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RESUMO: A pesquisa descreve os cursos de licenciatura em Letras, Ciências 
Biológicas e Matemática da Universidade Regional do Cariri (URCA) – Unidade 
Descentralizada de Campos Sales (UDCS), aborda as condições de 
funcionamento, o perfil socioeconômico do alunado e a perspectiva de 
progressão profissional discente. De caráter exploratório e descritivo, objetiva 
analisar o funcionamento dos cursos de licenciatura da URCA implantados em 
unidades descentralizadas da região, notadamente em Campos Sales-CE. 
Enquanto Unidade Descentralizada a URCA Campos Sales tem dez anos de 
instalação e pela primeira vez é realizada pesquisa que revele a situação dos 
cursos implantados e aponte as fragilidades e avanços existentes. Nesse 
sentido o estudo é relevante por seu caráter pioneiro ao identificar indicadores 
de avaliação dos cursos de licenciatura da URCA Campos Sales, fornecer 
dados para o monitoramento dos processos visando o aperfeiçoamento dos 
cursos e descrever o perfil socioeconômico dos discentes. O levantamento de 
dados foi no semestre 2017.2, com questionário online, registrado na 
plataforma onlinepesquisa.com, contendo 45 questões. Por amostragem 
responderam 110 discentes, do universo de 692 matriculados. Como resultado 
da análise: 75% são do sexo feminino e 25% masculino.  85,71% não têm 
filhos e 14,29 têm. Sobre a escolha do curso: 14.3% disse que Era o curso que 
desejava fazer; 14.3% Disponibilidade de vagas no mercado de trabalho; e 
71.4 % que Na região não é ofertado o curso que gostaria de fazer. Com 
relação à progressão profissional 80.0 % afirmam que ao concluir pretendem 
atuar na sua área de formação, e 20.0 % não. 
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