do modelo, utiliza-se o 

teste de Wald, cujo procedimento para realização é descrito abaixo: 

 

 Hipóteses a serem testadas: 

 

{
         

         
 

 

onde     é o efeito principal do k-ésimo nível da variável explicativa referente a 

j-ésima categoria da variável resposta. 

 

 Estatística de teste: 

Sob   , temos que   
 ̂  

√   ̂( ̂  )
       ,  

sendo que,  ̂   é o estimador de MV do parâmetro 
  

do modelo e    ̂( ̂  ) é o 

estimador da variância do estimador de MV do parâmetro 
  

. 

 

 Região crítica: 

    {|    |           } 

 

 Tomada de decisão: 

Caso        , rejeita-se    ao nível de significância     , e 

conclui-se que o efeito principal do k-ésimo nível da variável explicativa é 

estatisticamente significante. Caso        , não rejeita-se    e conclui-se que 

o efeito do k-ésimo nível da variável explicativa não é significante.  

O critério de decisão também pode ser baseado no p-valor do teste. Caso 

o p-valor encontrado seja menor ou igual que o nível de significância       

(p-valor      ), rejeita-se a hipótese nula    e conclui-se que o efeito principal 

do k-ésimo nível da variável explicativa é estatisticamente significante. 
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3.4.5 Qualidade do ajuste 

 

 Nesta seção, serão observadas algumas medidas para avaliar a qualidade do 

ajuste do modelo. No caso da regressão logística multinomial, algumas das medidas 

mais utilizadas são os pseudos-R². Além disso, será avaliada também a capacidade 

classificatória do modelo utilizando a taxa de classificações corretas e o índice de 

concordância de Kappa. 

 

3.4.5.1 Pseudo-R² de Nagelkerke 

 

 Neste trabalho, será utilizado pseudo-R² de Nagelkerke. Essa medida é calculada 

a partir do logaritmo das funções de verossimilhança do modelo ajustado, denotado por 

   ( ̂ | ), e do modelo nulo, denotado por    ( ̂ | )  O Pseudo-R² de Nagelkerke é 

uma transformação do Pseudo-R² de Cox & Snell. A mudança é feita para que esta 

medida possa assumir o valor 1, estando no intervalo [0,1]. Esta medida é calculado por: 

 𝑁
  

𝑅𝐶𝑆
 

  𝑒  𝑙𝑛𝐿(�̂� |𝑦) 𝑛
;      𝑁

    

onde: 

 𝐶𝑆
      [𝑙  ( ̂ |𝑦) 𝑙  ( ̂ |𝑦)]  ;      𝐶𝑆

 <   

 

3.4.5.2 Avaliação da capacidade classificatória do modelo 

 

 O modelo de regressão logística multinomial calcula uma estimativa da 

probabilidade de cada indivíduo pertencer a cada uma das J categorias da variável 

resposta do modelo. Pode-se, a partir dessas probabilidades, definir a categoria predita 

desses indivíduos como sendo aquela que apresentar a maior probabilidade. 

Considerando as categorias observadas e as categorias preditas da variável resposta do 

modelo, é possível construir uma tabela de contingência que fornece o número de 

indivíduos para cada combinação dessas categorias. Neste trabalho, considerou-se uma 

variável resposta com 3 categorias (área escolhida), que resultará em um quadro 3x3, 

ilustrado a seguir: 
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Quadro 1: Classificação dos candidatos segundo as categorias observadas e preditas da 

variável resposta “área escolhida”. 

Categorias 

preditas pelo 

modelo 

Categorias observadas 

Total 
            

 ̂    O11 O12 O13 O1. 

 ̂    O21 O22 O23 O2. 

 ̂    O31 O32 O33 O3. 

Total O.1 O.2 O.3 O.. 

 

 Oij é o número de indivíduos referentes a i-ésima categoria predita e a j-ésima 

categoria observada da variável resposta. As posições onde i=j indicam a 

quantidade de indivíduos corretamente classificados na categoria em questão; 

 Oi. é o número total de indivíduos referentes a i-ésima categoria predita da 

variável resposta; 

 O.j é o número total de indivíduos referentes a j-ésima categoria observada da 

variável resposta; 

 O.. é o número total de indivíduos. 

Como já mencionado, para avaliar a capacidade classificatória são calculados a 

taxa de classificações corretas do modelo e o índice de Kappa.  

A taxa global de classificações corretas é dada por: 

  
           

   
 

E as taxas de classificações corretas para cada categoria da variável resposta do 

modelo (sensibilidades) são dadas por: 

  ( ̂    |    )   
𝑂  

𝑂  
  é a sensibilidade da categoria 1; 

  ( ̂    |    )   
   

   
  é a sensibilidade da categoria 2; 

  ( ̂    |    )   
   

   
  é a sensibilidade da categoria 3. 
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O índice de Kappa, utilizado para avaliar a concordância entre as categorias 

observadas e preditas da variável resposta do modelo, “expressa a proporção da 

concordância observada que não é devida ao acaso, em relação a concordância 

máxima que ocorreria além do acaso (MEDRONHO et al., 2009: 348)”. O índice de 

Kappa é dado pela seguinte expressão: 

𝐾  
𝐶 𝐶 

  𝐶 
 , onde: 

   
𝑂   𝑂   𝑂33

𝑂  
  é a concordância percentual observada; 

    
 

𝑂  
   ∑        

 
     é a concordância esperada pelo acaso. 

 

Para avaliar a significância estatística do índice de Kappa, utiliza-se o seguinte 

procedimento: 

 Hipóteses a serem testadas: 

 

{
    𝐾   
    𝐾   

 

 

 Estatística de teste: 

Sob   , temos que   
 ̂

√   ̂  ̂ 
       ,  

onde �̂� é o estimador do parâmetro 𝐾 e    ̂(�̂�) é o estimador da variância de �̂�. 

 Região crítica: 

    {|    |         } 

 

 Tomada de decisão: 

Caso         , rejeita-se    ao nível de significância     , e conclui-se 

que existe concordância significativa entre as categorias observadas e as 

categorias preditas. Caso        , não rejeita-se    e conclui-se que a 

concordância entre as categorias observadas e as categorias preditas não é 

estatisticamente significante.  



30 

 

4 Resultados e discussões 

 

4.1 Resultados 

  

Dos 29.072 candidatos ao vestibular da UFF 2011 considerados no estudo, 5.282 

(18,2%) escolheram as áreas de Engenharia, 2.735 (9,4%) escolheram as demais áreas 

de Ciências exatas e 21.055 (72,4%) escolherem as áreas de Ciências humanas ou 

biológicas. 

 

Figura 1: Distribuição Percentual de candidatos por área escolhida 

 

 

 

 

  

Engenharias 
18,2% 

Ciências Exatas 
9,4% 

Ciências  
 Humanas/Biológicas 

72,4% 
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Tabela 1: Distribuição percentual dos candidatos, por área escolhida, segundo variáveis 

demográficas, socioeconômicas e culturais 

Variáveis 
Percentual de 

candidatos 

Área escolhida 

Total 
Engenharias 

Ciências 

exatas 

Ciências 

humanas/ 

biológicas 

Sexo 
     

Masculino 37,5 28,9 14,3 56,8 100 

Feminino 62,5 11,8 6,5 81,8 100 

Idade      

Menos de 19 anos 27,3 23,8 9,1 67,1 100 

De 19 a 20 anos 47,1 18,8 9,3 71,9 100 

Mais de 20 anos 25,6 10,9 9,9 79,2 100 

Cidade 
     

Rio de Janeiro 35,4 19,8 10,2 70,0 100 

Niterói 12,7 19,0 11,2 69,8 100 

São Gonçalo 12,7 14,5 14,1 71,3 100 

Outra 39,2 17,6 6,5 75,9 100 

Ensino Médio 
     

Público 38,1 16,1 11,1 72,8 100 

Particular 61,9 19,5 8,3 72,2 100 

Ano de conclusão 
     

2010 48,0 21,9 9,5 68,6 100 

2009 23,4 18,4 9,2 72,4 100 

Antes 28,6 11,8 9,3 78,9 100 

Frequentou outro 

curso      

Não frequentou 43,4 20,7 10,5 68,8 100 

Frequentou 56,6 16,2 8,5 75,2 100 

Prestou vestibular 

antes      

Não prestou 33,9 19,8 9,9 70,4 100 

1 vez 39,4 19,0 9,8 71,2 100 

2 vezes ou mais 26,8 15,0 8,1 76,9 100 

Motivo da escolha 
     

Adequação as aptidões 

pessoais 
62,9 15,2 8,6 76,2 100 

Motivos Financeiros 15,3 32,4 11,7 55,9 100 

Outro 21,8 16,9 10,0 73,1 100 

Cor 
     

Branca 62,4 19,0 9,1 71,9 100 

Não branca 37,6 16,7 9,9 73,3 100 

Instrução do pai 
     

No máximo 

Fundamental 
25,2 13,6 11,0 75,4 100 

Médio 34,6 18,4 10,1 71,5 100 

Superior ou pós 40,2 20,8 7,8 71,4 100 
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Variáveis 
Percentual de 

candidatos 

Área escolhida 

Total 
Engenharias 

Ciências 

exatas 

Ciências 

humanas/ 

biológicas 

Instrução da mãe 
     

No máximo 

Fundamental 
21,8 12,7 11,0 76,3 100 

Médio 34,8 19,3 10,5 70,1 100 

Superior ou pós 43,4 20,0 7,7 72,3 100 

Renda mensal familiar 
     

Até 3 salários mínimos 39,0 13,7 11,1 75,2 100 

Mais de 3 a 10 salários 

mínimos 
36,3 20,3 8,7 71,0 100 

Mais de 10 salários 

mínimos 
24,7 22,2 7,7 70,2 100 

Trabalho 
     

Não trabalha 85,9 18,9 8,6 72,5 100 

Trabalha 14,1 13,6 14,1 72,3 100 

Onde mora 
     

Na casa dos pais 85,7 19,2 9,7 71,1 100 

Outro 14,3 11,8 7,5 80,7 100 

Domínio de língua 

estrangeira      

Sim 66,9 19,9 8,7 71,4 100 

Não 33,1 14,8 10,7 74,5 100 

 

Na Tabela 1, verifica-se que 37,5% dos candidatos são do sexo masculino e 

62,5% são do sexo feminino. Entre os candidatos do sexo masculino, se observa maior 

proporção de indivíduos que escolheram as áreas de Engenharias (Homens: 28,9%; 

Mulheres: 11,8%). 

Com relação a idade dos candidatos, verifica-se que quase a metade dos 

candidatos (47,1%) estão na faixa etária de 19 a 20 anos. Entre os candidatos com 

menos de 19 anos de idade, observa-se maior proporção daqueles que escolheram as 

áreas de engenharia (23,8%), enquanto que nos grupos etários de “19 a 20 anos” e “mais 

de 20 anos”, a proporção de indivíduos que escolheram as áreas de engenharia é de 

18,8% e 10,9%, respectivamente. 

 Quanto à cidade de residência, observa-se que 35,4% dos candidatos residem na 

cidade do Rio de Janeiro, enquanto que 25,4% dos candidatos residem nas cidades de 

Niterói ou São Gonçalo (12,7% em cada cidade). Os demais candidatos (39,2%) são 

provenientes de outras cidades. A proporção de indivíduos que escolheram as áreas de 
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engenharia é maior nas cidades de Niterói (19,0%) e Rio de Janeiro (19,8%), e menor na 

cidade de São Gonçalo (14,5%). 

A maioria dos candidatos é proveniente de escolas particulares (61,9%). 

Comparando a proveniência do ensino médio, observou-se maior percentual de 

candidatos provenientes do ensino particular escolhendo as áreas de engenharias 

(particular: 19,5%; público: 16,1%). Quase metade dos candidatos (48,0%) estava por 

encerrar o ensino médio no mesmo ano do vestibular (ano de 2010) e a maioria (56,6%) 

dos candidatos frequentou outros cursos em sua preparação para o vestibular. Ao 

comparar os anos de conclusão, observa-se que em 2010, há maior percentual de 

candidatos que escolheram as áreas de engenharia (21,9%). 

Quanto a informação do candidato já ter prestado vestibular anteriormente,  

39,4% responderam que já tinham prestado vestibular uma vez, enquanto 26,8% dos 

candidatos informaram que já tinham prestado ao menos duas vezes. Os demais 

candidatos (33,9%) estavam prestando vestibular pela primeira vez.  

Com relação a motivação na escolha do curso, 62,9% dos candidatos levaram 

em consideração a adequação do curso às suas aptidões pessoais e 15,3% foram 

motivados principalmente por fatores financeiros, como maior oferta no mercado de 

trabalho ou recompensa financeira mais promissora. Dentre os candidatos motivados 

por questões financeiras, 32,4% escolheram os cursos das áreas de engenharia, 

proporção consideravelmente maior que a observada entre os candidatos que alegaram 

outros motivos para suas escolha pelas áreas de engenharia (aptidão pessoal: 15,2%; 

outro motivo: 16,9%). 

 A maioria dos candidatos (62,4%) é de cor branca; cerca de 40% dos candidatos 

são filhos de pais ou mães com ensino superior ou pós-graduação, sendo nestes grupos, 

observado maior percentual de candidatos que escolheram as áreas de engenharia (pai: 

20,8%; mãe: 20,0%). 

Com relação as características econômicas, observa-se maior proporção de 

candidatos que não estão trabalhando (85,9%) e que possuem renda mensal familiar de 

até 3 salários mínimos (39,0%). Observa-se ainda que há maior proporção de candidatos 

escolhendo as áreas de engenharia, na faixa de renda mais elevada (mais de 10 s.m: 

22,2%). Além disso, observou-se maior proporção de candidatos escolhendo as áreas de 

engenharia no grupo dos candidatos que não trabalham (não trabalha: 18,9%; trabalha: 

13,6%).   
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Do total de candidatos, 85,7% moram na casa dos pais. Verifica-se maior 

proporção pela escolha das áreas de engenharia, entre os candidatos que moram com os 

pais (19,2%), comparativamente aos que não moram com os pais (11,8%). Quanto a 

língua estrangeira, 66,9% dos candidatos declararam ter domínio de alguma língua 

estrangeira, dos quais 19,9% fizeram a opção pelas áreas de engenharia. 

A Tabela 2 fornece os resultados dos testes de significância geral dos parâmetros 

do modelo logístico multinomial explicativo da área escolhida pelos candidatos, 

considerando todas as variáveis de estudo.  

 

Tabela 2: Resultados dos testes de significância geral para os parâmetros do modelo 

logístico multinomial explicativo da área escolhida pelos candidatos, considerando 

todas as variáveis de estudo. 

Variável p-valor 

Sexo <0,001 

Idade <0,001 

Cidade <0,001 

Ensino Médio <0,001 

Ano de conclusão 0,001 

Frequentou outro curso <0,001 

Prestou vestibular antes 0,310 

Motivo da escolha <0,001 

Cor 0,218 

Instrução do pai 0,018 

Instrução da mãe <0,001 

Renda mensal familiar <0,001 

Trabalho <0,001 

Onde mora <0,001 

Domínio de língua estrangeira 0,007 

 

Na Tabela 2, observou-se que apenas as variáveis “prestou vestibular antes” e 

“cor” não apresentaram associação estatisticamente significante com a escolha da área 

profissional (p-valor > 5%). 

A Tabela 3 fornece os resultados do ajuste deste modelo considerando todas as 

variáveis de estudo (quinze). Os resultados do ajuste que não se referiam as áreas de 

Engenharia estão disponíveis em uma tabela no Anexo II, e não foram descritos neste 

trabalho por não fazerem parte do objetivo do estudo, que está voltado para as áreas de 

Engenharia. 
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Tabela 3: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial explicativo da área 

escolhida pelos candidatos, considerando todas as variáveis de estudo. 

Variáveis 

Engenharias vs Ciências 

exatas 
 

 

Engenharias vs Ciências 

humanas/biológicas 
 

 

Estimativa OR P-valor Estimativa OR P-valor 

Intercepto 0,680 - <0,001 -3,035 - <0,001 

Sexo       

Masculino 0,048 1,050 0,327 1,248 3,485 <0,001 

Feminino 0 1 - 0 1 - 

Idade 
      

<19 0,396 1,486 <0,001 0,738 2,092 <0,001 

19 a 20 0,229 1,257 0,011 0,464 1,591 <0,001 

>20 0 1 - 0 1 - 

Cidade 
      

Rio de Janeiro -0,474 0,623 <0,001 0,049 1,050 0,210 

Niterói -0,504 0,604 <0,001 0,046 1,047 0,391 

São Gonçalo -0,677 0,508 <0,001 -0,052 0,949 0,374 

Outra 0 1 - 0 1 - 

Ensino Médio 
      

Público 0,035 1,035 0,555 0,173 1,189 <0,001 

Particular 0 1 - 0 1 - 

Ano de conclusão 
      

2010 0,105 1,111 0,258 0,232 1,262 <0,001 

2009 0,100 1,105 0,270 0,237 1,267 <0,001 

Antes 0 1 - 0 1 - 

Frequentou outro 

curso       

Não frequentou -0,061 0,941 0,242 0,100 1,105 0,006 

Frequentou 0 1 - 0 1 - 

Prestou vestibular 

antes       

Não prestou 0,046 1,047 0,546 0,007 1,007 0,894 

1 vez 0,031 1,032 0,635 0,067 1,069 0,139 

2 vezes ou mais 0 1 - 0 1 - 

Motivo da escolha 
      

Adequação as aptidões 

pessoais 
-0,068 0,935 0,262 -0,223 0,800 <0,001 

Motivos financeiros 0,477 1,612 <0,001 0,841 2,320 <0,001 

Outro 0 1 - 0 1 - 

Cor 
      

Branca -0,092 0,912 0,082 -0,036 0,965 0,324 

Não branca 0 1 - 0 1 - 

Instrução do pai 
      

No máximo 

Fundamental 
-0,227 0,797 0,006 -0,04 0,961 0,483 
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Variáveis 

Engenharias vs Ciências 

exatas 
 

 

Engenharias vs Ciências 

humanas/biológicas 
 

 

Estimativa OR P-valor Estimativa OR P-valor 

Médio -0,137 0,872 0,032 0,030 1,030 0,477 

Superior ou pós 0 1 - 0 1 - 

Instrução da mãe 
      

No máximo 

Fundamental 
-0,194 0,823 0,021 -0,035 0,966 0,558 

Médio -0,050 0,951 0,415 0,198 1,219 0 

Superior ou pós 0 1 - 0 1 - 

Renda mensal 

familiar       

Até 3 s.m -0,525 0,592 <0,001 -0,280 0,756 <0,001 

Mais de 3 a 10 s.m -0,116 0,891 0,091 0,025 1,026 0,555 

Mais de 10 s.m 0 1 - 0 1 - 

Trabalho 
      

Não trabalha 0,363 1,437 <0,001 -0,041 0,960 0,483 

Trabalha 0 1 - 0 1 - 

Onde mora 
      

Na casa dos pais -0,066 0,936 0,416 0,354 1,425 <0,001 

Outro 0 1 - 0 1 - 

Domínio de língua 

estrangeira       

Sim 0,168 1,183 0,003 0,098 1,103 0,015 

Não 0 1 - 0 1 - 

 

 Os resultados do teste de significância geral (Tabela 2) são corroborados pelos 

resultados do teste de significância individual dos parâmetros do modelo (Tabela 3), 

demonstrando que não existe diferença na chance de escolher as áreas de Engenharia, 

relativamente as demais áreas, entre candidatos brancos e não brancos, e entre grupos de 

indivíduos que nunca prestaram vestibular, que prestaram uma única vez e que 

prestaram duas ou mais vezes.  

 A Tabela 4 apresenta os resultados dos testes de significância geral para os 

parâmetros do modelo logístico multinomial (modelo final).  

 

  



37 

 

Tabela 4: Resultados dos testes de significância geral para os parâmetros do modelo 

logístico multinomial explicativo da área escolhida pelos candidatos, considerando treze 

variáveis de estudo. 

Variável p-valor 

Sexo <0,001 

Idade <0,001 

Cidade <0,001 

Ensino Médio <0,001 

Ano de conclusão <0,001 

Frequentou outro curso <0,001 

Motivo da escolha <0,001 

Instrução do pai 0,023 

Instrução da mãe <0,001 

Renda mensal familiar <0,001 

Trabalho <0,001 

Onde mora <0,001 

Domínio de língua estrangeira 0,010 

 

 

Na Tabela 4, observou-se que, após a exclusão das variáveis “prestou vestibular 

antes” e “cor”, todas as variáveis restantes continuaram estatisticamente associadas com 

a escolha da área (p-valor ≤ 5%). A Tabela 5 fornece os resultados do ajuste do modelo 

logístico multinomial (modelo final). 

 

Tabela 5: Resultados do ajuste do modelo logístico multinomial (modelo final) 

explicativo da área escolhida pelos candidatos. 

Variáveis 

Engenharias vs Ciências 

exatas 
 

 

Engenharias vs Ciências 

humanas/biológicas 
 

Estimativa OR P-valor Estimativa OR P-valor 

Intercepto 0,624 - <0,001 -3,041 - <0,001 

Sexo       

Masculino 0,049 1,051 0,319 1,248 3,485 <0,001 

Feminino 0 1 - 0 1 - 

Idade 
      

Menos de 19 anos 0,396 1,485 <0,001 0,737 2,090 <0,001 

De 19 a 20 anos 0,225 1,253 0,012 0,462 1,588 <0,001 

Mais de 20 anos 0 1 - 0 1 - 

Cidade 
      

Rio de Janeiro -0,472 0,624 <0,001 0,054 1,055 0,165 

Niterói -0,504 0,604 <0,001 0,049 1,050 0,354 

São Gonçalo -0,670 0,512 <0,001 -0,046 0,955 0,426 

Outra 0 1 - 0 1 - 
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Variáveis 

Engenharias vs Ciências 

exatas 
 

 

Engenharias vs Ciências 

humanas/biológicas 
 

 

Estimativa OR P-valor Estimativa OR P-valor 

Ensino Médio 
      

Público 0,046 1,047 0,430 0,174 1,191 <0,001 

Particular 0 1 - 0 1 - 

Ano de conclusão 
      

2010 0,125 1,133 0,160 0,236 1,267 <0,001 

2009 0,108 1,114 0,227 0,252 1,287 <0,001 

Antes 0 1 - 0 1 - 

Frequentou outro curso 
      

Não frequentou -0,062 0,940 0,232 0,099 1,104 0,006 

Frequentou 0 1 - 0 1 - 

Motivo da escolha 
      

Adequação as aptidões 

pessoais 
-0,069 0,933 0,250 -0,224 0,800 <0,001 

Motivos financeiros 0,476 1,610 <0,001 0,841 2,320 <0,001 

Outro 0 1 - 0 1 - 

Instrução do pai 
      

No máximo Fundamental -0,217 0,805 0,009 -0,036 0,964 0,525 

Médio -0,131 0,877 0,040 0,033 1,033 0,431 

Superior ou pós 0 1 - 0 1 - 

Instrução da mãe 
      

No máximo Fundamental -0,182 0,833 0,030 -0,030 0,970 0,606 

Médio -0,045 0,956 0,463 0,200 1,221 <0,001 

Superior ou pós 0 1 - 0 1 - 

Renda mensal familiar 
      

Até 3 s.m -0,508 0,602 <0,001 -0,275 0,759 <0,001 

Mais de 3 a 10 s.m -0,110 0,895 0,106 0,027 1,028 0,524 

Mais de 10 s.m 0 1 - 0 1 - 

Trabalho 
      

Não trabalha 0,359 1,432 <0,001 -0,046 0,955 0,431 

Trabalha 0 1 - 0 1 - 

Onde mora 
      

Na casa dos pais -0,063 0,939 0,437 0,358 1,430 <0,001 

Outro 0 1 - 0 1 - 

Domínio de língua 

estrangeira       

Sim 0,162 1,176 0,004 0,097 1,102 0,016 

Não 0 1 - 0 1 - 

 



39 

 

   

Na Tabela 5, verifica-se que candidatos do sexo masculino tem uma chance de 

escolher as áreas de Engenharia relativamente as áreas de Ciências 

Humanas/Biológicas 3,485 vezes maior do que candidatos do sexo feminino. A variável 

“sexo” não apresentou significância estatística com a chance dos candidatos escolherem 

as áreas de Engenharia em relação as demais áreas de Ciências Exatas. 

Com relação a variável “idade”, observou-se que a chance dos candidatos 

escolherem as áreas de Engenharia diminui à medida que aumenta a faixa etária, tanto 

em comparação aos candidatos que escolheram as demais áreas de Ciências exatas 

quanto aos candidatos que escolheram as áreas de Ciências humanas/biológicas. 

Com relação a cidade de residência, a chance dos candidatos escolherem as áreas 

de Engenharia comparada com as demais áreas de Ciências Exatas, foi menor 

sobretudo na cidade de São Gonçalo, relativamente aos candidatos residentes em outras 

cidades. A cidade de residência não teve efeito estatisticamente significante na chance 

de escolher Engenharias vs Ciências humanas/biológicas. 

 Quanto a proveniência do ensino médio, verificou-se que os candidatos que 

estudaram no ensino público possuem uma chance 19,1% maior de escolher 

Engenharias vs Ciências humanas/biológicas (RC=1,191; p-valor<0,001) relativamente 

aos candidatos provenientes do ensino particular. A variável "proveniência do ensino 

médio" não apresentou associação significativa com a chance de escolher as áreas de 

Engenharias vs Ciências exatas (RC=1,047; p-valor=0,430).  

 Os candidatos que concluíram o ensino médio em 2009 ou 2010 possuem uma 

chance aproximadamente 28% maior de escolherem as áreas de Engenharia vs Ciências 

humanas/biológicas, em relação aos candidatos que concluíram o ensino médio antes de 

2009. 

 Os candidatos que não frequentaram curso pré-vestibular ou curso de matérias 

isoladas apresentaram uma chance 10,4% maior de escolherem as áreas de Engenharia 

vs Ciências humanas/biológicas (RC=1,104; p-valor=0,006), relativamente aos 

candidatos que frequentaram pelo menos um desses cursos. 

 A chance de escolher as áreas de Engenharia comparada com as áreas de 

Ciências exatas foi 61,0% maior para os candidatos que declararam motivação 

financeira em relação aos candidatos que reportaram outro motivo (RC=1,610; p-

valor<0,001). Já a chance de escolher as áreas de Engenharia comparada com as áreas 

de Ciências humanas/biológicas foi 2,320 vezes maior para os que declararam 
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motivação financeira (RC=2,320; p-valor<0,001). Para os candidatos que responderam 

como motivação para a escolha a adequação do curso às suas aptidões pessoais, a 

chance de escolher Engenharias vs Ciências humanas/biológicas é 20% menor 

(RC=0,800; p-valor<0,001), relativamente aos candidatos que reportaram outro motivo. 

Não verificou-se associação significativa entre esse tipo de motivação (aptidão) e a 

chance do candidato escolher as áreas de Engenharias vs Ciências exatas (RC=0,933; p-

valor=0,250).  

 Com relação ao “nível de instrução do pai”, observou-se que a chance de 

escolher Engenharias vs Ciências exatas é 14,0% maior para os candidatos cujos pais 

tem ensino superior ou pós-graduação, relativamente aos candidatos filhos de pais com 

ensino médio (RC=1/0,877=1,140; p-valor=0,033). E essa chance é 24,2% maior em 

relação aos candidatos filhos de pais com no máximo ensino fundamental 

(RC=1/0,805=1,242; p-valor=0,009). A variável “instrução do pai” não teve efeito 

estatisticamente significante na chance do candidato escolher Engenharias vs Ciências 

humanas/biológicas.  

 Com relação ao “nível de instrução da mãe”, observou-se que a chance de 

escolher Engenharias vs Ciências exatas é 20,0% maior para os candidatos cujas mães 

tem ensino superior ou pós-graduação, relativamente aos candidatos filhos de mães com 

no máximo ensino fundamental (RC=1/0,833=1,200; p-valor=0,030). A chance de 

escolher as áreas de Engenharias vs Ciências humanas/biológicas é 22,1% maior 

(RC=1,221; p-valor<0,001) para os candidatos cujas mães tem ensino médio, em 

relação aos candidatos filhos de mães com ensino superior ou pós-graduação. 

A chance dos candidatos com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos 

(faixa mais baixa), relativamente àqueles com renda mensal familiar com mais de 10 

salários mínimos (faixa mais alta), escolherem as áreas de Engenharias é 

aproximadamente 40% menor em comparação com a  área de Ciências exatas 

(RC=0,602, p-valor<0,001) e 24,1% menor  quanto a área de Ciências 

humanas/biológicas (RC=0,759,p-valor<0,001). 

 Os candidatos que não trabalham possuem uma chance 43,2% maior de escolher 

Engenharias vs Ciências exatas (RC=1,432; p-valor<0,001). O resultado não foi 

estatisticamente significante ao se comparar as áreas de Engenharias com as áreas de 

Ciências Humanas/Biológicas. 

Os candidatos que moram com os pais tem uma chance 43,0% maior de escolher 

Engenharias vs Ciências humanas/biológicas (RC=1,430; p-valor<0,001). Esta variável 
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“onde mora” não apresentou associação significativa com a chance do candidato 

escolher Engenharias vs Ciências exatas. 

 A chance do candidato escolher as áreas de Engenharias relativamente as de 

Ciências Exatas é 17,6% maior para os candidatos com domínio de alguma língua 

estrangeira (RC=1,176; p-valor=0,004). Já a chance de escolher as áreas de 

Engenharias relativamente as de Ciências humanas/biológicas é 10,2% maior para os 

candidatos com domínio de língua estrangeira (RC=1,102; p-valor=0,016).  

 No que se refere a qualidade do ajuste do modelo final, observou-se que o 

pseudo-R² de Nagelkerke foi de 0,162 e uma taxa global de classificações corretas de 

72,8%, isto é, o modelo ajustado classificou corretamente 72,8% dos candidatos. 

Observou-se também que, dos candidatos que escolheram as áreas de Engenharia, 

quase 50% foram classificados corretamente pelo modelo; e dos candidatos que 

escolheram Ciências humanas/biológicas, 74,1% foram classificados corretamente. O 

modelo não conseguiu classificar nenhuma candidato da área de Ciências exatas de 

forma adequada. Entretanto, através do teste de significância baseado no Índice de 

Kappa, verificou-se que existe concordância significativa entre as categorias observadas 

e preditas do modelo (K=0,102; p-valor<0,001). 

  

Tabela 6: Classificação dos candidatos segundo as categorias observadas e preditas da 

variável resposta “área escolhida”. 

Área escolhida predita pelo 
modelo 

Área escolhida observada 
Total 

Engenharias 
Ciências 
Exatas 

Ciências Humanas 
e Biológicas 

Engenharias 628 188 524 1340 

Ciências Exatas 0 0 3 3 

Ciências Humanas e 
Biológicas 

4654 2547 20548 27729 

Total 5282 2735 21055 29072 
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4.2 Discussão 

 

 Este trabalho buscou estudar a associação entre características demográficas, 

socioeconômicas e culturais dos candidatos ao vestibular UFF 2011 e a sua escolha 

pelas áreas de Engenharia, relativamente às demais áreas de Ciências exatas e às áreas 

de ciências humanas e biológicas. 

 Segundo BARTALOTTI & MENEZES-FILHO (2007), as escolhas dos 

candidatos são fortemente influenciadas pelas oportunidades econômicas, destacando 

que fatores como renda, perspectiva de empregabilidade, taxa de 

retorno, status associado à carreira ou vocação fazem parte do processo de decisão 

individual. O presente estudo também mostrou que a motivação financeira está 

fortemente associada com a escolha pelas áreas de Engenharia, em comparação as áreas 

de Ciências Exatas e Ciências humanas/biológicas. No estudo de HIRT & RAITZ 

(2009), também foi verificado que o salário foi o fator mais reportado pelos jovens para 

a escolha da área profissional, onde 27% dos jovens relataram que o salário interfere 

nesta escolha. A aptidão, portanto, parece não ser um fator prioritário para a escolha das 

áreas de Engenharia, o que é preocupante, pois como foi verificado no estudo de 

BARDAGI (2006), a identificação pessoal é um fator relacionado à satisfação com a 

escolha da área profissional. Inclusive, no presente estudo, verificou-se que a chance de 

optar pelas áreas de Engenharias, relativamente as áreas de Ciências 

humanas/biológicas, é menor para candidatos que apontaram a aptidão como fator de 

escolha pela área profissional. 

O sexo dos candidatos foi outra variável que está associada substancialmente 

com a escolha do curso, com uma presença muito grande de candidatos que escolheram 

as áreas de Engenharia entre os homens. O mesmo já havia sido observado por 

RIBEIRO (1982), que comentou que o grupo de candidatos as carreiras de Engenharia é 

um grupo marcadamente masculino. Esse resultado também corrobora a afirmação de 

BAHIA & LAUDARES (2011) de que a engenharia carrega a marca da masculinidade 

mais enraizada, sendo ainda vista como uma profissão para homens. 

A faixa etária esta inversamente associada com a chance dos candidatos 

escolherem as áreas de Engenharia, tanto em comparação aos candidatos que 

escolheram as demais áreas de Ciências exatas quanto aos candidatos que escolheram as 

áreas de Ciências humanas/biológicas. Esta tendência de quanto menor a faixa etária, 
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maior a chance de escolher as áreas de Engenharia, também foi verificado no estudo de 

SOUZA et al. (2012), que objetivou avaliar a escolha profissional pelos cursos de 

engenharia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), mas numa análise 

voltada especificamente para estudantes do sexo feminino. Estes autores verificaram 

que a maioria (76%) dos estudantes optaram por Engenharia quando tinham de 15 a 18 

anos, que é a faixa etária na qual os alunos normalmente estão no ensino médio e que 

devem fazer a sua escolha profissional. Já para a faixa etária mais alta, após os 18 anos 

(19 anos ou mais), o percentual de estudantes que escolheram as áreas Engenharia foi de 

apenas 19%. 

Os candidatos que estudaram no ensino público possuem maior chance de optar 

pelas áreas de Engenharia, em especial em relação às áreas de Ciências 

humanas/biológicas. Se basearmos no achado de MELO-SILVA et al. (2008), de que 

existe maior maturidade entre os alunos provenientes das escolas do ensino público, 

pode-se concluir que os candidatos estão conscientes de sua escolha pela áreas de 

Engenharia. 

Segundo NORONHA & OTTATI (2010), pais e mães mais escolarizados 

possuem maior influência na escolha profissional dos filhos pelas áreas de Engenharia, 

que caracterizam áreas profissionais reconhecidamente tradicionais. Também foi 

observado neste trabalho que candidatos filhos de pais com formação superior ou pós-

graduação possuem interesses pelas áreas de Engenharia, relativamente a outras áreas 

de Ciências Exatas.  

A renda familiar é outro fator influente na escolha pelas áreas de Engenharia. 

Como ressaltado por BORGES & CARNIELLI (2005), cursos de maior prestígio social 

e maior remuneração, como as Engenharias, costumam atrair jovens de faixas de renda 

mais alta. Verificou-se, no presente trabalho essa tendência de que jovens de faixas de 

renda familiar mais alta (acima de 10 salários mínimos) tendem a restringir a sua 

escolha para áreas de maior remuneração, como as Engenharias. 

Os candidatos que não trabalham possuem maior chance de escolher as áreas de 

Engenharia, relativamente as demais áreas de Ciências exatas, o que pode ser devido ao 

conhecimento dos candidatos de que os cursos de engenharia exigem tempo e 

dedicação, pois na grade dos cursos de Engenharias existem disciplinas de cálculo, 

física e química. Sendo assim, o fato de não trabalhar pode estar associado ao desejo do 

candidato pelo curso e ao conhecimento de que os primeiros anos dos cursos de 
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Engenharia são mais difíceis, dada a grande variedade de disciplinas de Cálculo e 

Física. 

Os candidatos com domínio de alguma língua estrangeira têm maior chance de 

optarem pelas áreas de Engenharias. Atualmente, o mercado de trabalho em qualquer 

área tem exigido o conhecimento de língua estrangeira, especialmente o inglês. Para a 

área de Engenharias, outras línguas também são importantes (ZAGO, 2006). 

 A limitação do estudo se refere a não obrigatoriedade do preenchimento do 

questionário sociocultural na fase de inscrição dos candidatos ao Vestibular da UFF 

2011. Com isso, a base de dados foi reduzida, pela exclusão dos candidatos que não 

quiseram responder o questionário e daqueles que não responderam questões relativas 

as variáveis utilizadas na modelagem estatística. 
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5 Conclusões e considerações finais 

 

 O presente trabalho mostrou que existe associação entre múltiplos fatores e a 

escolha da área profissional, em particular a área de Engenharias. As variáveis sexo e o 

tipo de motivação tiveram os maiores efeitos sobre a chance de escolher as áreas de 

Engenharia, sendo esta chance maior para os candidatos do sexo masculino e para 

aqueles que alegaram motivações de cunho financeiro para sua escolha. As associações 

entre essas variáveis e a chance de escolha pelas áreas de Engenharia foram mais fortes 

quando comparados com as áreas de Ciências Humanas/Biológicas do que quando 

comparados com as áreas de Ciências Exatas. Além disso, observou-se maior chance de 

escolher as áreas de Engenharias, em comparação com as outras duas áreas, para 

aqueles candidatos: com faixa etária de 15 a 19 anos, com maior renda mensal familiar 

(mais de 10 s.m versus até 3 s.m) e com domínio de língua estrangeira.   

 Conclui-se também que candidatos que moram em outra cidade (que não Rio de 

Janeiro, Niterói e São Gonçalo), que tem pais ou mães com ensino superior ou pós 

graduação e que não trabalham apresentam maior chance de escolher as áreas de 

Engenharia, quando comparadas com as demais áreas de Ciências Exatas. Já quando 

comparadas com as áreas de Ciências Humanas/ Biológicas, observou-se maior chance 

de escolha pelas áreas de Engenharia para candidatos que: moram com os pais, são 

provenientes de escola pública, concluíram o ensino médio em 2010 ou em 2009, não 

frequentaram cursos complementares para a preparação para o vestibular e que possuem 

mães com nível médio. 

Diante da complexidade acerca da escolha profissional, ressalta-se a importância 

da orientação profissional, desenvolvida por equipe multiprofissional qualificada em 

escolas do ensino médio, a fim de identificar as características peculiares dos alunos, 

auxiliando-os em suas escolhas profissionais. 

 Para melhorar a qualidade dos dados levantados para os candidatos que 

participam do vestibular da UFF, destaca-se a importância do preenchimento do 

questionário sociocultural passar a ser obrigatório no momento da inscrição do 

vestibular. No vestibular da UFF 2008, o preenchimento foi obrigatório, mas devido à 

má repercussão que essa medida gerou sobre os candidatos e suas famílias, no 

vestibular seguinte o preenchimento do questionário sociocultural voltou a ser opcional.  
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Na análise efetuada neste trabalho, avaliou-se as características que estão 

associadas à escolha dos candidatos pela área profissional, considerando três grandes 

áreas: Engenharias, Ciências Exatas e Ciências Humanas/Biológicas.  Mas outros 

estudos poderiam ser desenvolvidos, comparando cursos específicos das áreas de 

Engenharia (Mecânica, Civil, de Produção, etc.). Além disso, outras variáveis poderiam 

ser incluídas em estudos futuros para a explicação da escolha da área profissional, como 

a matéria de preferência do aluno no ensino médio, o desempenho do aluno nas matérias 

de matemática, física e química, e a profissão dos pais. 
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Apêndices 

 

Apêndice I Questionário Sociocultural do Vestibular da UFF 2011 

 

1 Em que tipo de 

estabelecimento de ensino 

você cursou (ou cursa) o 

ensino médio 

(anteriormente denominado 

curso de 2o. grau)? 

1. todo em escola publica 

2. todo em escola particular 

3. maior parte em escola publica 

4. maior parte em escola particular 

5. outros 

2 Que tipo de estudos de 

ensino médio você 

realizou? 

1. de formação básica comum 

2. de formação técnica ou profissionalizante 

3. de formação de magistério de Ensino Fundamental 

(anteriormente denominado Curso Normal) 

4. supletivo 

5. outro 

3 Se você estudou (ou 

estuda) em escola 

particular, recebeu algum 

auxilio (bolsa de estudos)? 

1. não estudei (ou estudo) em escola particular 

2. estudei (ou estudo) e não recebi 

3. sim, recebi auxilio governamental 

4. sim, recebi auxilio da empresa do meu responsável 

5. sim, recebi auxilio da empresa em que trabalho 

6. sim, recebi auxilio da própria escola 

4 Em que ano você 

concluiu (ou concluirá) o 

curso do ensino médio ? 

1. 2010 

2. 2009 

3. 2008 

4. 2007 

5. 2006 

6. 2005 ou antes 

5 você mudou de colégio na 

última serie do ensino 

médio ? 

1. não 

2. sim, para uma escola que preparasse melhor para o 

vestibular 

3. sim, por razoes de localização 

4. sim, por razoes de ordem financeira 

5. sim, pois fiquei em dependência no 2o. ano 

6. sim, por outros motivos 

6 você frequentou algum 

curso, além do ensino 

médio para prestar o 

Vestibular? 

1. não 

2. sim, curso pré-vestibular 

3. sim, curso de matérias isoladas 

4. sim, curso pré-vestibular e curso de matérias isoladas 
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7 Qual o principal motivo 

que o levou a frequentar o 

curso pré-vestibular? 

1. meu colégio não prepara adequadamente para o 

Vestibular 

2. meu colégio prepara para o Vestibular, mas o curso 

pré-vestibular ensina os "macetes" 

3. para me atualizar, pois parei de estudar ha algum tempo 

4. meus amigos estavam fazendo curso pré-vestibular 

5. meu colégio fez convenio com um curso pré-vestibular 

6. recebi uma bolsa do cursinho 

7. outro motivo 

8 Durante quanto tempo 

você frequentou o curso 

pré-vestibular? 

1. um semestre 

2. um ano 

3. mais de um ano 

9 Se você não frequentou 

curso pré-vestibular, qual o 

motivo principal de não 

faze-lo? 

1. o ensino do meu colégio e suficiente para o Vestibular 

2. dificuldades econômicas 

3. o horário do curso vestibular coincidiu com meu 

horário de trabalho 

4. achei que poderia estudar por conta própria 

5. meu colégio já oferece pré-vestibular integrado ao 

curso regular 

6. outro motivo 

10 você já prestou algum 

exame vestibular antes? 

Quantos? 

1. não 

2. sim, um, para o mesmo curso a que estou concorrendo 

3. sim, um, para curso diferente daquele a que estou 

concorrendo 

4. sim, dois, para o mesmo curso a que estou concorrendo 

5. sim, dois, para curso diferente daquele a que estou 

concorrendo 

6. sim, mais de dois 

11 você já iniciou algum 

curso superior? 

1. não iniciei 

2. sim, mas abandonei pois não tive condições financeiras 

para continuar 

3. sim, mas abandonei pois o curso não correspondeu as 

minhas expectativas 

4. sim, mas abandonei pois não consegui conciliar 

trabalho e estudos 

5. sim, estou cursando 

6. sim e já conclui 
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12 Como você obteve 

informações sobre o curso 

escolhido? 

1. com os amigos 

2. com os pais 

3. com os professores 

4. através de orientação profissional 

5. na Universidade 

6. na INTERNET 

7. por outros meios 

13 O que você mais espera 

de um curso universitário? 

1. cultura geral e ampla 

2. formação profissional voltada para o mercado de 

trabalho 

3. formação teórica voltada para a pesquisa 

4. formação acadêmica para melhorar minha atuação na 

atividade pratica que estou desempenhando 

14 Qual o motivo principal 

de você estar prestando 

Vestibular para a UFF? 

1. e a que oferece melhor qualidade de ensino 

2. e a de mais fácil acesso (proximidade de casa, 

condução, etc.) 

3. e gratuita 

4. e a única que oferece o curso pretendido 

5. e a única que oferece o horário mais adequado 

6. e a que foi escolhida pela maioria dos meus amigos 

7. pelo tipo de Vestibular 

8. outro motivo 

15 O que mais contribuiu 

para a escolha de seu 

curso? 

1. adequação as aptidões pessoais 

2. maior oferta no mercado de trabalho 

3. recompensa financeira mais promissora 

4. prestigio social da profissão 

5. influencia familiar 

6. indicação de teste vocacional 

7. baixa relação candidato / vaga 

8. já estar atuando em área afim 

9. outros aspectos 

16 você pretende se 

candidatar: 

1. somente a este concurso 

2. a outro(s) vestibular(es) em instituição(ões) publica(s) 

3. a outro(s) vestibular(es) em instituição(ões) 

particular(es) 

4. a outro(s) vestibular(es) em instituição(ões) publicas e 

particular(es) 

17 Levando em conta a 

classificação usada pelo 

IBGE, como você definiria 

a sua cor? 

1. branca 

2. preta 

3. parda 

4. amarela 

5. indígena 
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18 Qual o nível de 

instrução de seu pai? 

1. não frequentou escola 

2. fundamental (anteriormente denominado 1o. grau) 

incompleto 

3. fundamental 

4. médio 

5. superior 

6. pós-graduação 

7. não sei informar 

19 Qual o nível de 

instrução de sua mãe? 

1. não frequentou escola 

2. fundamental (anteriormente denominado 1o. grau) 

incompleto 

3. fundamental 

4. médio 

5. superior 

6. pós-graduação 

7. não sei informar 

20 Seu pai: 1. trabalha fora 

2. trabalha em atividade remunerada, dentro de casa 

3. e aposentado e continua trabalhando regularmente 

4. e aposentado 

5. esta desempregado 

6. vive de rendas 

7. nunca trabalhou fora 

8. e falecido 

9. não tenho informações 

21 Sua mãe: 1. trabalha fora 

2. trabalha em atividade remunerada, dentro de casa 

3. e aposentada e continua trabalhando regularmente 

4. e aposentada 

5. esta desempregada 

6. vive de rendas 

7. nunca trabalhou fora 

8. e falecida 

9. não tenho informações 

22 A ocupação principal de 

seu pai exige (ou exigia): 

1. instrução de nível superior 

2. instrução de nível médio 

3. instrução de nível fundamental 

4. não exige escolaridade 

5. não sei informar 

23 A ocupação principal de 

sua mãe exige (ou exigia): 

1. instrução de nível superior 

2. instrução de nível médio 

3. instrução de nível fundamental 

4. não exige escolaridade 
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5. não sei informar 

24 Qual a renda mensal de 

sua família? 

1. ate 1 salario mínimo 

2. mais de 1 a 3 salários mínimos 

3. mais de 3 a 10 salários mínimos 

4. mais de 10 a 20 salários mínimos 

5. mais de 20 a 30 salários mínimos 

6. mais de 30 a 50 salários mínimos 

7. mais de 50 salários mínimos 

25 Quantas pessoas em sua 

família vivem da renda 

familiar citada na resposta 

anterior? 

1. uma 

2. duas 

3. três 

4. quatro 

5. cinco 

6. seis 

7. sete ou mais 

26 Se você exerce alguma 

atividade remunerada, qual 

a sua participação na vida 

econômica da família? 

1. não trabalho, recebo ajuda financeira da família 

2. trabalho, mas recebo ajuda financeira da família 

3. trabalho, sustento-me 

4. trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da 

família 

5. trabalho e sou responsável pelo sustento da família 

27 Com que idade começou 

a exercer atividade 

remunerada? 

1. antes de 14 anos 

2. de 14 a 18 anos 

3. de 18 a 21 anos 

4. apos os 21 anos 

28 A sua família reside em 

imóvel: 

1. próprio ( já quitado) 

2. próprio (em quitação) 

3. alugado 

4. outra forma de ocupação 

29 Onde você mora? 1. na casa dos meus pais 

2. na casa de parentes ou amigos 

3. em imóvel de minha propriedade 

4. em imóvel alugado, hotel, pensão, pensionato, 

republica ou assemelhado 

30 Sua família possui 

automóvel? 

1. Não 

2. possui 1 automóvel 

3. possui 2 automóveis 

4. possui mais de 2 automóveis 
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31 Excetuando-se os livros 

escolares, quantos livros, 

em media, você lê por ano? 

1. nenhum 

2. de 1 a 2 livros 

3. de 3 a 5 livros 

4. de 6 a 10 livros 

5. 11 ou mais 

32 Além de textos técnicos 

e didáticos, que outro tipo 

de texto você mais lê? 

1. romance 

2. crônica 

3. conto 

4. poesia 

5. nenhum 

33 Qual o meio que você 

mais utiliza para se manter 

informado(a) sobre os 

acontecimentos atuais? 

1. jornal 

2. televisão 

3. radio 

4. revistas 

5. INTERNET 

6. outras pessoas 

7. não tenho me mantido informado 

34 você lê jornal? 1. não 

2. sim, ocasionalmente 

3. sim, habitualmente aos domingos 

4. sim, diariamente 

35 No jornal, qual a seção 

que você mais gosta de ler? 

1. esporte 

2. internacional 

3. politica e/ou economia 

4. historia em quadrinho 

5. cultura e/ou educação e/ou ciência 

6. policial 

7. informática 

8. outra 

36 Se você assiste a 

televisão, qual a sua 

programação preferida? 

1. não assisto 

2. telejornal 

3. filmes 

4. novelas 

5. programas humorísticos e/ou de auditório 

6. programas culturais (concertos, bales, etc.) 

7. programas de entrevistas e/ou documentários 

8. esportes 

9. outra 
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37 você utiliza 

computador? 

1. não 

2. sim, no trabalho, sem acesso a INTERNET 

3. sim, no trabalho, com acesso a INTERNET 

4. sim, em casa, sem acesso a INTERNET 

5. sim, em casa, com acesso a INTERNET 

6. sim, em casa e no trabalho, sem acesso a INTERNET 

7. sim, em casa e no trabalho, com acesso a INTERNET 

38 Se você frequenta cursos 

extracurriculares de forma 

sistemática, marque aquele 

que ocupa mais o seu 

tempo: 

1. não frequento 

2. língua estrangeira 

3. musica 

4. artes plásticas (cerâmica, escultura, pintura, etc.) 

5. artes cênicas (teatro, cinema, dança, etc.) 

6. ginasticas/esportes 

7. outros 

39 você domina alguma 

língua estrangeira? 

1. sim, fluentemente 

2. sim, razoavelmente 

3. não, mas gostaria de aprender 

4. não e não sinto necessidade de aprender 

40 Que tipo de atividade 

cultural você mais gosta? 

1. cinema 

2. teatro 

3. literatura 

4. musica 

5. artes plásticas (fotografia, pintura, escultura, etc.). 

6. outras 

41 Com qual das atividades 

abaixo citadas você ocupa 

mais tempo? 

 

1. televisão 

2. teatro/cinema 

3. musica 

4. bares, boates etc. 

5. leitura 

6. esporte 

7. INTERNET 

8. nenhuma destas 
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Apêndice II Demais Resultados do ajuste do modelo de regressão logística 

multinomial completo explicativo da área escolhida pelos candidatos 

considerando todas as variáveis de estudo 

 

Variáveis 
 

 

Ciências exatas vs Ciências 

humanas/biológicas 

Estimativa OR P-valor 

Intercepto -3,715 - <0,001 

Sexo    

Masculino 1,2 3,32 <0,001 

Feminino 0 1 - 

Idade 
   

<19 0,342 1,408 <0,001 

19 a 20 0,235 1,265 0,002 

>20 0 1 - 

Cidade 
   

Rio de Janeiro 0,522 1,686 <0,001 

Niterói 0,55 1,733 <0,001 

São Gonçalo 0,625 1,868 <0,001 

Outra 0 1 - 

Ensino Médio 
   

Público 0,138 1,148 0,007 

Particular 0 1 - 

Ano de conclusão 
   

2010 0,127 1,136 0,112 

2009 0,137 1,147 0,075 

Antes 0 1 - 

Frequentou outro 

curso    

Não frequentou 0,161 1,174 <0,001 

Frequentou 0 1 - 

Prestou vestibular 

antes    

Não prestou -0,039 0,962 0,556 

1 vez 0,035 1,036 0,534 

2 vezes ou mais 0 1 - 

Motivo da escolha 
   

Adequação as aptidões 

pessoais 
-0,156 0,856 0,002 

Motivos financeiros 0,364 1,439 <0,001 

Outro 0 1 - 

Cor 
   

Branca 0,056 1,058 0,221 

Não branca 0 1 - 
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Instrução do pai 
   

No máximo 

Fundamental 
0,187 1,205 0,009 

Médio 0,166 1,181 0,003 

Superior ou pós 0 1 - 

Instrução da mãe 
   

No máximo 

Fundamental 
0,16 1,173 0,026 

Médio 0,248 1,281 0 

Superior ou pós 0 1 - 

Renda mensal 

familiar    

Até 3 s.m 0,244 1,277 0,001 

Mais de 3 a 10 s.m 0,141 1,151 0,024 

Mais de 10 s.m 0 1 - 

Trabalho 
   

Não trabalha -0,404 0,668 <0,001 

Trabalha 0 1 - 

Onde mora 
   

Na casa dos pais 0,421 1,523 <0,001 

Outro 0 1 - 

Domínio de língua 

estrangeira    

Sim -0,07 0,932 0,147 

Não 0 1 - 
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Apêndice III  Demais Resultados do ajuste do modelo de regressão logística 

multinomial final explicativo da área escolhida pelos candidatos 

 

Variáveis 
 

 

Ciências exatas vs Ciências 

humanas/biológicas 

Estimativa OR P-valor 

Intercepto -3,665 - <0,001 

Sexo    

Masculino 1,199 3,317 <0,001 

Feminino 0 1 - 

Idade 

   <19 0,341 1,407 <0,001 

19 a 20 0,237 1,267 0,002 

>20 0 1 - 

Cidade 

   Rio de Janeiro 0,526 1,691 <0,001 

Niterói 0,553 1,739 <0,001 

São Gonçalo 0,624 1,866 <0,001 

Outra 0 1 - 

Ensino Médio 

   Público 0,128 1,137 0,012 

Particular 0 1 - 

Ano de conclusão 

   2010 0,112 1,118 0,142 

2009 0,144 1,155 0,057 

Antes 0 1 - 

Frequentou outro 

curso 

   Não frequentou 0,161 1,175 <0,001 

Frequentou 0 1 - 

Motivo da escolha 

   Adequação as aptidões 

pessoais 
-0,154 0,857 0,003 

Motivos financeiros 0,365 1,441 <0,001 

Outro 0 1 - 

Instrução do pai    

No máximo 

Fundamental 
0,18 1,198 0,012 

Médio 0,164 1,178 0,004 

Superior ou pós 0 1 - 

Instrução da mãe    

No máximo 

Fundamental 
0,152 1,164 0,034 

Médio 0,245 1,277 <0,001 
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Superior ou pós 0 1 - 

Renda mensal 

familiar 

   Até 3 s.m 0,233 1,263 0,002 

Mais de 3 a 10 s.m 0,138 1,148 0,027 

Mais de 10 s.m 0 1 - 

Trabalho    

Não trabalha -0,405 0,667 <0,001 

Trabalha 0 1 - 

Onde mora    

Na casa dos pais 0,421 1,524 <0,001 

Outro 0 1 - 

Domínio de língua 

estrangeira    

Sim -0,065 0,937 0,18 

Não 0 1 - 

  



58 

 

Referências bibliográficas 

 

BAHIA, M.M; LAUDARES, J.B. A PARTICIPAÇÃO DA MULHER EM ÁREAS 

ESPECÍFICAS DA ENGENHARIA. XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em 

Engenharia. Blumenau – SC, 2011. 

 

BARDAGI, M.; LASSANCE, M. C. P.; PARADISO, Â. C.;  MENEZES, I. A.. Escolha 

profissional e inserção no mercado de trabalho: percepções de estudantes 

formandos. PSICOL. ESC. EDUC. (IMPR.) [ONLINE]. 2006, VOL.10, N.1 

[CITED  2014-04-08], PP. 69-82 

 

BIANCHINI, B. M. et al. Análise de fatores que contribuem para a redução no índice de 

evasão. In: SEMINÁRIO FLUMINENSE DE ENGENHARIA, 7., 2011, Niterói. 

Anais... p.59-66. Disponível em: 

<http://www.engenharia.uff.br/images/stories/noticias/anaisviiseminriofluminensedeeng

enhariauff2011.pdf>. Acesso em: 21 de nov. 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da Educação: Razões, 

Princípios e Programas. Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf>. Acesso em: 21 de nov. 2013. 

  

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 23 

dez. 1996. Disponível em: . Acesso em: 27 de nov. 2013. 

  

CARDOSO, V. L. S.; MAINIER, F.B.; SILVA, R. R. C. M.. Engenharia química e 

mercado de trabalho: percepções discentes. In: SEMINÁRIO FLUMINENSE DE 

ENGENHARIA, 7., 2011, Niterói. Anais... p.148-154. Disponível em: 

<http://www.engenharia.uff.br/images/stories/noticias/anaisviiseminriofluminensedeeng

enhariauff2011.pdf>. Acesso em: 21 de nov. 2013. 

  

http://www.engenharia.uff.br/images/stories/noticias/anaisviiseminriofluminensedeengenhariauff2011.pdf
http://www.engenharia.uff.br/images/stories/noticias/anaisviiseminriofluminensedeengenhariauff2011.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://www.engenharia.uff.br/images/stories/noticias/anaisviiseminriofluminensedeengenhariauff2011.pdf
http://www.engenharia.uff.br/images/stories/noticias/anaisviiseminriofluminensedeengenhariauff2011.pdf


59 

 

CASTANHO, D. M.; FREITAS, S. N. Inclusão e prática docente no ensino superior. 

Centro de Educação. Revista Brasileira de Educação Especial, Santa Maria, n. 27, 

2006. Disponível em: . Acesso em: 27 nov. 2013. 

  

CONFEA. Propostas para o Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Brasília, 2010. 

Disponível em: <http://www.confea.org.br/media/propostas_des.pdf>. Acesso em: 27 

de nov. 2013. 

  

FILHO, N. G. S.; SANTANA, J. G. L.; SILVA, L. R. B.. A responsabilidade social na 

vida de um engenheiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM 

ENGENHARIA, 39., 2011, Blumenau. Anais... 

  

GUIMARÃES, N. N. C. C.; MAINIER, F. B.; SILVA, R. R. C. M.. Análise de fatores 

que contribuem para a redução no índice de evasão. In: SEMINÁRIO FLUMINENSE 

DE ENGENHARIA, 7., 2011, Niterói. Anais... p.59-66. 

  

HOSMER, D. W.; LEMESHOW, S.. Applied Logistic Regression. 2nd ed. New York: 

John Wiley & Sons, Inc; 2000, 375 p. 

  

HIRT, L.U.; RAITZ, T.R.(2009). JOVENS DO ENSINO MÉDIO EM BUSCA DE 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: UMA PROPOSTA COM GRUPOS FOCAIS. 

ANAIS DO XV ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO, MACEIÓ, AL, BRASIL. 

LEE, K.; AHN, H.; MOON, H.; KODELL, R. L.; CHEN, J. J.. Multinomial logistic 

regression ensembles. Journal of biopharmaceutical statistics, n. 23, p. 681-694, 2013. 

  

LONGO, W. P. Reengenharia do ensino de engenharia: uma necessidade, Revista 

Segurança & Desenvolvimento, 220, p 13 a 16, 1996. 

  

MARÔCO, J. Análise Estatística: Com o PASW Statistics (ex-SPSS). Pêro Pinheiro: 

ReportNumber, 2010, 953 p. 

 

MEDRONHO, Roberto A. et al. EPIDEMIOLOGIA. São Paulo: Atheneu, 2009 

 

http://www.confea.org.br/media/propostas_des.pdf


60 

 

MELO-SILVA, L.; JUNQUEIRA, M. L.; FARIA, L. Avaliação da maturidade para a 

escolha profissional: estudo comparativo com alunos do ensino médio provindos de 

escolas da rede pública e da rede particular de ensino no Brasil.  CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA : FORMAS E CONTEXTOS, 

13, Braga, Portugal, 2008 – “Conferência Internacional de Avaliação Psicológica : 

Formas e Contextos”. [S.l. : s.n., 2008]. 

 

NORONHA, A. P. P.; OTTATI, F.. Interesses profissionais de jovens e escolaridade 

dos pais. Rev. bras. orientac. prof,  São Paulo ,  v. 11, n. 1, jun.  2010.  

   

PINHO, Alceu G. de. Reflexões sobre o papel do concurso vestibular para as 

universidades públicas. Estud. av. [online], v. 15, n. 42, p. 353-362, 2001. 

 

RENNÓ, J. C.; FRANÇA. S. L. B.; FILHO, J. R. F.. A Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense na perspectiva de uma universidade inovadora. In: 

SEMINÁRIO FLUMINENSE DE ENGENHARIA, 7., 2011, Niterói. Anais... p.14-22.  

 

RIBEIRO, Sérgio Costa. O vestibular. Em aberto, Brasília, ano 1, n. 3, fev. 1982. 

  

SACAVINO, S.. Direito humano à educação no Brasil: uma conquista para todos/as. In: 

SILVEIRA, R. M. G. (Org.). Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-

metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007. p. 457-467.  

  

SILVA, L.P.; CECÍLIO, S.. A Mudança no Modelo de Ensino e de Formação na 

Engenharia. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 45. p. 61-80, 2007. 

 

SOUZA, M.E.; BENEVENUTTI, V.; BITTENCOURT, E.A. ESCOLHA, O CURSO E 

A EXPECTATIVA PROFISSIONAL DAS MULHERES ESTUDANTES DOS 

CURSOS DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA – UDESC. XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Belém - 

PA, 2012. 

  



61 

 

SPARTA M.; GOMES, W. G. Importância atribuída ao ingresso na educação superior 

por alunos do ensino médio. Revista brasileira de Orientação Profissional, São Paulo, 

v.6, n.2, p. 45-53, 2005. 

 

 ZAGO, N.. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes 

universitários de camadas populares. Revista Brasileira de Educação, [S. l.], v. 11, n. 

32, p. 226-370, maio/ago. 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


	20141_GeremiasMattos_11054029.pdf
	FichárioGeremias.pdf
	20141_GeremiasMattos_11054029.pdf

