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Um dos inúmeros avanços representados pelo  Mestrado Profissional consiste no 

compromisso social que os pesquisadores possuem com a devolutiva dos produtos da 

pesquisa à sociedade, com vistas à implementação de melhorias da realidade estudada. 

Assim sendo, a presente dissertação lega a validação do Instrumento intitulado 

“Percepção de Egressos Acerca da Qualidade da Educação Superior em Enfermagem”, 

o qual poderá ser utilizado pelas IES em seus diversos contextos e localidades em 

âmbito nacional, o que é garantido pela excelente confiabilidade estatística, com 

linguagem e fraseologia de fácil compreensão. Além disso, por se tratar de um 

instrumento que pode ser preenchido utilizando-se as ferramentas digitais, confere 

facilidade de envio a todos os egressos, mesmo que tenham se graduado há um longo 

tempo. Basta apenas que as IES possuam os contatos atualizados em suas bases de 

dados.  

 Para que os egressos participem da pesquisa, as IES pode enviar o link por e-

mail. A seguir, para melhor compreensão, constam as imagens das telas de acesso ao 

instrumento, o qual se encontra hospedado no Google forms. 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Parte da tela inicial de acesso ao instrumento “Percepção de 

Egressos Acerca da Qualidade da Educação Superior em Enfermagem” 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Parte da tela de acesso à Parte I do instrumento “Percepção de 

Egressos Acerca da Qualidade da Educação Superior em Enfermagem” 

Figura 3: Tela de acesso às orientações de preenchimento do instrumento 

“Percepção de Egressos Acerca da Qualidade da Educação Superior em 

Enfermagem” 



 

 

 

 

 

Figura 4: Parte da tela de acesso às assertivas do Likert do instrumento 

“Percepção de Egressos Acerca da Qualidade da Educação Superior em 

Enfermagem” 


