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A presente investigação tem como foco o estudo do desenvolvimento vocacional no Ensino Superior em estudantes do primeiro ciclo
da Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação e na Faculdade de Economia. O quadro conceptual utilizado
parte de uma perspetiva construtivista-ecológico desenvolvimental, na
qual há um reconhecimento da importância das experiências sociais
e pessoais do sujeito nos mais diversos sistemas nos quais ele se
insere direta ou indiretamente. Apreende-se que o desenvolvimento
vocacional se transforma em decorrência dos processos contextuais,
cuja característica é de contínua (re)construção ao longo da vida.
Dessarte, objetiva-se percecionar as estratégias de exploração e
orientação vocacional de estudantes finalistas em domínios do investimento vocacional, identidade profissional e transição para o mercado
de trabalho. A investigação possui uma abordagem qualitativa cujo
instrumento de coleta de dados é a entrevista semiestrutura. A amostra constitui-se por 16 estudantes finalistas dos cursos de Psicologia,
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Ciências da Educação, Gestão e Economia, abrangendo estudantes
locais e internacionais até os 23 anos. A escolha pelos respetivos
estudantes justifica-se pela possibilidade de uma maior reflexão do
investimento e exploração de sua trajetória académica com a finalização do curso. Com foco no investimento e exploração durante seu
percurso e seu atual momento de transição, intenciona-se percecionar a ação do discente no âmbito de sua agência pessoal. A amostra
inclui também 2 docentes e 1 profissional técnico de cada faculdade.
A escolha por estes três perfis decorre da necessidade de uma pluralidade de perspetivas no âmbito do desenvolvimento vocacional. A
entrevista semiestruturada, permitiu revelar nuances dos processos
de construção da trajetória do aluno e apreender momentos-chave
desse percurso. Os resultados obtidos contribuem para a discussão
sobre o desenvolvimento vocacional no Ensino Superior na esfera de
estudantes finalistas. Do mesmo modo, oferece aporte às estratégias
desenvolvidas e adotadas na graduação a partir de importantes atores
do ambiente académico.
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