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Este capítulo apresenta o perfil e as trajetórias acadêmicas dos egressos do Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde da primeira turma de concluintes do curso, da UFBA. 

Participaram desta parte da pesquisa 33 estudantes, do total de 52 egressos desse curso. 

A análise dos dados permitiu identificar um perfil discente majoritariamente feminino 

(73%), com média de idade de 25,4 anos, solteiros e, em sua ampla maioria, sem filhos. 

Mais da metade era procedente da capital baiana. A maioria dos egressos não possuía 

outra graduação anterior ao BI. Sessenta e sete por cento dos egressos havia cursado o 

ensino médio em instituição da rede privada. Os alunos utilizavam majoritariamente o 

transporte público gastando, na maioria das vezes, até 60 minutos para chegar ao 

campus universitário de Ondina. A maioria dos egressos morava com os pais ou 

familiares e dispunha de até 20 horas semanais para estudo. Nas horas livres, as 

principais atividades realizadas por esses egressos eram: navegar na internet ou ir ao 

cinema. A internet foi citada como a principal fonte de informação, sendo que a maioria 

habitualmente lia temas ligados aos estudos. A análise permitiu identificar que a maioria 

dos estudantes escolheu cursar o BI em Saúde por acreditar ser esta uma proposta 

interessante, diferente e/ou inovadora, tendo como maior motivação a possibilidade de 

ingressar em um curso de progressão linear, aliada à busca por ampliação de 

conhecimento em temas de interesse pessoal, sem ligação direta com a 

profissionalização. Este capítulo fornece subsídios para a melhoria da qualidade da 

formação superior em saúde, na direção da interdisciplinaridade necessária ao 

funcionamento do SUS. 


