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Resumo: A presente pesquisa objetiva analisar a atual vulnerabilidade dos 
estudantes da Ciência do Direito e de Gestão diante da grande quantidade das 
atuais e futuras profissões, ainda não construídas, no contexto da atual indústria 
4.0. Com a crescente oferta de instituições de ensino, o aumento de estudantes 
em função das políticas de fomento, bolsas de estudo e a permanência do 
distanciamento entre o mercado de trabalho, empreendedorismo e as 
instituições de ensino, o estudante de Direito e de Gestão tendem a continuar 
sem conhecimento e planejamento para a definição do seu estágio e carreira. 
Em decorrência desse abandono nas instituições de ensino, na grade curricular, 
esse grupo vulnerável não consegue exercer em plenitude o direito humano ao 
trabalho digno, submetendo-se a qualquer oferta de emprego ou aventurando-
se a empreender-se, sem qualquer planejamento. Esse contexto enfraquece a 
dignidade dos estudantes, sobretudo os de Direito, que se empenham em 
aprender e praticar a defesa da dignidade humana. Sem acesso ao 
conhecimento sistêmico (marketing, gestão de carreira, recursos humanos, 
materiais, financiamento, pesquisa, etc.), os estudantes não conseguem definir 
as competências necessárias ao mercado de trabalho, produzindo 
desigualdades social e econômica. Para a presente análise, pretende-se utilizar 
de entrevistas por amostragem entre os estudantes universitários do curso de 
Direito ou Gestão nas universidades: (i) Universidade Católica Silva Henriquez 
em Santiago, Chile;(ii) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil e 
(iii) Instituto Politécnico do Cávado e Ave, em Barcelos, Portugal. Além dos 
estudantes, também serão consultados os recém-formados e os postos de 
estágio/emprego, juntando-se aos estudos doutrinários, legislativos e análises 
de índices de crescimento do PIB, entre outros, em comparações nos países 
Chile, Brasil e Portugal. Esta pesquisa é parte integrante de um projeto maior 
que contempla intervenção prática. Sua finalidade é apurar como está a situação 
de abandono da instituição de ensino e identificar se é uma prática presente ao 
longo da História da Ciência da Educação em relação ao planejamento de 
estágio e à futura carreira do estudante. Obtidos os resultados, neste diálogo 
entre múltiplas fontes, pretende-se inferir se há impactos positivos ou negativos 
na efetivação desses direitos humanos/fundamentais ao trabalho/renda digno, 
para, então, propor e, no projeto maior, implementar intervenções práticas no 
cotidiano dessa população nas instituições de ensino, contribuindo com a 
alteração da grade curricular e promovendo a formação de 
professores/profissionais comprometidos com a efetivação dos direitos humanos 
dessa população vulnerável. 
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