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Resumo:  

Este trabalho procurou discorrer sobre o comportamento do consumidor, em 
especial alunos de graduação, a respeito do processo de escolha do curso de 
Ciência da Computação. Foram descritos os conceitos e fases do 
comportamento do consumidor segundo Engel, Blackwell, Miniard (1995, 
2000), Kotler (1998, 2000) e Sheth, Mittal e Newman (2008). A partir do modelo 
das etapas do processo decisório de compra proposto por Engel et al. (1995, 
2000), o objetivo geral foi avaliar o comportamento do consumidor (alunos) do 
curso de Ciência da Computação nas fases de busca de informação e 
avaliação das alternativas. Os objetivos secundários visaram a: a) identificar as 
principais fontes de informações para escolha de Instituições de Educação 
Superior (IES); e b) verificar os elementos de maior relevância na escolha dos 
cursos (características dos cursos e IES). De forma a cumprir os objetivos, 
realizou-se pesquisa quantitativa com alunos do curso de Ciência da 
Computação de uma IES privada em Belo Horizonte, sendo colhidos 208 
questionários. Dos resultados principais, citam-se: busca de informação - a 
Internet foi a mais utilizada; avaliação das alternativas: curso/profissão – 
fatores: a) profissionais (bons empregos e salários, carreira do futuro); b) 
sociais (boa aceitação e recomendação de pessoas conhecidas, amigos e 
parentes que fizeram o curso); c) pessoais (por gostar do curso e de áreas 
afins); e d) conveniência (dificuldade de passar no vestibular para o curso de 
primeira opção e facilidade de passar no vestibular em Ciência da 
Computação); avaliação das alternativas: IES - valor do diploma no mercado, 
marca e reputação, qualidade de ensino, professores e infraestrutura; avaliação 
das alternativas: programa do curso – excelentes professores, laboratórios e 
infraestrutura. Pode-se dizer que o desenvolvimento deste trabalho ajudou a 
gerar um conhecimento específico sobre o comportamento dos consumidores 
alunos de Ciência da Computação e que a replicação dessa pesquisa em 
outras IES acrescentaria outros benefícios para a amostra. 
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