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Resumo: Qualidade de vida no trabalho é o grau de satisfação que um 

colaborador tem com as funções exercidas e com o local em que trabalha, a 

realização profissional vem de um objetivo conquistado com muito esforço e 

determinação diante das batalhas que enfrentamos em longo prazo, o  

mercado exige uma capacitação constante dos trabalhadores para adequarem- 

se e permanecerem empregados. Este trabalho teve como objetivo, analisar o 

nível de satisfação e realização profissional dos discentes de diversas áreas, 

da Faculdade Padre Cícero. Trata-se de estudo quantitativo, transversal, 

realizado no mês de agosto de 2019. Foram abordados 50 acadêmicos de 

ambos os sexos, de faixa etária de 19 a 42 anos, utilizou-se um questionário 

estruturado com as seguintes perguntas: Você está satisfeito com seu cargo?; 

Você se sente satisfeito com o trabalho que realiza?; Você acha que o seu 

trabalho realizado atualmente poderia ser melhorado? De acordo com a 

pesquisa pode-se observar que 65% estão satisfeitos com seu cargo, 76% se 

sentem satisfeitos com o trabalho que realizam, e 47% acham que o trabalho 

realizado atualmente poderia ser melhorado. A pesquisa demonstrou que a 

maioria dos alunos, mesmo estando satisfeitos com o trabalho que realizam, 

não estão tão satisfeitos com os cargos, e que boa parte acham que o trabalho 

realizado poderia ser melhorado, foi perceptível que os estudantes apresentam 

uma visão de crescimento constante a longo prazo, e que a cada dia procuram 

melhorar o seu saber intelectual para permanecerem no mercado de trabalho. 
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