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RESUMO 

 

A educação superior em Enfermagem vem sendo alvo de inúmeras reformulações, que 

são reflexos do contexto histórico e político de nossa sociedade. Com vistas a assegurar 

que a expansão de cursos nesta área tenha critérios de qualidade, torna-se premente a 

avaliação do processo de formação.  Diante disso, objetivou-se conhecer a literatura 

científica acerca da qualidade da educação superior em Enfermagem e da percepção de 

egressos acerca desta qualidade; compreender os parâmetros de qualidade que 

embasaram a elaboração dos Projetos Político- Pedagógicos (PPP) de cursos de 

graduação em Enfermagem; analisar a percepção dos egressos destes cursos sobre a 

qualidade do ensino ofertado. Métodos: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental: 

análise dos PPP dos cursos de graduação em Enfermagem do município de São Paulo 

que disponibilizam o documento para consulta pública nos sites de suas respectivas 

instituições de ensino superior (IES); pesquisa empírica: 60 egressos dos diversos 

cursos de graduação em Enfermagem responderam ao instrumento do tipo Likert, 

contendo 41 assertivas, organizadas em cinco dimensões: 1. competências técnico-

científicas; 2.competências atitudinais; 3. práticas docentes; 4. organização didático-

pedagógica/infraestrutura da IES e 5. cenários de prática) e 3 questões abertas. 

Resultados: a pesquisa bibliográfica permitiu conhecer os principais parâmetros de 

qualidade que subsidiaram a análise dos PPP, revelando que a maior parte das 

competências preconizadas nas DCN de Enfermagem esteve presente nos documentos 

analisados. O índice de confiabilidade do instrumento Likert foi de 0,94, garantindo 

excelente sustentação estatística para os dados encontrados. As dimensões 1, 2 e 3 

situaram-se na zona de conforto, não necessitando de ações de intervenção imediata por 

não prejudicarem o processo de formação. As dimensões 4 e 5 situaram-se na zona de 

alerta, o que requer intervenções para melhorias. Os egressos realizam uma avaliação 

satisfatória dos cursos, porém sinalizam aspectos a serem aprimorados, que dizem 

respeito ao desenvolvimento das competências gerenciais e da liderança; ao 

reconhecimento dos perfis epidemiológicos das populações; ao trabalho 

multiprofissional; à infraestrutura das IES; à postura dos docentes, com marcas do 

modelo tradicional de detenção do conhecimento e com adoção da avaliação somativa; à 

escassa participação dos discentes na elaboração dos PPP; à articulação ensino/serviço. 

Os aspectos positivos foram: desenvolvimento das competências para atuar na 

promoção, prevenção, assistência, recuperação e reabilitação da saúde, avaliação, 

sistematização e decisão da conduta mais adequada na assistência à saúde; compromisso 

com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e compreensão da saúde em todas 

as dimensões humanas; equilíbrio entre os aspectos técnico-científicos e humanistas; 

incentivo à educação permanente, à postura crítico-reflexiva, ao senso de cidadania, à 

responsabilidade social e à capacidade de mudança da realidade; corpo docente 

qualificado tecnicamente e com bom relacionamento interpessoal; articulação entre 

saber, saber fazer e saber conviver; compreensão dos níveis primário, secundário e 

terciário da assistência. A adequação dos cursos de Enfermagem para atender às 

necessidades do SUS demanda ações constantes. Nesta pesquisa evidenciam-se aspectos 

relevantes que sinalizam movimentos de mudança, mas apontam-se aspectos que 

precisam ser aprimorados, requerendo a participação de todos os atores envolvidos.  

 

Palavras-chave: Educação Superior; Educação em Enfermagem; Avaliação 

Educacional; Bacharelado em Enfermagem; Egressos. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The higher education in Nursing has been the target of numerous reformulations, which 

are a reflection of the historical and political context of our society. Seeking to ensure 

that the expansion of courses in this area be accompanied by the quality, it’s urgent to 

review this academic learning process. Given this, was aimed to know the scientific 

literature about the quality of higher education in Nursing and the perception of 

graduates about quality; comprehend the quality parameters that supported the 

development of Political-Pedagogical Projects (PPP) of the graduation courses in 

Nursing; know the perception of the graduates of these courses about the quality of 

offered education. Methods: A literature review; documentary research: analysis of the 

PPP of graduation courses in Nursing in São Paulo city, that provide the document for 

public consultation on the websites of their higher education institutions (HEIs); 

empirical research: 60 egresses of various graduation courses in Nursing that responded 

to a Likert-type instrument, containing 41 assertions, organized in 5 dimensions (1. 

technical and scientific skills; 2. attitudinal skills 3. teaching practices; 4. didactic-

pedagogical organization/infrastructure of the HEIs; 5. practice scenarios) and 3 open 

questions. The literature research allowed knowing the main parameters of quality, 

which, in turn, subsidized the analysis of the PPP, revealing that most of the skill 

provided by National Curriculum Guidelines of the Nursing Graduation Courses was 

present in the analyzed documents. The confiability index of the Likert instrument was 

0.94, ensuring excellent statistical support for the found dates, The dimensions 1, 2 and 

3 were in the confort zone, not requiring immediate intervention actions, because don't 

harm the training process. The dimensions 4 and 5 stood in the alert zone, which 

requires interventions for improvements. The graduates participate in a satisfactory 

evaluation of the courses, but have signaled aspects to be improved, related to the 

development of managerial skills and leadership; the recognition of epidemiological 

profiles of the populations; the multidisciplinary work; the infrastructure of HEIs; the 

attitude of teachers, with marks of the traditional model of detention of knowledge and 

with the adoption of the summative evaluation; the exclusion of students in the 

development of the PPP; the need for linking the teaching/service relation. The positive 

aspects were: development of the skills to work in promotion, prevention, assistance, 

recovery and rehabilitation, to assess, systematize e decide the proper conduct in health 

care; the commitment to the principles of our National Health System (NHS) and the 

comprehension of health in all human dimensions; the balance between technical-

scientific and humanistic aspects; the incentive to the permanent education, critical-

reflexive attitude, sense of citizenship, social responsibility and to the capacity to 

change the reality; technically qualified teaching staff and good interpersonal 

relationship; articulation between knowledge, know-how and knowing how to live 

together; comprehension of the primary, secondary and tertiary levels of assistance. The 

adaptation of the Nursing courses to attend the NHS needs demand constant actions. In 

this research, were evidenced relevant aspects that demonstrate change movements, but 

were pointed other aspects that need improvement, requiring the participation of all 

involved. 

 

Keywords: Education, Higher; Education, nursing; Educational Measurement; 

Education, Nursing, Baccalaureate; Graduates. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Sou graduada em Enfermagem desde 2006. Desde então, iniciei minha trajetória 

profissional na área e prossegui com as atividades relacionadas à minha educação 

permanente, cursando aprimoramento em Enfermagem em Nefrologia. Posteriormente, 

realizei especialização em Urgência e Emergência, seguida pela especialização em 

Docência em Saúde, concomitantemente às atividades laborais e em consonância com 

elas. 

Meu interesse pelo tema concernente à qualidade da educação superior em 

enfermagem advém tanto da minha atual vivência profissional, bem como da minha 

atuação profissional prévia. Atualmente, trabalho como enfermeira de um projeto de 

capacitação, promovido pela parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e um hospital de 

excelência de São Paulo, o que tem me permitido participar ativamente do 

acompanhamento dos tutores deste projeto, supervisionando as atividades de ensino e 

atendendo demandas de cunho administrativo e pedagógico. Além destas demandas, 

participo também do planejamento e elaboração das atividades de ensino-aprendizagem, 

bem como do planejamento das atividades de formação dos tutores, por meio das 

oficinas e das atividades realizadas por eles a distância. Atuei como enfermeira 

intervencionista em um pronto socorro de uma instituição do setor público, integrante 

do Sistema Único de Saúde (SUS), o que me propiciou observar as necessidades e 

demandas de saúde da população, as fragilidades e potencialidades dos profissionais de 

saúde, bem como as lacunas de formação técnico-científica e comportamental de alguns 

destes trabalhadores. Conjugado a isto, exerci a função de enfermeira docente na 

educação profissional técnica. Desse modo, tais experiências me permitiram vivenciar 

as diversas nuances do processo de formação de enfermeiros, bem como identificar a 

premência de melhorias na formação destes profissionais. 

 

Por tudo isso, minha inquietação é oriunda da observação da heterogeneidade de 

qualificação profissional, tanto no tocante aos conhecimentos específicos quanto aos 

conhecimentos gerais dos enfermeiros que atuam nos diversos serviços de saúde e/ou 

que se inserem no binômio saúde-educação, seja na dimensão de formação em saúde, 

seja no âmbito da educação permanente/educação continuada, ou ainda na dimensão da 

educação em saúde. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 A educação superior no Brasil vem sendo alvo de inúmeras reformulações ao longo 

da história em decorrência das diversas políticas de educação e dos planos de governo 

que se sucederam. Como parte deste todo amplo e complexo, o ensino de enfermagem 

no país não poderia passar incólume pela profusão de fases e de transformações no 

decorrer dos anos, sendo reflexo do contexto histórico da Enfermagem e da sociedade 

brasileira. Por conseguinte, as transformações políticas, econômicas e sociais tanto na 

área da saúde quanto da educação, no Brasil e no mundo, vêm imprimindo expressivas 

mudanças no perfil dos enfermeiros. (ITO et al., 2006). 

 

 O atual panorama do ensino superior em enfermagem configura-se pelo elevado 

número de cursos, cujos níveis de qualidade são dignos de questionamento e de 

minuciosos estudos. A desenfreada expansão das Instituições de Ensino Superior (IES) 

de caráter privado iniciou-se a partir da década de 90 do século XX e se exacerbou no 

início do século XXI, em virtude de políticas promovidas pelos governos federais que 

se sucederam, por meio de mecanismos como isenções fiscais, liberalização dos 

serviços educacionais, isenção das contribuições previdenciárias de instituições 

filantrópicas e provimento de bolsas de estudo para alunos com baixo poder aquisitivo. 

(CHAVES; AMARAL, 2013).  

 

Além disso, o Plano Nacional de Educação-PNE para o decênio 2014-2024 (Lei 

13.005 de 25 de junho de 2014) estipulou como uma de suas metas “elevar a taxa bruta 

de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 

anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta 

por cento) das novas matrículas, no segmento público”. (BRASIL, 2014a). Tal meta 

consiste em um desafio ainda maior que o estipulado no PNE anterior (2001-2010), que 

estabelecia, para o final da década, o provimento da oferta de educação superior para, 

pelo menos, 30% da população de 18 a 24. As diretrizes do PNE são: I - erradicação do 

analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - superação das 

desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V –
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formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade; VI - do princípio da gestão democrática da educação 

pública; VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII - 

 estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - valorização dos profissionais da 

educação; e X -  promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014a). 

 

 Do mesmo modo, no início do século XXI implementaram-se várias políticas de 

expansão, dentre as quais destacam-se: REUNI (Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais), PROUNI (Programa Universidade para Todos), 

FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior) e UAB (Universidade 

Aberta do Brasil), cujas contribuições para o crescimento da educação superior são 

indubitáveis. (KAULING, 2010). 

 

  Em decorrência deste panorama, houve um expressivo crescimento da oferta de 

cursos de Graduação em Enfermagem no Brasil. Dados do Ministério da Educação 

mostram que no estado de São Paulo há 143 cursos em vigor, sendo que 33 deles estão 

situados no município de São Paulo. (BRASIL, 2014b). Por conseguinte, observa-se um 

elevado número de enfermeiros, cujo quantitativo em 2012 era de 346.968 profissionais, 

de acordo com dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), demonstrando 

um mercado com sinais de saturação. (COFEN, 2012).   

 

 Diante deste cenário de célere privatização/mercantilização do sistema de ensino 

superior, o tema da avaliação da Educação Superior adquire considerável relevância, 

pois se destina tanto à tentativa de assegurar a qualidade mínima do ensino ofertado, 

quanto à necessidade de regular/controlar a expansão promovida pelo incremento do 

número de IES de caráter privado. (SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2005; TAVARES 

et al, 2011).  

 

 Desse modo, em 2004, por meio da Lei nº 10.861 de 14 de abril, instituiu-se o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujos três 
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componentes principais são a avaliação das instituições, a avaliação dos cursos e a 

avaliação do desempenho dos estudantes. (BRASIL, 2004e). 

 

 O sistema de avaliação de cursos superiores no Brasil é conduzido pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) por meio dos 

instrumentos como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), 

avaliações in loco dos cursos e avaliação institucional (externa e interna). Participam do 

ENADE os alunos concluintes, que realizam uma prova que avalia tanto a formação 

geral quanto a formação específica. As avaliações in loco são realizadas pelas 

comissões de especialistas, que verificam as condições de ensino relativas ao perfil do 

corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica (INEP, 2013). 

 

Rothen e Schulz (2007) alertam sobre os desafios que se apresentam à política 

de avaliação da educação superior tais como a possibilidade de ser considerada como 

mero mecanismo de controle de qualidade e da paradoxal contenção da expansão que as 

próprias políticas educacionais estimularam nos últimos anos; ou a possibilidade de 

serem encaradas como uma profusão de leis, decretos e portarias ineficazes na 

promoção da tão almejada qualidade e da regulação.  

 

Atualmente, para a avaliação da qualidade do ensino superior o INEP utiliza os 

seguintes indicadores: Conceito Preliminar de Cursos (CPC), Indicador de Diferença 

entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), Exame Nacional de Estudantes 

(ENADE) e Índice Geral de Cursos (IGC), os quais serão elucidados a seguir.  

 

O IGC é um indicador de qualidade de instituições de educação superior, que 

considera em sua composição a qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação 

(mestrado e doutorado). Já no que se refere à graduação, é utilizado o CPC que é uma 

média de diferentes medidas da qualidade de um curso: o conceito ENADE (dos 

concluintes), o Conceito IDD e as variáveis de insumo (corpo docente, infraestrutura e 

programa pedagógico, que é formado com informações do Censo da Educação Superior 

e de respostas ao questionário socioeconômico do ENADE). O IDD é a diferença entre 

o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio estimado para 

os concluintes desse mesmo curso e representa quanto cada curso se destaca da média. 

http://h
http://h
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O curso pode ficar acima ou abaixo do que seria esperado, baseando-se no perfil de seus 

estudantes (INEP, 2011; POLIDORI, 2009). 

 

Cabe ressaltar que parte do sistema de avaliação do ensino superior toma por 

base as premissas descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

respectivos cursos avaliados. Assim, a avaliação in loco dos cursos de Enfermagem 

baseia-se nas diretrizes deste curso, que foram instituídas por meio da Resolução 

CNE/CES Nº 3, de 7 de Novembro de 2001 e, dentre outros aspectos, versam sobre o 

perfil do egresso e sobre as competências gerais e específicas que deverão desenvolver 

por meio de sua formação. De acordo com o Artigo 4º esta Resolução as competências e 

habilidades gerais, ou seja, comuns a todas as profissões da saúde são: 1) atenção à 

saúde; 2) tomada de decisões; 3) comunicação; 4) liderança; 5) 

administração/gerenciamento e 6) educação permanente. Ademais, estas DCN 

preconizam também, que o enfermeiro adquira formação generalista, humanista, crítica, 

reflexiva, pautada no rigor científico e nos princípios éticos e que seja capaz de 

conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões biopsicossociais dos seus determinantes; capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, promovendo a saúde integral 

do ser humano. Assim, nestas diretrizes parte-se do pressuposto de que a formação de 

um profissional deve transcender os aspectos meramente restritos aos conhecimentos 

técnico-científicos de uma determinada profissão. Destarte, para que uma dada 

formação seja considerada de qualidade é premente que seja pautada também no 

desenvolvimento de características como a ética, o humanismo, o senso de cidadania e 

de envolvimento com as questões sociais. (BRASIL, 2001b).  

 

 É imperioso destacar que a qualidade dos cursos de graduação em Enfermagem se 

constitui de diversas dimensões que se inter-relacionam e que demandam uma visão do 

todo, o que permite uma exitosa aproximação dos inúmeros contextos em que se 

inserem estes cursos. Para tal, merece destaque a perspectiva dos sujeitos do processo 

de formação, o que integra o diagnóstico da qualidade do ensino, fornecendo subsídios 

para o seu processo de aprimoramento. (TEIXEIRA et al., 2013).  
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 No presente trabalho, optou-se por focalizar dois importantes itens que podem 

compor a avaliação da qualidade da educação superior: 1) a percepção dos egressos dos 

cursos de Graduação em Enfermagem acerca da qualidade ofertada pelos cursos dos 

quais são provenientes; 2) os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos cursos de 

Graduação em Enfermagem, com vistas a identificar as concepções acerca de qualidade, 

presentes nestes documentos, bem como compreender o arcabouço teórico que 

fundamentou sua elaboração. Tais componentes adquirem indubitável relevância no que 

tange à detecção das vulnerabilidades, bem como das potencialidades, o que pode 

subsidiar as ações de promoção da qualidade destes cursos. 

 

 Com vistas a compreender a qualidade da Graduação em Enfermagem, torna-se 

premente conhecer a percepção dos egressos, já que de acordo com Meira e Kurcgant 

(2009), uma proposta de avaliação deve estar relacionada ao objeto ao qual se destina. 

Assim, dentre as diversas possibilidades de avaliação de cursos de graduação, a opinião 

dos egressos já exercendo sua profissão pode consistir em profícua alternativa, 

porquanto possibilita verificar as transformações que o currículo conferiu à sua 

formação. Isto porque em suas atividades laborais, os profissionais se deparam com 

uma profusão de desafios, que os leva ao confronto entre as competências que o curso 

de graduação possibilitou desenvolver e as competências requeridas para o exercício da 

profissão. 

 

 Ainda no que concerne à percepção dos egressos, cabe salientar que a Lei 10.861 de 

2004, dentre outros aspectos, versa sobre as dez dimensões da avaliação institucional, 

dentre as quais merece destaque a Dimensão 9, que refere às políticas de atendimento 

aos estudantes. (BRASIL, 2004e). Destarte, a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) elaborou um documento em que constam as diretrizes 

para o roteiro de autoavaliação das IES, abordando em um de seus conteúdos a 

percepção dos egressos, bem como sua inserção no mundo de trabalho como uns dos 

parâmetros de avaliação institucional. (BRASIL, 2004d). Não bastando isto, na 5ª 

edição do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior) - Da 

Concepção à Regulamentação, publicada pelo INEP em 2009 observa-se a preocupação 

com o egresso no Item 9.4. do Instrumento de Avaliação Institucional Externa, que 

versa sobre a investigação do acompanhamento de egressos e a criação de 

oportunidades de formação continuada, estabelecendo como conceito referencial 
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mínimo de qualidade a existência de mecanismos adequados para conhecer a opinião 

dos egressos sobre a formação recebida, tanto nos aspectos curriculares quanto éticos, 

bem como índice de ocupação, relação entre a ocupação e formação profissional e a 

opinião dos empregadores dos egressos, com vistas a revisar o plano e os programas. 

(INEP, 2008). 

 

 Outro item igualmente relevante para a avaliação da qualidade do ensino superior é 

o PPP, que busca uma direção, possui uma intencionalidade e um compromisso definido 

coletivamente. Desse modo, todo projeto pedagógico é igualmente um projeto político, 

pois se articula intimamente a um compromisso social e político, coadunando com os 

interesses da população por possuir o compromisso de formação de cidadãos para um 

determinado tipo de sociedade. (SAUPE; ALVES, 2000). 

 

De acordo com Brito (2008), com a implantação do SINAES e o 

estabelecimento do vínculo entre os eixos dos sistemas, passou-se a considerar como 

relevante que os PPP dos cursos de graduação sejam fruto de uma construção coletiva 

dos diversos segmentos atuantes nas IES, buscando adequar os itens preconizados nas 

DCN ao contexto no qual se insere a instituição. Outrossim, a elaboração do PPP deve 

atender ao conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais orientadores das 

práticas pedagógicas do curso, tais como a estrutura curricular, as ementas e o perfil 

profissional dos egressos consoante às DCN. 

 

Por tudo isto, torna-se de suma importância uma aproximação ao processo de 

formação dos enfermeiros, tanto sob da ótica destes profissionais, quanto a partir dos 

documentos elaborados pelas IES.  

 

Em suma, a presente pesquisa tem como objeto as concepções de qualidade da 

educação superior que permeiam os PPP dos cursos de Graduação em Enfermagem 

ofertados no município de São Paulo e a percepção dos egressos acerca da qualidade da 

educação superior em Enfermagem. Assim, assumem-se as seguintes questões para a 

pesquisa: 

 

● O que há na literatura científica acerca da avaliação da qualidade dos cursos 

de graduação em Enfermagem? 
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● O que há na literatura científica acerca da percepção de egressos dos cursos 

de Graduação em Enfermagem sobre a qualidade destes cursos? 

● Quais as concepções ou os parâmetros de qualidade preponderantes nos PPP 

dos cursos de graduação em Enfermagem disponíveis para consulta? 

● Qual a percepção de egressos de cursos de graduação em enfermagem sobre 

a qualidade de sua formação na graduação? 

 

Nesta direção, vislumbrou-se problematizar o significado da qualidade do ensino 

superior em Enfermagem, contribuindo positivamente para futuros projetos, cujo intento 

seja a fortificação e a melhoria da formação dos enfermeiros. Deste modo, ao 

compartilhar experiências, torna-se possível interferir no processo de formação destes 

profissionais de saúde, viabilizando a mudança das práticas por meio da melhoria dos 

perfis dos trabalhadores, tanto no que tange aos aspectos de caráter técnico-científico, 

quanto comportamentais/atitudinais, os quais serão abordados nos próximos capítulos 

da presente dissertação de mestrado. Por conseguinte, viabiliza-se a aplicação cotidiana 

dos beneméritos princípios e diretrizes do SUS, rumo à sua consolidação e 

fortalecimento. 

 

Como produto da presente dissertação propôs-se a elaboração e validação de um 

instrumento que permita conhecer a percepção dos egressos dos cursos de graduação em 

Enfermagem de diversas regiões de nosso país.  
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3 OBJETIVOS 

  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Caracterizar aspectos sobre a qualidade da educação superior em enfermagem, 

tais como as concepções presentes na literatura científica e nos PPP dos cursos de 

Graduação em Enfermagem, bem como a percepção de egressos destes cursos. 

  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

● Analisar as produções científicas acerca da qualidade dos cursos de 

graduação em Enfermagem; 

● Investigar na literatura científica as produções sobre a percepção dos 

egressos destes cursos acerca da qualidade do ensino superior em 

Enfermagem; 

● Caracterizar os parâmetros de qualidade presentes em PPP de cursos de 

graduação em Enfermagem da cidade de São Paulo; 

● Conhecer a percepção dos egressos sobre a qualidade dos cursos de 

graduação em enfermagem, por meio da validação de um instrumento de 

coleta de dados para tal finalidade. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1 A Universidade no Brasil: uma breve Contextualização Histórica 

 

No presente capítulo discutem-se as bases históricas da universidade no Brasil, o 

que fornece elementos que permitem a compreensão de sua atual conjuntura e subsidia a 

discussão do conceito de universidade, suas atribuições e funções. Apenas a partir desta 

discussão é que se torna possível desvelar as concepções de qualidade do ensino 

superior. 

 

De acordo com Moacyr (1937) apud Fávero (2006) a criação da universidade no 

Brasil passou por intensa resistência, que se perpetuou desde a era colonial, passando 

pelo império e início da república. Assim, no Brasil colônia havia a resistência de 

Portugal e até mesmo dos brasileiros, que consideravam mais adequado que as elites 

procurassem a Europa para realização do ensino superior, denotando uma tentativa de 

controle e coibição da independência política e cultural da colônia, o que não foi 

diferente durante o império.  

 

Apenas no Brasil República observa-se a criação das instituições pioneiras do 

ensino superior, pois apesar da postergação da criação destas instituições em âmbito 

federal, surgiram condições para o surgimento das universidades estaduais, tais como a 

Universidade de Manaus em 1909; a Universidade de São Paulo em 1911 e a 

Universidade do Paraná em 1912. Finalmente, em 1920 o governo federal criou 

legalmente a primeira universidade: a Universidade do Rio de Janeiro, fato histórico que 

suscitou debates atinentes à concepção e funções da universidade, bem como autonomia 

universitária e modelo de universidade a ser adotado em nosso país. (FÁVERO, 2006). 

Apesar de haver, na década de 20, vertentes favoráveis à implementação da pesquisa 

como um dos eixos da universidade, tal intento não foi atingido com êxito. 

 

A década de 30, ao contrário dos anos anteriores, foi marcada pela crescente 

tendência à centralização nos diversos setores da sociedade, incluindo a universidade, o 

que se constituiu em um reflexo da política autoritária adotada. Neste mesmo período, 
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observa-se a intencionalidade de um ensino que atendesse às necessidades de 

modernização brasileira, focalizando a formação da elite e a capacitação para o trabalho. 

 

Na contramão da tendência de centralização, destacam-se a emblemática criação 

da Universidade de São Paulo (USP), em 1934 e a da Universidade do Distrito Federal 

(UDF) em 1935. Em síntese, em pleno Estado Novo todas as tentativas de 

descentralização e de autonomia universitária foram prontamente coibidas pelo governo 

Federal, sendo exonerado do cargo de Secretário da Educação um dos idealizadores e 

criadores da UDF: o notável Anísio Teixeira, devido aos seus ideais progressistas acerca 

das funções da universidade.  

 

Observa-se nos postulados do Decreto nº 6283/34, que institui a USP, o avanço 

de incorporar a pesquisa como uma de suas funções. Entretanto, nota-se também uma 

forte tendência a definir a formação de especialistas como uma das funções da 

universidade, o que ajuda a explicar os motivos de a tendência à especialização se 

perpetuar até os dias atuais, em detrimento à formação de profissionais generalistas. 

 

A partir de 1945, em que pese a redemocratização do país, consolidada pela 

promulgação de uma nova Constituição, em 1946, a autonomia universitária, apesar de 

se constituir em uma das bandeiras hasteadas pelos governos, continuou sendo 

postergada.  

 

Em 1965, o Relatório Atcon, publicado pelo MEC sob o título “Rumos à 

Reformulação Estrutural da Universidade Brasileira”, demonstrou o estrangulamento do 

canal de acesso à universidade, o que motivou a urgência de os governos realizarem a 

ampliação do número de vagas, desde que não houvesse a necessidade de onerosos 

investimentos financeiros. Assim, argumentou-se que a melhor solução seria a abertura 

ao ensino superior privado, que assumiria em caráter complementar. Em decorrência 

disso, observou-se a partir de então, a proliferação das instituições de cunho privado, do 

que resultaram dois marcos políticos decisivos para o rumo da educação superior: um 

deles foi a significativa ampliação do acesso da classe média à universidade; o outro 

fato foi que tais instituições privadas em expansão possuíam características típicas de 

organizações empresariais, o que pressupunha um perfil distinto das IES públicas, ou 
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seja, ganham força os parâmetros de lucratividade e de eficiência, senso de 

oportunidade comercial e de venda de serviços, em detrimento do ideário pedagógico 

mais consistente, o que coadunava com o regime ditatorial, para o qual a universidade 

era mera formadora de “recursos humanos”. 

 

Com tudo isto, afirma-se que a expansão do ensino privado propiciou à ditadura 

tanto a diminuição de seu ônus financeiro, quanto um instrumento ideológico para 

enquadrar os alunos ao comportamento político vigente. (SILVA, 2001). 

 

Em 1968 manifestações estudantis advindas de debates no interior das 

universidades, reivindicavam melhoria das condições educacionais. Com o intento de 

amainar a “subversão estudantil”, por meio do Decreto nº 62.937/68, criou-se o Grupo 

de Trabalho (GT) incumbido de estudar, em caráter de urgência, as medidas necessárias 

à reforma da universidade brasileira, visando à sua modernização, eficiência e formação 

de profissionais de alto nível e que propiciassem o desenvolvimento do país. 

(FÁVERO, 2006). Outrossim, a promulgação da Lei 5.540/1968 consolidou a Reforma 

Universitária do referido ano. 

 

A Reforma de 1968 produziu efeitos inovadores, tais como viabilizar que as 

instituições articulassem as atividades de ensino e de pesquisa, até então dissociadas. 

Além disso, as cátedras vitalícias foram extintas; o regime departamental foi instituído; 

institucionalizou-se a carreira acadêmica; o ingresso e a progressão docente foram 

vinculados à titulação acadêmica, criando-se para isto, uma política nacional de pós-

graduação, expressa nos planos nacionais de pós-graduação e conduzida pelas agências 

de fomento do governo federal. Apesar dos avanços, a reforma abriu condições para a 

expansão de IES privadas, voltadas para a mera transmissão de conteúdo de cunho 

profissionalizante e desprovido das condições que propiciassem uma formação crítica e 

emancipatória, cedendo espaço a um ensino superior estruturado em empresas 

educacionais voltadas ao lucro. (MARTINS, 2009). 

 

O Modelo de universidade instituído pela reforma de 1968 fortificou-se na 

década de 1970, período no qual a expansão da educação superior foi fortificada pela 

criação das instituições não universitárias, majoritariamente privadas, visando atender a 
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uma demanda crescente por educação superior, a qual era impossível de ser atendida 

pelas universidades, cuja expansão era restrita devido aos altos custos representados 

pela indissociabilidade ensino-pesquisa. (MACEDO et al., 2005). 

 

 A segunda fase de forte expansão do sistema de ensino superior ocorreu a partir de 

1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em cujos mandatos 

houve significativo incremento das IES privadas. Embora tal expansão fosse menor do 

que no período ditatorial (década de 1960), ainda assim era duas vezes maior que o 

crescimento do setor público. (SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2005). De maneira 

sucinta, é possível destacar algumas marcas impressas pelo governo FHC na educação 

superior, tais como o estímulo à competitividade entre as IES; a expansão de baixo 

custo; o crescimento do ensino a distância; a formação voltada para atender aos 

interesses do mercado de trabalho. Tal perspectiva passa a considerar a universidade a 

partir de um ponto de vista mais utilitário, deturpando sua verdadeira finalidade e 

relevância social (FERREIRA, 2012). 

 

No governo de Lula nota-se perpetuação das diretrizes adotadas pelo governo 

anterior. Assim, as políticas da educação superior obedeciam a uma parte das diretrizes 

dos organismos multilaterais, postulando que o papel fundamental da universidade 

estaria submetido aos interesses econômicos (FERREIRA, 2012). 

 

No governo de Dilma, observa-se que a política para a educação superior vem 

endossando alguns aspectos a serem adotados pela universidade, dentre os quais 

ressaltamos a competitividade, a atração de capital humano, a inovação, o 

empreendedorismo, sendo que estes dois últimos parecem possuir a conotação de que 

estão diretamente relacionados ao crescimento econômico por viabilizar a criação de 

novas empresas, além de propiciar o advento de novas tecnologias, incrementando a 

comercialização de serviços e produtos (FERREIRA, 2012). 

 

Em suma, as medidas implementadas à educação superior, a partir da década de 90 

impingiram à universidade exigências como a capacidade de transformar o 

conhecimento em valor econômico e social. Desse modo, esta instituição passa a 

incorporar novas finalidades de cunho mercadológico, tais como a produção de 

conhecimento e de tecnologias voltadas ao capital produtivo, bem como o provimento 
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de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Assim sendo, impõe-se o 

desafio de reflexão acerca da finalidade da universidade no Brasil para o século XXI, 

uma vez que o atual contexto de globalização e competitividade carrega novas 

concepções propostas para a educação superior e que, muitas vezes, são dissonantes de 

suas concepções e missões originais (FERREIRA, 2012). 

 

 

4.2 Bases Históricas da Educação Superior em Enfermagem no Brasil 

 

Para que se compreenda o atual contexto da Educação Superior em 

Enfermagem, no Brasil, torna-se imprescindível uma sucinta elucidação sobre as bases 

históricas e legais deste curso. 

 

O ensino de Enfermagem no Brasil teve início em 1890, no Rio de Janeiro, com 

o Decreto n. 791, que criou a Escola Profissional de Enfermeiros, denominada Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto, vinculada ao Hospício Nacional de Alienados, cujo intuito 

era o preparo de enfermeiros para o trabalho em hospitais psiquiátricos e em hospitais 

civis e militares. (BRASIL, 1890).  

 

Ademais, nas primeiras décadas do século XX ressaltam-se relevantes 

acontecimentos para a educação em Enfermagem. Assim, em 1923 foi fundada a Escola 

de Enfermeiros do Departamento Nacional de Saúde Pública, posteriormente conhecida 

como Escola Ana Néri. Já em 1926, alunas egressas da primeira turma desta escola 

fundaram a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas (ANED), a atual 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), cujo ativo papel no ensino em 

enfermagem é notório até os dias atuais. Não bastando isto, nas décadas de 40 e 50 

ocorreram outros importantes marcos históricos, tais como o decreto nº 27.426 de 14 de 

novembro de 1949 que instituiu mudanças no currículo do curso de enfermagem, que se 

incluem nos desdobramentos da lei nº 775 de 06 de agosto de 1949, estabelecendo, em 

um período máximo de sete anos, o diploma de nível secundário (equivalente ao atual 

ensino médio) como pré-requisito para o ingresso dos alunos nas escolas de 

enfermagem. O prazo para tal exigência foi prorrogado e passou a vigorar apenas em 

1961 (GERMANO, 2003). Neste mesmo ano foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61), que fixava as normas desde a educação em 

nível básico até o nível superior. (BRASIL; 1961). 

 

As reformas curriculares no curso de enfermagem continuaram ocorrendo ao 

longo das décadas do século XX. Assim, em 1962, por meio do Decreto 271 a duração 

do curso foi reduzida para três anos, além de estabelecer um currículo mínimo 

obrigatório, cuja proposta privilegiou a área curativa, perpetuando o modelo de 

assistência centrado nos hospitais, em detrimento das disciplinas voltadas para a área de 

Saúde Pública, que se tornaram facultativas. (RENOVATO et al, 2009). Tais tendências 

foram ratificadas posteriormente, pelo Parecer n° 163 de 1972 e pela Resolução 4 de 

1972, que além disso, conclamavam os enfermeiros ao conhecimento apurado das novas 

tecnologias em saúde, em virtude da evolução científica e da necessidade de atuação em 

conjunto com a equipe médica. (GERMANO, 2003).  

 

Em suma, o citado período configurou-se pelo predomínio do modelo de saúde 

hospitalocêntrico, mecanicista, com expressivos processos de privatização e de 

especialização, marcado ainda pelo autoritarismo e pelo individualismo, condizentes 

com os governos ditatoriais que imperavam no Brasil, a partir do golpe militar de 1964. 

Tais princípios influenciaram o ensino no país, inviabilizando debates e posturas crítico-

reflexivas, prevalecendo assim, práticas pedagógicas que perpetuariam a discrepância 

entre a assistência de saúde prestada e as reais necessidades da população. 

(GERMANO, 2003). 

 

A década de 60 foi marcada por diversos movimentos reivindicatórios, 

principalmente evidenciados com a Reforma Universitária (1968), momento no qual a 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) em união com as escolas de enfermagem 

pleiteava melhorias e o processo de revisão do currículo do curso de graduação em 

Enfermagem, apresentando sugestões para a elaboração de um novo currículo para a 

área em questão, o que culminou com a formalização de um novo currículo mínimo, em 

1972, por meio do Parecer/CFE nº163/72 e da Resolução/CFE nº04/72, dispondo sobre 

a formação em Enfermagem com abrangência a ciências básicas, disciplinas e 

habilitações específicas. Entretanto, este novo currículo gerou descontentamento por 

parte dos envolvidos, suscitando discussões, novos eventos e reuniões promovidos pela 
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ABEn, propiciando a elaboração da “Proposta de Currículo Mínimo de Enfermagem” 

(VALE; FERNANDES, 2006). 

 

No final da década de 70 e na década de 80 a crise econômica e política na área 

da saúde culminaram na reforma sanitária e nos movimentos sociais de reivindicações 

por melhoria na qualidade dos serviços, em consonância ao movimento pela 

redemocratização, representando inequívocas contribuições para reformulações na 

atuação profissional em saúde e especificamente na Enfermagem. (GALLEGUILLOS; 

OLIVEIRA, 2001).  

 

Na esteira de lutas e reivindicações coletivas por melhores condições de saúde, 

sobreveio a criação do SUS, tendo sido consagrado pela promulgação da Constituição 

Federal, em 1988, que postula a saúde como “direito de todos e dever do Estado, 

garantida mediante políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de 

doença e de outros agravos e possibilitando o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação”.  Em 1990 a aprovação das Leis 

8080 e 8142 consolida o SUS. (SOUZA; COSTA, 2010).  

 

As inúmeras discussões promovidas pela ABEn contaram com a participação das 

Diretorias de Educação, de docentes, discentes dos cursos de Enfermagem e de 

enfermeiros, logrando êxito com a implementação do novo currículo mínimo, 

formalizado pelo Conselho Federal de Educação, por meio do Parecer/CFE nº 314/94, 

regulamentado pela Portaria MEC nº 1721/94 (VALE; FERNANDES, 2006). 

 

Em 1996 promulgou-se a LDB 9.394/96 que dentre outras providências, 

estabelece como incumbência da União a autorização, o reconhecimento, o 

credenciamento, a supervisão e a avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES), 

além de estabelecer em seu artigo 45 que “A educação superior será ministrada em 

instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização”. (BRASIL, 1996).  

 

Assim, diante deste contexto de transição política e levando em conta os ditames da 

LDB, como resultado de diversas discussões, deliberações, Seminários Nacionais de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem no Brasil (SENADEn) e mobilização dos 
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profissionais da enfermagem, com o intuito de viabilizar a formação de profissionais 

imbuídos do espírito de cidadania e com competência técnica e política, contribuindo 

para melhorias sociais do país,  em 2001 ocorreu a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Graduação em Enfermagem, por meio da 

Resolução CNE/CES Nº 3 de 7/11/2001, cuja vigência e pertinência estão presentes nos 

dias atuais (VALE; FERNANDES, 2006). 

 

 

4.3 Missão e Funções da Universidade  

 

Tomando por base a origem e evolução histórica da universidade no Brasil e 

focalizando algumas continuidades, torna-se tangível a compreensão das concepções 

concernentes às IES, bem como as funções que lhes são atribuídas nos dias atuais. 

Assim, muito do que se discute acerca destas instituições remonta aos acontecimentos 

históricos, os quais, em parte, ajudam a elucidar algumas arraigadas concepções.  

 

Como relatado anteriormente, no intuito de solucionar o estrangulamento de 

acesso à universidade, fato este aventado pelo relatório Atcon (publicado pelo MEC na 

década de 60) os governos envidaram esforços para aumento do número de vagas, sem 

significativos investimentos financeiros, abrindo, portanto a possibilidade de que o 

ensino superior fosse ofertado pelas instituições de cunho privado. Neste contexto, de 

maneira conveniente para o regime militar, ganhou força a vertente mercadológica de 

universidade, pautada pelo lucro e pela mercantilização da produção do conhecimento, 

solapando a visão emancipatória do ensino superior. (SILVA, 2001). Tais mudanças 

permeiam o ensino superior até os dias atuais e, de acordo com Francisco et al (2011) as 

consequências são a “superficialização” do conhecimento, que se torna um mero insumo 

das atividades das IES, as quais passam a ser reguladas pela lógica do mercado, 

buscando suprir as lacunas que as políticas públicas da educação não deram conta de 

suprir.   

 

Santos (2005) afirma que a Universidade enfrenta a contradição entre suas 

funções tradicionais e as funções que lhe foram atribuídas ao longo do século XX. 

Assim, se por um lado suas funções tradicionais consistem no pensamento crítico, na 
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produção de alta cultura e nos conhecimentos exemplares e humanísticos voltados para a 

formação da elite brasileira; por outro lado, durante o século XX ganhou força a ideia de 

que a universidade se presta à produção de padrões culturais médios e de conhecimentos 

instrumentais, úteis à formação de mão-de-obra qualificada para as exigências do mundo 

capitalista. Destarte, o atual contexto de vigência da globalização da economia 

capitalista e de sua ideologia configura-se pela supremacia da crença de que a educação 

de qualidade seria aquela que propicia aos indivíduos e às empresas o aumento da 

competitividade, do desenvolvimento a qualquer custo e do lucro, formando 

profissionais com competências que sejam úteis ao fortalecimento das empresas. 

Fortalece-se, portanto, o predomínio do individual sobre o comunitário; do privado 

sobre o público e dos interesses instrumentais sobre os valores da vida social. (DIAS 

SOBRINHO, 2010). 

 

Como contraponto à realidade vigente, defende-se que a tarefa do ensino 

superior seja a construção de um espaço público, no qual os valores sobrepujem os 

interesses de curto prazo impostos pelo mercado, não se permitindo, por conseguinte, 

que a reflexão crítica (característica marcante da universidade durante séculos) seja 

substituída pela tendência ao aligeiramento dos conhecimentos e habilidades meramente 

voltados para atender ao imediatismo do mercado. (DIAS SOBRINHO, 2008). 

 

Corroborando o que se abordou no parágrafo anterior, a concepção formativa de 

ensino superior consiste na formação humana e social, que devem ser prioridade para as 

IES. Com isso, a formação deve tomar como base as políticas públicas, visando semear 

o pensamento construtivista e reflexivo, livre do cerceamento das ideologias capitalistas. 

(FRANCISCO et al., 2011).  

 

Não bastando isto, de acordo com Ferreira (2003) apud Santana et al. (2005) o 

mundo global não comporta mais profissionais com uma formação restrita apenas aos 

aspectos referentes à sua profissão. Ao contrário disto, no atual contexto, é preciso que 

os indivíduos possuam uma visão mais abrangente e que sejam formados para a vida, 

possuindo a capacidade de mobilizar recursos, conhecimentos, habilidades e valores que 

o permitam solucionar situações- problema. 
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Conclui-se que, no atual contexto, há um embate entre a concepção 

mercadológica de universidade e a concepção emancipatória. Diante do exposto, 

incumbe-nos o desafio de consolidar e difundir um tipo de universidade que, ao mesmo 

tempo em que assegure aos egressos sua inserção no mundo do trabalho, exercendo com 

satisfação e êxito suas atividades profissionais, assegure também que se formem 

indivíduos que saibam de seu papel na sociedade, ou seja, formados com a qualidade 

formal atrelada à qualidade política, as quais serão discutidas no próximo capítulo.   

 

 

4.4 Qualidade da Educação Superior 

 

É de vital importância a discussão atinente ao conceito de qualidade da educação 

superior, que muitas vezes, assume um caráter indubitavelmente polissêmico.  Antes de 

tudo, torna-se pertinente a compreensão da etimologia da palavra qualidade.  

 

O dicionário Houaiss da língua portuguesa Houaiss (2009) define qualidade como 

“Superioridade, excelência em qualquer coisa; maneira de ser, boa ou má, de uma coisa; 

aptidão, disposição favorável; atributo, modalidade, propriedade, virtude”.  

 

De acordo com Sousa (2009) qualidade concerne à propriedade, atributo ou 

condição das coisas ou das pessoas, que as torna capazes de serem distinguidas das 

outras e/ou de terem sua natureza determinada. Além disso, o termo latino qualitas 

significa essência e denomina o que é mais importante. Destarte, qualidade indica aquilo 

que essencialmente caracteriza e marca algo. Sousa (2009) ressalta ainda, que em 

virtude da complexidade implicada neste conceito, a reflexão a respeito dele demanda 

lidar com o contraditório e o provisório, reconhecendo que a área da educação recorre 

constantemente a ele, considerando- o como seu principal objetivo. 

 

Para Pinto (2010) a dificuldade em definir qualidade da educação superior reside na 

necessidade de, antes de tudo, definir o conceito de educação adotado. 

Nesta direção, é de grande pertinência o princípio adotado por Dias Sobrinho 

(2010), que considera a educação como um bem público, um direito social e dever do 

Estado, refutando, portanto o princípio mercantilista de educação, que de acordo com 
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esta visão passa a ser considerada como mercadoria. Assim, a educação tida como 

mercadoria contrapõe-se à educação democrática, pois seria acessível apenas aos que 

possuem condições financeiras para tal. Além disso, a educação-mercadoria 

compromete-se com o lucro do empresário que a comercializa. Em contrapartida, a 

educação tida como bem público compromete-se com a sociedade e a nação. (DIAS 

SOBRINHO, 2010). 

 

 De acordo com Green (1994) há cinco vertentes de conceito de qualidade: 1) 

qualidade atrelada à ideia de produto ou serviço especial, exclusivo e não acessível à 

maior parte dos indivíduos; 2) o conceito de qualidade como uma adequação e 

conformidade a determinados padrões e especificações, cuja origem remonta ao meio 

industrial; 3) qualidade como adequação a determinados objetivos previamente 

estipulados; 4) Qualidade como a consecução das metas estipuladas por uma 

determinada instituição; 5) Qualidade como satisfação dos clientes de um determinado 

produto ou serviço. 

 

Morosini (2009) destaca três diferentes conceitos de qualidade: um deles, 

definindo qualidade do ensino superior atrelado ao conceito de isomorfismo ou 

padronização; em contrapartida, o segundo conceito concerne à concepção de 

diversidade; o terceiro conceito refere-se ao princípio da equidade. 

 

A concepção de isomorfismo remete a qualidade à possibilidade de os cursos 

superiores obedecerem à lógica de mercado e, portanto, visando à empregabilidade, por 

meio do preparo do profissional com os atributos requeridos pelo mercado de trabalho e 

tidos pelos empregadores como necessários ao funcionamento de suas empresas. 

 

Já a concepção de qualidade atrelada à diversidade coaduna com o conceito 

preconizado pela UNESCO (United Nations Education, Scientific and Cultural 

Organization ou Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura) 

de que é necessário o respeito às especificidades institucionais, considerando a 

pluralidade de contextos nos quais as IES se inserem, viabilizando assim, a priorização 

da diversidade, em detrimento da uniformidade. 
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A concepção que define a qualidade como sinônimo de equidade é ainda 

incipiente e remete aos princípios de cidadania; inclusão, assegurando educação para 

todos; avaliação não punitiva e educação com abordagem crítica e potencialmente 

transformadora da realidade. 

 

Morosini (2009) afirma que não existe uma única concepção de qualidade numa 

IES, mas sim uma possível combinação entre elas. Assim, em cada circunstância adota-

se uma vertente, o que permite mesclar as diversas nuances envolvidas na qualidade da 

educação superior. 

 

De acordo com a UNESCO (1998), a qualidade da educação superior consiste 

em um conceito multidimensional e deve abarcar todas as suas funções e atividades, tais 

como ensino e programas acadêmicos; fomento à pesquisa e à ciência; recursos 

humanos; recursos materiais; discentes; infraestrutura; serviços de extensão à 

comunidade e o ambiente acadêmico. Ademais, salienta-se que para assegurar a 

qualidade é imprescindível que haja mecanismos de autoavaliação institucional 

transparente, bem como a avaliação externa, que deve ser realizada por especialistas na 

área. A UNESCO ressalta também que os diversos atores do contexto devem ser parte 

ativa do processo de avaliação institucional, o que automaticamente nos remonta à 

importância do papel não apenas dos docentes e da comunidade, mas também dos 

estudantes e egressos destas instituições. 

 

Gusmão (2013) discorre sobre a dicotomia que existe entre duas concepções 

atinentes à qualidade da educação superior, quais sejam: de um lado a “aprendizagem” 

(mensurada meramente por meio da aplicação de provas) como o principal significado 

de qualidade da educação, ou seja, a ênfase situa-se no produto; do outro lado, uma 

visão mais abrangente a respeito da qualidade da educação superior focalizando os 

processos, as condições gerais de ensino, bem como a aprendizagem, cuja abrangência 

transcende a restritiva aferição por meio de provas. 

 

 De acordo com a primeira vertente a “aprendizagem” no sentido de rendimento é 

vista como a principal finalidade do ensino e é viabilizada pelo acesso e permanência. 

Assim, de acordo com esta vertente, estes três elementos (aprendizagem, acesso e 
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permanência) formam o tripé da qualidade do ensino. Sabe-se que as políticas públicas, 

muitas vezes, restringem-se a estes elementos como indicadores educacionais. Nesta 

concepção, preconiza-se ainda, a equidade de acesso, de permanência e de 

aprendizagem como um dos possíveis indicadores de qualidade. (GUSMÃO, 2013). Em 

síntese, em tal corrente de pensamento há a primazia do conteúdo mensurado pelos 

testes, em detrimento de conteúdos como cidadania, senso de responsabilidade social, 

dentre outros. 

 

Em contrapartida, a segunda visão adota a linha formativa, em que o conceito de 

qualidade da educação é mais abrangente, não refuta a importância da aprendizagem, 

tampouco das avaliações, entretanto, prioriza uma profusão de outros aspectos, tais 

como a relevância dos processos; as condições necessárias para um ensino de qualidade, 

exemplificadas pela infraestrutura, tempos e espaços para desenvolvimento do processo 

educativo; a contextualização do ensino-aprendizagem; a qualidade das condições de 

trabalho dos docentes e condições de vida dos discentes; a viabilização da construção de 

um trabalho coletivo; o clima institucional; a aprendizagem de conteúdos que 

extrapolam meras disciplinas, adotando também aspectos como a cidadania e a ética, a 

participação, a democracia, a qualidade para a vida e a capacidade de intervenção na 

realidade, transformando-a. Cita-se ainda, de maneira bastante ampliada, aspectos como 

a felicidade e a não discriminação como possíveis componentes que viabilizariam a tão 

almejada qualidade. 

 

Pinto (2010) discorre sobre as diversas concepções acerca da qualidade da 

educação, elencadas a seguir: 1) Saudosista Autoritária; 2) Técnica; 3) Liberal; 4) 

Neoliberal; 5) Subjetivo-interpretativa; 6) Crítico-dialética; 7) Pós-Moderna. 

 

Na concepção Saudosista Autoritária adota-se o discurso de que no passado o 

ensino era de qualidade, notando-se frases como “naquele tempo é que o ensino era 

bom”, “na minha época é que o ensino funcionava” Assim, de acordo com esta vertente, 

a pedagogia tradicional é tida como ideal e postula a disciplina e o processo educacional 

centrado na figura do professor (o detentor e transmissor de conteúdos), cujo perfil é de 

autoritarismo, recorrendo, inclusive, à coação como meio de consecução da 

aprendizagem. Nessa corrente de pensamento, as estratégias de aprendizagem utilizadas 
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não variam de acordo com a faixa etária dos discentes, além disso, a aprendizagem 

ocorre de maneira passiva e mecânica. Não bastando isto, em tal perspectiva, é função 

da educação a perpetuação da realidade social vigente e a consequente manutenção das 

desigualdades sociais. (PINTO, 2010). 

 

 A concepção técnica ou tecnicista é oriunda da segunda metade do século XX, 

sendo que, no Brasil, sua implementação adveio da necessidade de coadunar o sistema 

educacional à ordem política e econômica então vigente no país, em que imperava o 

regime militar e os interesses da sociedade capitalista e industrial. Nessa vertente a 

qualidade da educação consiste em prover recursos materiais e tecnológicos, tais como 

multimídia, laboratórios, computadores, etc. Ademais, nessa concepção, a qualidade é 

expressa pelo preparo eficiente dos indivíduos para atuação na sociedade e no mundo do 

trabalho. Nota-se, com isso, uma abordagem reducionista do ensino, cuja finalidade 

seria meramente preparar para o “aprender a fazer”. Observa-se também, a ênfase ao 

fato de que a qualidade do ensino deve ser mensurada por meio de indicadores 

quantitativos advindos de modelos pré-estabelecidos como “ideais”. No atual contexto, 

observamos que esta vertente ainda permeia os sistemas de ensino, o que pode ser 

exemplificado por meio dos sistemas de avaliação das Instituições de Ensino Superior 

adotados pelos governos que se sucedem. 

 

 Segundo Libâneo (2002) apud Pinto (2010), a vertente liberal de ensino advém 

da doutrina do liberalismo, que consiste na defesa do sistema capitalista e na primazia 

da liberdade e dos interesses individuais, com a sociedade baseada na propriedade 

privada dos meios de produção e o estabelecimento da sociedade de classes. Nesta 

perspectiva, o processo educacional centra-se no aluno e não mais no professor, que 

deixa de ser considerado como o detentor do conhecimento e sim como o facilitador da 

aprendizagem, assim, a interação professor- aluno baseia-se na cordialidade. Além 

disso, em tal visão, adotam-se as seguintes premissas: a igualdade de oportunidades, o 

sucesso e o mérito alcançados pelo esforço individual. Em que pese a importância do 

esforço dos indivíduos como meio de alcance de melhores condições de vida, tal visão 

pode configurar-se como reducionista, pois dissocia-se da realidade social, na qual há 

um predomínio das desigualdades de oportunidade, sendo que, nem sempre, o sucesso 

advém exclusivamente do empenho pessoal, mas também, dos condicionantes sociais, 

que fogem à governabilidade dos seres humanos.  
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A concepção neoliberal de qualidade do ensino fundamenta-se no 

neoliberalismo, cuja origem remonta ao período pós- segunda guerra mundial, na 

Europa e América do Norte, onde predominava o capitalismo, constituindo-se como 

uma refutação ao Estado intervencionista e de bem-estar social. (ANDERSON, 1995).  

 

Gentili (1996) afirma que na perspectiva neoliberal, a educação enfrenta, nos 

dias atuais, uma crise de eficiência, eficácia e produtividade, que seriam decorrentes de 

um ineficaz gerenciamento, o que por sua vez, se deve a não adoção da meritocracia. 

Nessa concepção atrela-se o conceito de qualidade do ensino à lógica de mercado, à 

livre concorrência e ao individualismo. Desse modo, a qualidade da educação torna-se 

um atributo passível de ser adquirido no mercado. No entanto, tal qualidade está a 

serviço de uma minoria, perpetuando-se, portanto, a o caráter excludente da educação, 

em nosso país. (FERNANDES, 2002). 

 

Fernandes (2002) discorre sobre a vertente subjetivo-interpretativa, que versa 

sobre a qualidade da educação como aquela em que o indivíduo é sujeito de sua própria 

aprendizagem, ou seja, a educação é centrada no indivíduo, que é dotado de autonomia 

e capacidade de autodireção. Outra premissa desta vertente é a de que a qualidade da 

educação reside também na imprescindível interação entre o professor (considerado 

como facilitador do processo de ensino-aprendizagem) e o aprendiz. De acordo com 

Papa e Fernandes (2005) nessa concepção a qualidade de ensino está diretamente 

relacionada ao respeito, afeto, confiança, cooperação e até mesmo empatia do docente 

pelo discente, favorecendo uma relação democrática, desprovida de autoritarismo, que 

possibilita ao aluno a construção de seu próprio aprendizado, tendo a autonomia de 

tomar a iniciativa de trilhar seus próprios rumos e objetivos. Fernandes (2002) tece uma 

crítica ao fato de que se por um lado, tal concepção democratiza os processos 

educativos, por outro lado, pode haver um efeito prejudicial às classes menos 

favorecidas, que teriam na educação formal seu único meio de acesso ao conhecimento, 

o que talvez, seria solapado pela excessiva autonomia.   

Antes de discorrer sobre a concepção Crítico-dialética, faz-se necessária uma 

breve definição do conceito de dialética, que na Grécia antiga era tida como a arte do 

diálogo, ou ainda, o diálogo como possibilidade de demonstração de uma ideia ou tese, 
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por meio da argumentação. Nos dias atuais, o termo adquiriu outra acepção, passando a 

consistir no modo de se compreender a realidade como transitória, dotada de inúmeras 

contradições e em constante transformação. (KONDER, 1981). Assim sendo, a vertente 

crítico-dialética postula que a qualidade da educação é aquela que propicia ao homem o 

desenvolvimento de seu senso crítico e a capacidade de transformação da realidade, por 

meio de embates políticos, sem demérito ao conhecimento técnico, cuja relevância é 

também inegável. (PINTO, 2010). Entretanto, preconiza-se que o aluno desenvolva a 

competência formal técnica conjugada à competência política. (FERNANDES, 2002). 

Cabe ao docente a mediação do processo ensino-aprendizagem, valorizando as 

experiências e os saberes prévios dos discentes, apresentando novos elementos que 

resignificam os saberes. 

 

Em suma, de acordo com Fernandes (2002) a concepção crítico-dialética de 

qualidade é uma síntese de alguns aspectos da perspectiva tecnicista com as melhorias 

representadas pela perspectiva subjetivo-interpretativa, superando-as devido ao fato de 

incorporar os aspectos político-críticos.  

 

Na visão pós-moderna adota-se a visão holística, na qual o homem é um todo 

constituído das dimensões que vão além do biológico, abrangendo o social, o afetivo, o 

intelectual, e o espiritual. Partindo deste pressuposto, torna-se pertinente que a educação 

não focalize apenas uma destas dimensões em detrimento das demais. Dessa maneira, a 

formação considerada de qualidade deve atentar-se para a premência do 

desenvolvimento da consciência de coletividade e de solidariedade, oportunizando que 

os indivíduos estabeleçam relações de caráter qualitativo. 

 

No que tange ao âmbito específico do ensino superior em Enfermagem, é 

necessário que os cursos tenham o compromisso de formar profissionais que atendam às 

necessidades do Sistema Único de Saúde, viabilizando a consolidação de seus 

princípios de universalidade, integralidade, hierarquização e descentralização. (LOPES 

NETO, 2008).  

 

Há que se considerar ainda, que o PPP que propicia um currículo inovador pode 

viabilizar um incremento da qualidade dos cursos de graduação. Masetto (2011) 
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enumera algumas das características de um currículo inovador, dentre os quais podemos 

destacar: o processo ensino-aprendizagem por meio da autoaprendizagem; da 

interaprendizagem; da aprendizagem colaborativa; da aprendizagem por meio de 

descobertas com pesquisa; da aprendizagem em que há integração, ao longo de todo o 

curso, entre a prática profissional e as teorias e princípios que a alicerçam; da 

aprendizagem significativa e do construtivismo, no qual o discente constrói seu 

conhecimento, atribuindo-lhe um significado pessoal, assumindo-se como sujeito de seu 

processo de formação, agregando também, características como a corresponsabilidade e 

a proatividade. Além disso, para Masetto (2011) a avaliação deve ser processual e 

integrada à aprendizagem, permitindo que discente e docente identifiquem, durante o 

processo se os objetivos estão sendo alcançados e, em caso negativo, as condutas a 

serem tomadas para que se logre o êxito pretendido. 

 

De acordo com Slomski et al. (2010) o ensino considerado de qualidade é aquele 

que promove a construção do conhecimento por meio da aprendizagem significativa e 

que, portanto transcende a mera informação, transformado-a em habilidades e 

competências de atuação profissional. 

 

 Demo (2013) refere que não é indicado definir qualidade apenas pela exclusão, 

pois isto, por si só, consiste em definir de maneira “indefinida”, além do fato de que 

banalizaria o termo. O autor propõe que se faça a distinção entre duas dimensões 

básicas: qualidade formal e qualidade política. A primeira se configura pela 

competência de produzir e aplicar tecnologias, métodos, instrumentos e ciência. A 

qualidade política consiste na formação que promova a emancipação dos indivíduos, 

tornando-os sujeitos sociais, que devem se tornar capazes de definir seu destino 

histórico. Assim, alguns aspectos ajudam a compor a qualidade política, tais como o 

desenvolvimento da cidadania, encontrando nos espaços de formação a promoção da 

consciência crítica; o acesso equânime a informações estratégicas; a competência de se 

autodefinir, se autogerir, bem como se autorrealizar e, por fim, a suplantação da 

condição de “massa de manobra”, evidenciada, por exemplo, no controle democrático 

dos serviços públicos, nos processos eleitorais realizados de maneira consciente, nos 

movimentos reivindicatórios por melhorias, na refutação ao autoritarismo, dentre muitos 

outros exemplos. Neste artigo científico de Demo (2013) o foco é a educação básica. No 

entanto, muito do que se discorre nele é aplicável ao ensino superior. 



Fundamentação Teórica | 44 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 Ainda nos aspectos atinentes à qualidade política, esta pode ser percebida nos 

currículos das instituições de ensino, sendo muito notória a diferença entre um currículo 

que foi idealizado com o intuito de adestrar e um currículo que foi elaborado com vistas 

à emancipação dos alunos enquanto sujeitos sociais. Desse modo, o estímulo às 

atividades de pesquisa confere ao aluno a autonomia na construção de seu caminho, o 

que permite a consecução tanto da qualidade formal quanto da qualidade política. 

Igualmente mandatório é que para que os discentes desenvolvam a competência formal 

e a competência política, os docentes também devem ter tais competências 

desenvolvidas em seus perfis e que adotem o modelo emancipatório em substituição ao 

modelo pedagógico de reprodução do conteúdo e de adestramento. (DEMO, 2013).  

 

Outro aspecto para o qual Demo (2013) chama atenção consiste na inadequação 

de contentarmo-nos com os chamados “mínimos de qualidade”, pois o mínimo é apenas 

uma maneira de se iniciar e não um modo se proceder.  Segundo o autor, ao se fazer 

referência aos “mínimos de qualidade”, também devem ser considerados os “mínimos 

quantitativos”, pois ambos estão imbricados entre si. Há, todavia, uma banalização dos 

conceitos ou até mesmo, uma disseminação de conceitos equivocados. Assim, é 

possível, por exemplo, fazermos uma alusão à porcentagem de alunos que concluem o 

curso superior, dentre aqueles que iniciaram o curso. Para alguns, as altas taxas de 

conclusão seriam o suficiente para atrelar o curso à qualidade, ou seja, a qualidade seria 

alcançada por meio da quantidade. No entanto, cabe considerar que as altas taxas de 

concluintes não garantem que os egressos tenham adquirido competência formal. Por 

isso, nem sempre a elevada quantidade está atrelada à desejada qualidade. 

 

Para Scaglione e Costa (2011) é muito simples definir qualidade de produtos 

tangíveis, tais como automóveis, roupas e eletrodomésticos. Todavia, a aferição da 

qualidade de uma IES constitui-se em tarefa árdua e praticamente impossível. 

Entretanto, não se pode tentar contornar o desafio afirmando apenas que a qualidade é 

um conceito relativo e complexo, pois existem diversas dimensões que devem ser 

consideradas ao tentar mensurá-la. A despeito disso, a tendência tem sido tratar a 

educação superior como produto industrializado, buscando-se o cumprimento de 

normas e padrões previamente estipulados, medindo-se a qualidade por meio de escalas, 
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não permitindo subjetividades ou relatividades. Como a educação não pode ser 

resumida a um produto, torna-se difícil a definição da qualidade nesse âmbito. 

 

É possível que a qualidade de uma IES seja definida pelos egressos, ou ainda, 

por sua capacidade de cumprir a missão institucional. Tais definições são importantes, 

pois respeitam a diversidade das instituições de ensino. (SCAGLIONE; COSTA, 2011). 

 

 Em virtude da estreita relação entre o tema qualidade do ensino superior e 

avaliação do ensino superior, neste trabalho optou-se por discuti-los em um mesmo 

capítulo. 

 

De acordo com Dias Sobrinho (2008) a avaliação, de maneira similar à 

qualidade, consiste em um processo aberto à polissemia, mas a discussão acerca do 

tema da avaliação do ensino superior não pode desvirtuar-se de seu foco principal que 

são os papeis a serem desempenhados pela universidade, bem como sua finalidade. 

Assim, o autor preconiza que a educação superior deve formar os indivíduos para a vida 

em sociedade, em prol da consolidação do senso de cidadania.  

 

Pautando-se na finalidade da universidade, é que deve ser realizada a avaliação, 

que por sua vez, não deve apresentar uma visão simplificada e reducionista do sistema 

educacional, devendo consistir em mais do que mera constatação de um estado, devendo 

ser imbuída de questionamentos sobre o processo de ensino-aprendizagem, com os 

objetivos de conhecer os progressos alcançados, visando à superação das fragilidades na 

formação. Ademais, é premente que se encontre o meio termo entre a avaliação 

formativa e a mera regulação e controle. (DIAS SOBRINHO, 2010). 

 

É pertinente que se reconheça a indubitável polêmica em torno da função da 

avaliação, sobre a qual paira o antagonismo entre formação versus controle (regulação). 

Desse modo, de maneira sucinta o termo "formação" remete à concepção de "dar forma 

a algo" e se constitui em um processo não necessariamente linear, tampouco contínuo, o 

que no âmbito da educação concerne à seguinte: tríade 1) saber (competência 

cognitiva). 2) saber fazer (competência técnica) e 3) ser (competência ético-política). Já 

no que tange ao controle e à regulação, ainda não há clareza na distinção entre ambos os 
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termos, porém, de acordo com alguns autores, é possível adotar o termo controle, pois 

abarca o nível individual (autocontrole) e o nível coletivo (social, externo). (ROTHEN; 

SCHULZ, 2007). 

 

 

4.5 Qualidade da Educação Superior em Enfermagem 

 

Nóbrega-Therrien et al. (2010) afirmam que para que se promova um ensino de 

melhor qualidade, que atenda às demandas tanto de discentes quanto de docentes, é 

necessária a implementação de novas práticas, imbuídas do espírito científico e 

reflexivo, que consistem em atributos imprescindíveis às exigências contemporâneas da 

educação em Enfermagem. Além disso, é imprescindível que haja a articulação entre o 

pensamento e a prática, incrementando a capacidade humana de reelaborar a realidade 

por meio da ação, recriando-a e transformando-a, o que, por conseguinte, confere ao 

indivíduo a característica de tornar-se sujeito de suas ações. 

 

Pires (2001) cunhou a seguinte expressão metafórica “Triedro Emancipatório do 

Cuidar”, que se constitui pelos seguintes aspectos: 1) conhecer para cuidar melhor; 2; 

cuidar para confrontar e 3) cuidar para emancipar. Esta metáfora inspirou-se na figura 

geométrica do triedro, o qual se constitui de três faces integradas e que são visualizadas 

em conjunto. 

 

  Em consonância com o que já se discorreu na presente dissertação, Pires (2001) 

discorre também sobre a premência de que a preponderância da qualidade formal do 

enfermeiro seja superada, tornando-a atrelada à qualidade política, ou seja, em caráter 

de complementaridade e interdependência. Desse modo, ambas constituem-se como as 

duas faces da qualidade: qualidade formal e qualidade política, corroborando o que 

defende Demo (2013), previamente referenciado no subcapítulo anterior. 

 

Por tudo isto e sabendo da pluralidade de conceitos de qualidade da educação 

superior e especificamente da educação superior em enfermagem, e tendo em vista uma 

profusão de possibilidades de indicadores de qualidade da educação superior, de acordo 

com a concepção da autora da presente pesquisa, para que um curso de graduação seja 
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considerado de qualidade é imprescindível que possua como alicerce os pressupostos 

teóricos da linha formativa, que considera a educação com uma abordagem mais 

abrangente, conforme descrito anteriormente, com ênfase aos processos e não aos 

produtos e com uma abordagem crítica e potencialmente transformadora da realidade. 

Desse modo, além do desenvolvimento das habilidades e competências técnicas é 

imprescindível que os egressos incorporem aspectos como a cidadania, a ética, a 

participação, a democracia, a qualidade para a vida, senso de responsabilidade social, 

articulando, portanto, a qualidade formal à qualidade política e que estejam aptos a se 

tornarem profissionais generalistas. 

 

 Assim, esta pesquisa alicerça-se sobre uma combinação entre as perspectivas 

crítico-dialética, pós-moderna e a linha formativa. Entretanto, para análise dos dados 

obtidos por meio da pesquisa empírica e da pesquisa documental foram levadas em 

consideração as demais perspectivas elucidadas, bem como os demais referencias 

teóricos encontrados por meio da pesquisa bibliográfica. 

 

 

4.5.1. As dimensões constituintes da qualidade da educação superior em 

enfermagem 

 

 Diante da impossibilidade de esgotar a reflexão sobre a avaliação da qualidade 

da educação superior em Enfermagem e sabendo ainda da multiplicidade de vertentes 

acerca do que é qualidade da educação superior, bem como dos inúmeros aspectos e 

dimensões passíveis de integrar tal avaliação, incumbe-nos a necessidade de abordar os 

elementos imprescindíveis para a qualidade de um curso, de acordo com a visão da 

autora desta dissertação e calcados na literatura científica, que serão elencados e 

discutidos a seguir: 

 

● Inserção no Mundo do Trabalho e Empregabilidade 

A inserção no mundo do trabalho e a empregabilidade são dois aspectos que 

devem ser considerados quando se pretende avaliar a qualidade da formação dos 

profissionais. 
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A empregabilidade consiste em um conjunto de competências e habilidades 

necessárias para que um indivíduo mantenha-se no emprego, ou ainda a capacidade de 

conquistar um emprego e manter-se nele de maneira firme e valiosa, o que demanda 

profissionais flexíveis, inovadores e com boa adaptação às frequentes mudanças no 

mundo do trabalho. (CHIAVENATO, 2004). 

 

De acordo com Chiavenato (2004) no atual contexto, a competitividade tem 

predominado, o que requer profissionais que invistam incessantemente em sua 

qualificação e preparo profissional. Desse modo, de acordo com Oliveira; Almeida, 

(2009) a educação assume o mero caráter mercadológico, que se alia a uma visão 

imediatista, na qual os resultados devem ser alcançados em curto prazo, estimulando-se 

a excessiva competitividade entre os indivíduos e a consequente e deletéria 

individualização. Assim, de maneira errônea, o desenvolvimento humano passa a ser 

tido como um mero número e, portanto desprovido do caráter emancipatório que 

deveria assumir. 

 

Não se pretende aqui, e seria assaz leviano, negar que uma formação de 

qualidade deva propiciar aos seus egressos a capacidade de se inserirem 

satisfatoriamente no mundo do trabalho, uma vez que, de acordo com Marx (1984) apud 

Catão e Trindade (1998) o trabalho é a gênese da realização do ser social e a condição 

precípua para sua existência, constituindo-se como o ponto de partida para a sua 

humanização. Todavia, é importante que não se estimule a competitividade excessiva, 

tampouco que se esvazie a finalidade da educação que além de formar indivíduos para o 

mundo do trabalho, deve também se propor a formar cidadãos, conscientes de seu papel 

na sociedade.   

 

● Competências Técnico-científicas  

Antes de se discutir sobre as competências necessárias aos egressos de cursos de 

Graduação em Enfermagem, cabe definir o que é competência, que segundo Perrenoud 

(2000) é a faculdade de mobilizar um arsenal de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações) que possibilitem solucionar com pertinência e eficácia uma 

série de situações.  
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Meira e Kurcgant (2009) conceituam as competências técnico-científicas como a 

capacidade de articulação entre ciência e técnica; sendo que no caso específico da 

enfermagem consiste na capacidade de identificar as situações de saúde-doença e 

diferentes cenários e neles intervir. As duas outras categorias de competências serão 

elucidadas a seguir. 

   

● Competências Atitudinais e Comportamentais 

As Competências Ético-Políticas consistem na capacidade de construir os 

processos de trabalho de forma coletiva, de tomar decisões éticas e solidárias, de 

identificar e gerenciar conflitos e suas causas e de exercer a escuta e o 

compartilhamento de decisões. (MEIRA; KURCGANT, 2009). Conhecer a etimologia 

das palavras ética e política auxilia na compreensão dessa categoria de competências. 

Assim, ética é oriunda da palavra grega ethos, que é o modo de ser ou a conotação de 

norma ou ainda, daquilo que deve ser; política provém do termo grego pólis, que 

significa cidade ou tudo o que se relaciona à cidadania, ou seja, todas as preocupações, 

discussões e decisões relacionadas à polis. 

 

As competências Sócio-Educativas consistem na capacidade de promover a 

responsabilidade social e a cidadania, bem como a transformação da realidade e ações 

que promovam o aprendizado de maneira contínua. Além disso, o relacionamento com 

os pacientes, familiares e com a equipe multidisciplinar são outros constituintes deste 

grupo de competências. (MEIRA; KURCGANT, 2009).    

 

Pai, Schrank e Pedro (2006) abordam a importância de que o enfermeiro se torne 

um ser sócio-político, comprometido e atuante nas instâncias decisórias das políticas 

públicas, institucionais e sociais, o que, por consequência, conferirá uma 

representatividade e o reconhecimento da profissão perante a sociedade. Para viabilizar 

isto, é cabível que durante a graduação os alunos sejam motivados a participar de 

atividades acadêmicas que envolvam questões sócio-políticas, desenvolvendo um 

pensamento que envolva as diversas áreas do saber, diminuindo o impacto causado pela 

transição da academia para o mundo trabalho, pois o egresso já teria assumido uma 

postura crítica sobre a enfermagem e o mundo. 
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● Práticas Docentes 

Dentre tantos outros aspectos que devem ser discutidos quando o objetivo é 

problematizar a qualidade do ensino superior, as práticas docentes, indubitavelmente 

são algumas das temáticas que não podem ser prescindidas.  

 

A formação do docente universitário é sabidamente um campo de tensões, pois 

de um lado os pedagogos preconizam a necessidade de desenvolvimento dos saberes 

pedagógicos, bem como das competências relacionadas à incumbência de lecionar. Do 

outro lado, os docentes refutam esta necessidade. (LIBÂNEO, 2006). 

 

Em que pese esta divergência de opiniões, espera-se do professor universitário 

duas especialidades profissionais: ser especialista na área e especialista no ensino dessa 

área, ou seja, um docente que domina o saber específico, bem como o saber pedagógico. 

Ademais, considera-se a universidade, constituída por seus professores e alunos, como o 

lugar propício para a promoção de mudanças e inovações que oportunizem a melhoria 

da qualidade de ensino. (LIBÂNEO, 2006).  

 

Freire (1997) afirmou ainda que “A segurança com que a autoridade docente se 

move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional [...]a 

incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor.” Ademais, outras 

qualidades imprescindíveis à sua autoridade são a generosidade, a humildade e o 

respeito, sendo pertinente ainda, o desenvolvimento da autoridade coerentemente 

democrática, a qual baseia-se na convicção de que a disciplina não existe na estagnação, 

tampouco no silêncio dos educandos, mas sim no estímulo ao seu espírito indagador. 

 

Assim, quando se pensa acerca da qualidade do ensino superior não se pode 

prescindir da premência de refletir sobre a qualidade da formação docente, pois de 

acordo com Freire (2001) “Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 

quatro da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se 

faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão sobre a prática.” 

As condições de trabalho docente são outro imbróglio que deve ser considerado 

quando o tema é a formação docente. Saviani (2009) afirma que condições precárias de 

trabalho, tais como árduas jornadas de trabalho e baixa remuneração, neutralizam a ação 
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dos professores, ainda que bem formados, pois podem acarretar o desestímulo à procura 

por cursos de formação docente e à dedicação aos estudos. 

 

De maneira sucinta, podem-se elencar algumas funções do professor 

universitário, as quais correspondem às funções da universidade: dominar o 

conhecimento e saber ensiná-lo promovendo a aprendizagem (domínio do saber 

específico e do saber pedagógico); possuir postura crítica sobre as relações 

socioculturais e sobre o contexto histórico em que se situa (domínio do saber político-

social); ser um bom pesquisador e que consiga igualmente preparar seus discentes para 

a investigação (domínio dos processos investigativos e competência para que os alunos 

também o desenvolvam); possuir conhecimento da prática profissional atinente ao curso 

(domínio da prática profissional). (LIBÂNEO, 2006). 

 

O presente trabalho não possui a pretensão de aprofundar-se no tema relativo à 

formação e prática docente, mas apenas despertar o questionamento e a reflexão sobre o 

impacto que a boa ou a má formação docente podem acarretar à qualidade dos discentes 

universitários e de sua formação. 

 

● Proposta didático-pedagógica  

Há que se considerar a proposta didático-pedagógica, bem como as estratégias 

de ensino-aprendizagem como alguns dos inúmeros fatores determinantes da qualidade 

do ensino superior.  

 

Na Dimensão 1 do “Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – 

Bacharelados, Licenciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia (presencial e a 

distância)”, publicado pelo INEP, a organização didático-pedagógica é contemplada por 

meio de 22 indicadores, quais sejam: 1.Contexto educacional (avalia se o PPP atende às 

demandas econômicas e sociais); 2. Políticas institucionais (avalia se as políticas 

institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no Plano de 

Desenvolvimento Institucional estão implementadas no curso); 3. Objetivos do curso 

(avalia a coerência do curso com o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular e 

o contexto educacional); 4. Perfil profissional do egresso; 5. Estrutura curricular (avalia-

se se há flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total, 

articulação entre teoria e prática); 6. Conteúdos curriculares (atualização, cargas 
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horárias e adequação da bibliografia); 7. Metodologia; 8. Estágio curricular 

supervisionado; 9. Atividades complementares; 10. Trabalho de conclusão de curso; 11. 

Apoio discente; 12. Ações decorrentes dos processos de avaliação dos cursos; 13. 

Atividades de tutoria; 14. Tecnologias de Informação e Comunicação no processo 

ensino-aprendizagem; 15. Material didático institucional; 16. Mecanismos de interação 

entre os docentes, tutores e estudantes; 17. Procedimentos de avaliação dos processos de 

ensino-aprendizagem; 18. Adequação do número de vagas à dimensão do corpo docente 

e à infraestrutura; 19. Integração com as redes públicas de ensino; 20. Integração com o 

sistema local e regional de saúde e o SUS; 21. Conceitos de pelo menos 4 no ENADE e 

CPC obtidos pelos cursos oferecidos pela IES; 22. Atividades práticas de ensino. (INEP, 

2006). 

 

No presente trabalho optou-se por focalizar alguns itens deste instrumento que 

coadunam com os objetivos da pesquisa, tais como integração entre as disciplinas, 

articulação entre teoria e prática, incentivo às práticas relacionadas à pesquisa científica, 

indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, dentre outros 

aspectos, posteriormente discutidos. 

 

● Os Estágios como Cenários de Prática 

 Tendo em vista que a articulação entre teoria e prática é um dos itens 

imprescindíveis à determinação da qualidade da formação profissional, torna-se 

importante a discussão e a investigação acerca de tal dimensão. 

 

Costa e Germano (2007) afirmam que o estágio oportuniza a articulação aos 

serviços de saúde e à realidade da região em que se situam, o que possibilita ao discente 

conhecer as necessidades de saúde da população, as potencialidades e fragilidades do 

serviço. Ademais, tal vivência viabiliza o desenvolvimento das ações do enfermeiro, tais 

como o cuidado, o gerenciamento, o ensino e a investigação. Não bastando isto, 

propicia-se a vivência do mundo do trabalho, estimulando o desenvolvimento da 

autonomia, do domínio da prática, do aprofundamento e da contextualização dos 

conhecimentos. (COSTA; GERMANO, 2007). 

 
É importante que docentes e discentes considerem este cenário como um dos 

espaços acadêmicos que possibilita a construção e a socialização do saber com a 



Fundamentação Teórica | 53 
_____________________________________________________________________________________ 
 

comunidade acadêmica e com os pacientes e famílias. Além disso, tal cenário viabiliza 

o estreitamento das relações entre professor e aluno, em decorrência do 

compartilhamento de experiências humanas. (SILVA, 2013).  
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5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

5. 1 Tipo de Pesquisa e Trajetória Metodológica 

 

Este estudo consistiu em uma pesquisa quali-quantitativa. A pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares, trabalhando com um universo de significados, 

valores, atitudes, crenças e aspirações, o que corresponde a um espaço mais profundo 

dos fenômenos e dos processos e das relações, e que não podem ser restritos à mera 

operacionalização de variáveis, das equações, médias e estatísticas. Contudo, é 

fundamental reconhecer que os dados quantitativos e qualitativos não são opostos e sim 

se complementam no processo de construção de conhecimento. (MINAYO et al., 1998).   

 

 A presente pesquisa foi constituída de três procedimentos distintos que, no 

entanto, se interconectam, quais sejam: Pesquisa Bibliográfica; Pesquisa Documental e 

Pesquisa Empírica. 

 

É de suma importância salientar que os passos da pesquisa não foram adotados 

de maneira aleatória, mas sim possuíram a intencionalidade de subsidiar as etapas 

subsequentes. Dessa maneira, a pesquisa documental forneceu dados importantes acerca 

do panorama da educação superior no Brasil, suscitando, por consequência, novos 

questionamentos, o que demandou a busca por respostas, por meio da pesquisa 

bibliográfica, gerando novas respostas e uma profusão de questionamentos, que, por 

conseguinte, demonstraram a necessidade de aprofundamento por meio da pesquisa 

empírica.  

 

 

5.2 Pesquisa Bibliográfica 

 

 A pesquisa bibliográfica é um procedimento metodológico capaz de gerar, 

especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações 

que servirão de ponto de partida para outras pesquisas. Implica ainda, em um conjunto 

ordenado de procedimentos de busca por soluções, atentando ao objeto de estudo, o que, 

portanto, não pode ser aleatório. (MINAYO et al., 1998). 
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No presente trabalho, optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica, com 

vistas a atender a duas necessidades precípuas: mapear e conhecer o que há de 

publicações acerca das áreas temáticas, que serão elucidadas a seguir, bem como obter 

subsídios que auxiliassem na consecução dos objetivos propostos.  

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da Biblioteca Virtual em Saúde e 

da Biblioteca Virtual de Educação em Ciências da Saúde, que concentram as principais 

bases de dados tanto da área de saúde, quanto da área de educação voltada para a área 

da saúde, tais como EDUCA, ERIC, LILACS, MEDLINE, COCHRANE, SCIELO, 

BDENF, focalizando os artigos nacionais e internacionais, cujos temas estivessem 

relacionados aos dois eixos temáticos seguintes: 

 

● Avaliação da Qualidade da educação superior em Enfermagem: a 

escolha por tal área temática ocorreu devido à necessidade de mapear o que havia de 

publicações acerca do tema, bem como conhecer as principais concepções presentes na 

literatura acerca do que é qualidade do ensino superior em enfermagem e como é 

realizada sua avaliação. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados a partir de 

2004; com versão completa disponível para acesso. Foram automaticamente excluídos 

da amostra os artigos que não se referissem ao âmbito da graduação em Enfermagem. 

 

● Percepção de egressos acerca da qualidade da educação superior em 

Enfermagem: tal área temática foi escolhida devido à necessidade de conhecer o que há 

de publicações acerca do tema, bem como conhecer as diversas possibilidades de 

percursos metodológicos e instrumentos para a coleta de dados acerca da percepção de 

egressos. Os critérios de inclusão foram: as produções científicas publicadas a partir de 

2004, com versão completa disponível para acesso, que contemplassem a concepção de 

egressos acerca do conceito de qualidade do ensino superior em Enfermagem; a 

percepção de egressos acerca da graduação em Enfermagem dos quais eram 

provenientes; instrumentos de coleta da percepção de egressos. Foram automaticamente 

excluídos da amostra os artigos que não se referissem exclusivamente à graduação em 

Enfermagem. 

 

 

http://h
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5.2.1 Coleta de dados da pesquisa bibliográfica 

 

Para a realização da busca foram utilizadas as seguintes estratégias:  

 

● Para a busca de produções acerca do eixo temático “Avaliação da 

qualidade da educação superior em Enfermagem” foram utilizadas as 

seguintes estratégias: 

ESTRATÉGIA 1 

 

(avaliação OR evaluation OR evaluacion OR assessment) AND 

(qualidade OR calidad or quality) AND ("graduacao em 

enfermagem" OR "undergraduate nursing" OR "bacharelado em 

enfermagem" OR "Bacharelado em Enfermagem" OR "bachillerato 

en enfermería") (20$)  

ESTRATÉGIA 2 

 

(avaliação OR evaluation OR evaluacion OR assessment) AND 

(qualidade OR calidad or quality) AND ("graduacao em 

enfermagem" OR "undergraduate nursing" OR "bacharelado em 

enfermagem" OR "Bacharelado em Enfermagem" OR "bachillerato 

en enfermería") (20$) AND NOT "qualidade de vida"  

ESTRATÉGIA 3 

 

(avaliação OR evaluation OR evaluacion OR assessment) AND 

(ti:qualidade OR ti:calidad or ti:quality) AND (ti:"graduacao em 

enfermagem" OR ti:"undergraduate nursing" OR ti"bacharelado em 

enfermagem" OR ti:"Bacharelado em Enfermagem" OR 

ti:"bachillerato en enfermería") (20$) educacao em enfermagem"  

ESTRATÉGIA 4 

(avaliação OR evaluation OR evaluacion OR assessment) AND 

(ti:qualidade OR ti:calidad or ti:quality) AND ("graduacao em 

enfermagem" OR "undergraduate nursing" OR "bacharelado em 

enfermagem" OR "Bacharelado em Enfermagem" OR "bachillerato 

en enfermería") (20$)  
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ESTRATÉGIA 5 

 

(avaliação OR evaluation OR evaluacion OR assessment) AND 

(qualidade OR calidad or quality) AND (ti:"graduacao em 

enfermagem" OR ti:"undergraduate nursing" OR ti:"bacharelado em 

enfermagem" OR ti:"Bacharelado em Enfermagem" OR 

ti:"bachillerato en enfermería") (20$) 

 

● Para a busca de produções acerca do eixo temático “Percepção de 

egressos acerca da qualidade da educação superior em 

Enfermagem” foi a utilizada a mesma lógica de combinação de termos 

utilizada no eixo temático anterior. Assim, adotaram-se as seguintes 

estratégias: 

 

ESTRATÉGIA 6 (egressos OR egressing student OR egresados) AND (qualidade OR 

calidad OR quality) AND ("graduacao em enfermagem" OR 

"undergraduate nursing" OR "bacharelado em enfermagem" OR 

"Bacharelado em Enfermagem" OR "bachillerato en enfermería") 

(20$) 

 

ESTRATÉGIA 7 (egressos OR egressing student OR egresados) AND (qualidade OR 

calidad or quality) AND ("graduacao em enfermagem" OR 

"undergraduate nursing" OR "bacharelado em enfermagem" OR 

"Bacharelado em Enfermagem" OR "bachillerato en enfermería") 

educacao em enfermagem" (20$) 

 

  

 

 

ESTRATÉGIA 8 

(instrumento OR instrument OR instrumento) AND (percepcao OR 

perception OR percepcion) AND (egressos OR egressing student 

OR egresados) AND (qualidade OR calidad or quality) AND 

("graduacao em enfermagem" OR "undergraduate nursing" OR 

"bacharelado em enfermagem" OR "Bacharelado em Enfermagem" 

OR "bachillerato en enfermería") educacao em enfermagem" (20$) 

 

 (questionário OR questionnaire  OR cuestionario) AND (percepção 
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ESTRATÉGIA 9 

OR perception OR percepción) AND (egressos OR egressing 

student OR egresados) AND (qualidade OR calidad or quality) 

AND ("graduacao em enfermagem" OR "undergraduate nursing" 

OR "bacharelado em enfermagem" OR "Bacharelado em 

Enfermagem" OR "bachillerato en enfermería") educacao em 

enfermagem" (20$) 

 

 

5.3 Pesquisa Documental  

 

De acordo com Lüdke e André (1986) a pesquisa documental pode se constituir 

em uma técnica pertinente de abordagem dos dados qualitativos, trazendo relevantes 

contribuições no estudo de alguns temas, pois pode complementar as informações 

advindas de outros tipos de estudo ou pode também desvendar aspectos novos de um 

tema. Para as autoras, a relevância da utilização de documentos em investigações 

educacionais como uma técnica exploratória se deve ao fato de que a análise pode 

apontar problemas que devem ser melhor explorados através de outros métodos.   

 

Os documentos estudados foram os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) de 

cursos de Graduação em Enfermagem. 

 

 

5.3.1 Coleta e análise de dados da pesquisa documental 

 

Os Projetos Político-Pedagógicos de cursos de Graduação em Enfermagem 

foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: PPP dos cursos de 

graduação em Enfermagem das IES situadas no município de São Paulo e que 

estivessem disponíveis para consulta pública, por meio de seus sites na internet. 

Ressalta-se que foi mantido o sigilo acerca dos nomes das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e que cada uma delas recebeu pseudônimos, tais como: IES 1, IES 2, IES 

3, e assim, sucessivamente.  

 

A coleta dos dados e subsequente análise dos PPP foram realizadas tomando por 

base alguns aspectos norteadores, considerados pela autora da presente dissertação 
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como componentes imprescindíveis aos PPP do curso em questão, quais sejam: 

integração entre teoria e prática; incentivo à pesquisa; uso de metodologias ativas; 

adoção de avaliação formativa; uso de inovadoras estratégias de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem; adoção da interdisciplinaridade; ensino que promova a 

aprendizagem significativa, transformando conhecimentos no desenvolvimento de 

competências e habilidades; relação dialógica entre professor e aluno; formação de 

profissionais com as seguintes competências: espírito crítico reflexivo; generalistas; 

com senso de cidadania, responsabilidade social e capacidade de intervenção na 

realidade; senso de ética; que atendam às necessidades do SUS; autônomos no processo 

de aprendizagem e na escolha de seus rumos e objetivos e predisposição para 

autoaprendizagem; preparados para reconhecer a saúde como condições dignas de vida 

e um direito do cidadão; preparados para compreender a política de saúde no contexto 

das políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; que 

compreendam a natureza humana em suas diversas dimensões e fases evolutivas; 

preparados para intervir no processo de saúde-doença responsabilizando-se pela 

qualidade da assistência de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde; 

preparados para a tomada de decisões, possuindo habilidades para avaliar, sistematizar e 

decidir a conduta mais adequada; com capacidade de gestão e trabalho em equipe. 

  

 

5.4 Pesquisa Empírica 

 

A realização das duas etapas descritas anteriormente (Pesquisa Bibliográfica e 

Pesquisa Documental) forneceu importantes subsídios para a execução da etapa 

posterior (Pesquisa Empírica). Assim, no que tange à pesquisa bibliográfica, a leitura 

dos artigos encontrados por meio dela permitiu conhecer as principais vertentes de 

concepções acerca da qualidade do ensino superior, tanto em âmbito geral, quanto no 

âmbito específico da Graduação em Enfermagem, o que viabilizou definir a concepção 

adotada pela autora do presente trabalho, bem como obter subsídios para compreender 

as possíveis concepções que os sujeitos de pesquisa poderiam vir a adotar durante a 

pesquisa empírica. Ademais, a pesquisa bibliográfica reportou algumas pesquisas 

realizadas com egressos dos cursos de graduação em Enfermagem, o que possibilitou 

conhecer os diversos percursos metodológicos adotados nas produções científicas 

encontradas, fornecendo uma profusão de trajetórias e escolhas metodológicas passíveis 
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de serem adotadas para o delineamento do presente estudo e para o processo de 

construção e validação do instrumento de coleta da percepção dos egressos no presente 

estudo. 

 

 

5.4.1 População do Estudo 

 

A população de estudo foi composta por enfermeiros egressos de cursos de 

graduação em Enfermagem. Inicialmente, incluíram-se na amostra os enfermeiros 

egressos da disciplina de Formação Didático-Pedagógica em Saúde, ofertada pelo 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS- UNIFESP). 

Posteriormente, entendeu-se a amostra também aos demais enfermeiros oriundos de 

diferentes IES do país; inseridos nos diversos contextos de atuação profissional na área 

de saúde/enfermagem, que foram localizados por meio de contato pessoal.  

 

A escolha por esta população decorreu da diversidade de enfermeiros egressos 

de múltiplas IES o que, por conseguinte, permitiu uma aproximação inicial à 

pluralidade de formações ofertadas pelas inúmeras IES do país e de percepções acerca 

da qualidade dos cursos de graduação. 

 

Os critérios de inclusão para composição da amostra foram: ser egresso de 

qualquer curso de graduação em Enfermagem, há no máximo 12 anos e concordar em 

participar do estudo. Ainda que se reconheça que nem todos os cursos conseguiram 

adequar seus currículos às DCN, de maneira imediata, a escolha por egressos com o 

tempo de formação dentro do intervalo explicitado decorreu da necessidade de que 

pudessem ser abarcados indivíduos cuja formação tivesse ocorrido após a 

implementação das DCN do curso de Graduação em Enfermagem (novembro de 2001), 

o que contemplaria os formados a partir do ano seguinte, ou seja, 2002.  

 

5.4.2 Coleta de dados da pesquisa empírica 

 

Para a coleta de dados a pesquisadora enviou por e-mail a carta-convite 

(APÊNDICE A), na qual realizava uma breve apresentação pessoal e descrevia os 

objetivos do estudo, esclarecendo sobre a voluntariedade da participação, bem como 
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sobre o anonimato dos respondentes e o link para acesso ao instrumento, caso houvesse 

a concordância em participar. Do total de 105 enfermeiros para os quais foi enviada a 

carta-convite, 85 aceitaram participar, dos quais 60 enquadravam-se aos critérios de 

inclusão previamente descritos. Os convites foram repetidos por mais duas vezes para 

cada participante que não respondeu aos e-mails em que constava a carta-convite. 

 

O instrumento de coleta de dados foi disponibilizado no formato eletrônico, por 

meio do Google Forms (Formulários do Google). Após acessar o link disponível na 

carta-convite, havia um texto introdutório sobre o estudo, seguido pelo TCLE 

(Apêndice II), após o qual encontrava-se o questionário (APÊNDICE C). 

 

A pesquisadora ressaltou que estaria à disposição para que os respondentes 

entrassem em contato, caso apresentassem alguma dúvida.  

 

 

5.4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Com o intuito de obter as informações objetivas, tais como dados 

sociodemográficos, trajetória de formação e inserção no mundo do trabalho, foram 

elaboradas questões abertas e questões fechadas, presentes na Parte I do APÊNDICE C. 

 

A partir de todos os referenciais teóricos consultados, elaborou-se um 

instrumento no formato de Escala Atitudinal do Tipo Likert “Percepção de Egressos 

Acerca da Qualidade da Educação Superior em Enfermagem”, que se constituiu de 41 

assertivas (ou asserções), além de um espaço aberto para comentários sobre o objeto da 

pesquisa, presentes na Parte II do APÊNDICE C.  

 

A escala de Likert foi desenvolvida por Rensis Likert, em 1932, inicialmente 

destinada à avaliação dos níveis de satisfação de consumidores de bens e serviços, 

constatando-se uma relação entre as opiniões expressas e a compra. Posteriormente, 

começou a ser aplicada às demais áreas do conhecimento, considerando-se as 

influências exercidas pelas condições sociais sobre a avaliação da opinião e da 

satisfação. (BRANDALISE, 2005).  
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Na construção da escala de Likert são determinados valores e/ou sinais às 

respostas que expressam a força e a direção da opinião do entrevistado a cada 

declaração. Os respondentes devem apontar seu grau de concordância ou discordância 

às declarações relacionadas à atitude que está sendo avaliada. (BRANDALISE, 2005). 

 

Brandalise (2005) afirma ainda, que as principais vantagens das Escalas Likert 

são sua simplicidade e o fato de que a amplitude de respostas permitidas fornece 

informação mais precisa da opinião dos respondentes em relação a cada afirmação ou 

assertiva. 

 

Em consonância com os objetivos da pesquisa, estabeleceram-se os aspectos 

relevantes a serem pesquisados, sendo definidas as seguintes 5 dimensões: 

 

Dimensão 1 (D1): Percepção dos Egressos sobre as Competências Técnico-Científicas 

desenvolvidas (Aprender a Aprender e Aprender a Fazer) 

Dimensão 2 (D2): Percepção dos Egressos sobre as Competências 

Comportamentais/Atitudinais desenvolvidas (Aprender a Ser e a Conviver) 

Dimensão 3 (D3): Percepção dos Egressos sobre os Docentes  

Dimensão 4 (D4): Percepção dos Egressos sobre a Proposta Didático-Pedagógica do 

curso e infraestrutura da IES 

Dimensão 5 (D5): Percepção dos Egressos sobre o Cenário de Prática (estágios 

realizados durante o curso) 
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      Quadro 1- As Dimensões do Instrumento Likert e suas respectivas Assertivas 
D1 D2 D3 D4 D5 

5, 10, 13, 

18, 24, 30, 

36 e 40, 

4, 9, 12, 

16, 22, 

29, 34, 39 

3, 8, 11, 

17, 21, 25, 

27, 31, 35, 

38 

2, 7, 15, 

19, 23, 

28, 33, 37 

1, 6, 14, 

20, 26, 

32, 41 

Total= 8 Total= 8 Total= 10 Total= 8 Total= 7 
Total de 

assertivas 
41 

              Fonte: Elaborada pela autora 

 

A validação do instrumento passou pelos procedimentos seguintes: 

 

1) Validação de seu conteúdo por 3 profissionais da área da saúde e da 

educação de acordo com os seguintes aspectos:  

 

✓ Avaliar a necessidade e pertinência de cada assertiva;  

✓ Ponderar se os respondentes possuem as informações necessárias 

para responder às assertivas; 

✓ Analisar se as assertivas não são dúbias; 

✓ Avaliar se os termos e frases são claros e se contribuem para o 

esclarecimento do objeto da pesquisa;  

✓ Apontar se cada assertiva contribui para a compreensão da dimensão 

em seu todo;  

 

Visando à garantia de uma maior aproximação ao objeto da pesquisa, com base 

nas considerações dos citados profissionais, o instrumento foi reformulado em aspectos 

relacionados à clareza semântica, ao detalhamento das asserções que apresentavam 

aspectos dúbios e à pertinência das asserções. 

 

2) Validação estatística das Asserções e Confiabilidade do Instrumento 

Cada dimensão do instrumento constituiu-se de 7 a 10 assertivas, totalizando 41 

assertivas. As opções de resposta foram: Concordo plenamente (CP), Inclinado a 

concordar (IC), Inclinado a discordar (ID), Discordo plenamente (DP). 

 

A pontuação das respostas situou-se no intervalo de 1 a 4 pontos, variando de 

acordo com a percepção que se pretendeu apreender em cada assertiva. A definição de 

cada valor baseou-se no conteúdo específico das dimensões e de suas respectivas 
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assertivas, alicerçando-se nos fundamentos teórico- metodológicos da presente pesquisa.  

 

PONTUAÇÃO:  

Se a resposta com tendência a uma Percepção positiva: 

1,00 ponto 
 

DP 

2,00 pontos ID 

3,00 pontos IC 

4,00 pontos CP 

 

Se a resposta com tendência a uma Percepção negativa: 

1,00 ponto 
 

CP 

2,00 pontos IC 

3,00 pontos ID 

4,00 pontos DP 

 
 

Tomando por base que as pontuações das assertivas e das dimensões poderiam 

variar de 1 a 4, os resultados das médias foram agrupados em três zonas, segundo Bruno 

(1999): de 1,00 a 1,99 – Zona de perigo; de 2,00 a 2,99 – Zona de alerta, e de 3,00 a 

4,00 – Zona de conforto. Desse modo, de acordo com a pontuação das assertivas e 

consequentemente das dimensões, alguma providência é demandada, conforme ilustrado 

na Tabela 1: 

 

Tabela 1- Intervalo das Médias e Interpretação da Classificação das Dimensões da escala Likert 

Intervalos das médias ZONAS PROVIDÊNCIAS 
1,00 - 1,99 
pontos 
 

Perigo Urgente 

2,00- 2,99 pontos Alerta Curto Prazo 
3,00- 4,00 pontos Conforto Acompanhar 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para a análise da validação estatística das assertivas, assegurou-se a observação 

de dispersão mínima de respostas entre os respondentes em relação à escala proposta, 

além da existência de consistência entre pontuação baixa na assertiva e pontuação total 

baixa no instrumento e vice-versa. Para esta análise utilizou-se o cálculo do coeficiente 

de correlação linear (r), conforme a fórmula a seguir, na qual se observa que (x) é a 

resposta do indivíduo na assertiva sob análise e (y) refere-se à pontuação total do 

respondente no instrumento. 
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Fórmula para cálculo do Coeficiente de Correlação Linear 

 

 

O valor de (r) foi calculado para todas as asserções na simulação da primeira 

administração dos instrumentos respondidos, visando sua depuração, eliminando-se as 

assertivas com correlação linear inferior a 0,30.  

 

Na sequência, o valor de (r) foi calculado novamente, no que se denomina 

segunda administração, levando-se em consideração apenas as asserções validadas na 

primeira administração, envolvendo todos os instrumentos respondidos. Caso alguma 

asserção ainda apresentasse correlação linear inferior a 0,20, essa deveria ser eliminada 

do cômputo final de pontos por respondente. Associou-se à escala atitudinal de 

concordância plena e discordância plena, com termos intermediários, inclinado a 

concordar ou inclinado a discordar, uma escala numérica de intervalo constante que, 

neste caso, é de 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, dependendo do fato de a asserção ser favorável 

ou desfavorável, visando possibilitar a aplicação de estatística paramétrica, cálculo das 

médias e coeficientes de correlação linear (r). (BRUNO, 1999).  

 

Com o intuito de analisar a confiabilidade do Instrumento de Medição foi 

utilizado o método de split-half (divisão ao meio), o que consiste na aplicação do 

instrumento aos respondentes uma só vez e computar, para cada respondente, a soma 

dos pontos das assertivas ímpares e, separadamente, a soma dos pontos das assertivas 

pares, o que simula duas aplicações do instrumento. Na sequência, foi realizado o 

cálculo do coeficiente de correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo 

todas as pessoas do grupo pesquisado. Após estes procedimentos, calculou-se o 

coeficiente de confiabilidade do instrumento, por meio da fórmula de Spearman-Brown 

para que se conhecesse a porcentagem do tempo que o grupo responderia o instrumento, 
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de forma similar. (SCHIMIDT, 1975). O critério de aceitação deve ser igual ou superior 

a 80%, ou seja, R maior ou igual a 0,80.  

 

O coeficiente de confiabilidade final (R) foi calculado por meio da fórmula de 

Spearman-Brown, ilustrada a seguir: 

 

Fórmula de Spearman-Brown  

 

5.4.4 Dados qualitativos 

 

 Com o intuito de ampliar a compreensão da realidade pesquisada, os dados 

qualitativos foram extraídos das respostas às 3 perguntas abertas, presentes no 

instrumento. Assim, as respostas foram categorizadas, de maneira que se enquadrassem 

a uma das dimensões do instrumento, previamente elucidadas.  Dessa maneira, os 

resultados são apresentados por meio de um quadro, contendo estas dimensões e as 

respectivas unidades temáticas, que emergiram das respostas dos egressos às perguntas 

abertas, explicitando-se, na sequência, a análise das asserções e dos comentários dos 

respondentes, que se constituem das unidades de contexto e unidades de registro. 

 

Desse modo, realizou-se a análise de conteúdo, que segundo Bardin (1977) 

consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que aposta no rigor 

do método científico, visando obter de maneira sistemática e objetiva o conteúdo das 

mensagens, obtendo-se as unidades de contexto (UC) e as respectivas unidades de 

registro (UR). A UR consiste no menor recorte de ordem semântica advinda do texto e 

pode ser uma palavra-chave, um tema. Já a UC compreende a UR. (BARDIN, 1977). 
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5.4.5 Aspectos éticos 

  

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, por meio da Plataforma Brasil e obteve parecer de 

aprovação para seu desenvolvimento, sob CAAE número: 41170915.1.0000.5505 

(ANEXO D). 

 

Em observância ao Item III da Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, que protege a identidade dos participantes da pesquisa, o anonimato dos 

respondentes da pesquisa foi assegurado adotando-se a seguintes siglas: E1 (Egresso1), 

E2 (Egresso 2), E3 (Egresso 3) e assim por diante. 

 

Devido ao fato de que a coleta de dados foi realizada por meio de formulário on 

line (Google Forms), a aceitação dos respondentes para participar da pesquisa era 

realizada após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

constando duas opções: “Li o termo de consentimento e concordo em participar da 

pesquisa” ou “Não concordo em participar da pesquisa”. Apenas após assinalar a 

primeira opção, os participantes conseguiam prosseguir para as questões da pesquisa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Resultados da Pesquisa Bibliográfica 

 

Os resultados encontrados na busca bibliográfica acerca do eixo temático 

“Avaliação da qualidade da educação superior em Enfermagem”, realizada por 

meio das estratégias de busca, previamente elucidadas, foram os seguintes: 

 

Tabela 2 - Resultados da Pesquisa Bibliográfica realizada por meio das Estratégias de busca na 

Biblioteca Virtual em Saúde e na Biblioteca Virtual de Educação em Ciências da Saúde. Brasil, 

2014. 

ESTRATÉGIA DE 

BUSCA 
BIBLIOTECA 

VIRTUAL EM 

SAÚDE 
 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL DE 

EDUCAÇÃO 

EM CIÊNCIAS 

DA SAÚDE 

 

 RESULTADOS PRODUÇÕES 

SELECIONADAS RESULTADOS PRODUÇÕES 

SELECIONADAS 

ESTRATÉGIA 1 83 4 5 0 

ESTRATÉGIA 2 78 0 0 0 

ESTRATÉGIA 3 0 0 5 0 

ESTRATÉGIA 4 14 1 0 0 

ESTRATÉGIA 5 6 0 0 0 

Subtotal 181 5 10 0 

Total: 5 produções 

    Fonte: Elaborada pela Autora 
* A descrição de cada uma das Estratégias de Busca encontra-se no capítulo destinado à Trajetória 

Metodológica, no subcapítulo Pesquisa Bibliográfica- Coleta de Dados. 

 
 

De acordo com a Tabela 2, na busca realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, 5 

artigos de um total de 191 produções bibliográficas enquadraram-se aos critérios de 

inclusão anteriormente explicitados, o que representou apenas 2,6% da amostra.  

  No que tange à busca realizada na Biblioteca Virtual de Educação em Ciências 

da Saúde, nenhum artigo se enquadrou aos critérios de inclusão.  

 

No Quadro 2, a seguir, demonstram-se os dados bibliográficos dos 5 artigos 

selecionados para análise. 
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Continuação Quadro 2 

Quadro 2 - Dados Bibliográficos, resumo e principais conceitos de qualidade presentes nas 

publicações. Brasil, 2014. 

 
Título Resumo Conceitos de qualidade 

presentes na publicação 

Salamonson,Y.;  Halcomb, E. 

.J.; Andrew, S.; Peters, K..; 

Jackson, D. A comparative study 

of assessment grading and 

nursing students' perceptions of 

quality in sessional and tenured 

teachers. Journal of Nursing 

Scholarship, 2010; 42:4, 423–

429. País: Austrália 

 

Investigação das diferenças entre: a 

satisfação dos alunos com a equipe de 

professores titulares e com a equipe 

de professores eventuais e diferenças 

entre as notas de avaliação atribuídas 

pelos professores eventuais e as notas 

atribuídas pelos professores titulares 

sobre os trabalhos escritos realizados 

pelos estudantes. Resultados: 

comparados aos docentes titulares, os 

docentes eventuais obtiveram 

classificação mais alta quanto à 

satisfação dos discentes que cursavam 

o primeiro e o segundo ano, o que não 

ocorreu com os estudantes do terceiro 

ano. Os professores eventuais 

atribuíram maiores notas aos 

estudantes do primeiro e do segundo 

ano do que os professores titulares. 

Os autores afirmam que, à luz da 

crescente necessidade de equipes 

eventuais nos programas de 

graduação em Enfermagem e 

tomando por base os resultados deste 

e de outros estudos na área, torna-se 

pertinente o desenvolvimento e a 

implementação de estratégias que 

viabilizem a inclusão de docentes 

eventuais nos programas de 

Bacharelado em Enfermagem, com o 

intuito de melhor utilizar sua 

experiência, enquanto se mantém a 

equivalência em termos de qualidade 

de ensino. 

Não há menção ao 

conceito de qualidade do 

ensino superior. 

Constata-se a ênfase ao 

corpo docente como 

elemento fundamental 

para a qualidade. 

Garside, J; Nhemachena J. Z.; 

Williams, J.; Topping, .A. 

Repositioning assessment: 

giving students the 'choice' of 

assessment methods. Nurse 

Education in Practice (2009) 9, 

141–148. Reino Unido 

Toma-se a avaliação como uma 

medida da qualidade da formação 

recebida, bem como indicativa dos 

sinais de que o aluno adquiriu ou não 

as habilidades e conhecimentos 

necessários para registro e exercício 

profissional.  

Não se aborda o conceito 

de qualidade, sendo que 

o foco são os métodos de 

avaliação e esta como 

uma medida da qualidade 

da formação recebida. 

 

Bland, M..; Gallagher, P. 

The impact of a change to 

assessment policy on students 

from a New Zealand 

school of nursing. Nurse 

Education Today 29 (2009) 722–

730. País: Nova Zelândia 

 

Pesquisa realizada em uma escola de 

Enfermagem da Nova Zelândia (NZ) 

com o objetivo de avaliar o impacto 

nos estudantes resultante de mudanças 

na política de avaliação, que removeu 

as oportunidades de reapresentação 

para trabalhos acadêmicos no terceiro 

ano do programa de bacharelado em 

enfermagem. Embora a maioria dos 

alunos visse a si mesmos como 

prejudicados pela mudança, alguns 

consideraram ser uma positiva 

Aborda-se a o tema 

controle e regulação da 

qualidade por meio das 

políticas de avaliação, 

vigentes no país. 
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iniciativa para melhoria da qualidade 

dos cursos. Na NZ duas condições 

para que um profissional recém-

formado obtenha o registro 

profissional são a conclusão, em no 

máximo 5 anos após a matrícula 

inicial, de um bacharelado aprovado 

no país e a aprovação no exame 

comum realizado pelo Conselho 

Superior de Enfermagem da Nova 

Zelândia (CSENZ) com a 

possibilidade de no máximo 3 

tentativas. Relata-se que a 

intencionalidade disto é de proteger 

os interesses da população por 

garantir que recém-formado possui 

conhecimento que o habilitam à 

prática.  

Tais condições são parâmetros legais 

para a educação em enfermagem na 

Nova Zelândia, influenciando os 

educadores de enfermagem quando 

elaboram políticas organizacionais 

para avaliação e reavaliação de 

estudantes.  

A equipe docente também expressou 

uma maior confiança na formação de 

qualidade dos alunos que concluem o 

programa, devido à extinção das 

múltiplas possibilidades de realização 

do exame, evitando que os alunos 

sejam aprovados apenas devido às 

numerosas oportunidades de 

avaliação. 

Andersson, P. L.; Ahlner-

Elmqvist, M.; Johansson, U.B.; 

Larsson, M.; Ziegert, K. Nursing 

students' experiences of 

assessment by the Swedish 

National Clinical. Nurse 

Education Today 33 (2013) 536–

540. País: Suécia 

Aborda-se o tema Exame Final 

Clínico Nacional Sueco (EFCS), 

implementado em 2007, com o intuito 

de examinar as competências clínicas 

dos concluintes do Bacharelado em 

Enfermagem. O EFCS é um método 

de avaliação dividido em duas partes: 

prova escrita e prova prática, 

realizada à beira leito do paciente. Os 

respondentes apontaram que o EFCS 

é um promotor de melhoria no 

aprendizado e de confirmação das 

habilidades e do conhecimento 

adquiridos, bem com um importante 

meio de assegurar a qualidade do 

ensino ofertado. Sua natureza 

abrangente foi percebida como capaz 

de vincular a educação a um todo 

integrado e contribuiu para a 

conscientização dos alunos acerca de 

sua própria competência clínica.  

Nota-se que na Suécia há 

ênfase ao 

desenvolvimento das 

competências clínicas, 

subentendendo que a 

aquisição de tais 

atributos por parte dos 

egressos equivaleria a 

assegurar que obtiveram 

uma formação 

considerada de 

qualidade.  

 

Melender H. L.; Jonsén E; Hilli, 

Y. Quality of clinical education--

comparison of experiences of 

Estudo que visou comparar as 

experiências de três grupos de alunos 

de graduação em enfermagem e sua 

Observa-se a tendência a 

focalizar a qualidade da 

educação clínica e a 
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undergraduate student nurses in 

Finland and Sweden. Nurse 

Educ Pract;13(4): 256-61, 2013 

Jul. Países: Finlândia e Suécia 

 

percepção sobre a qualidade do 

ensino clínico desenvolvido ao longo 

do tempo, o que demonstra 

consonância com a Declaração de 

Bolonha para desenvolvimento do 

sistema de qualidade de programas 

educacionais. Primeiro os estudantes 

avaliaram sua experiência no ensino 

clínico após seu primeiro período de 

educação clínica. A próxima 

avaliação ocorreu após seu segundo 

período de educação clínica. A 

avaliação focalizou a supervisão 

clínica, aprendizagem em educação 

clínica, objetivos de aprendizagem em 

educação clínica e reflexão em 

educação clínica. Assim, no ano de 

2009 os estudantes suecos avaliaram a 

percepção Clínica e aprendizagem em 

educação clínica pior do que os 

estudantes finlandeses.  Já em 2010 os 

estudantes finlandeses avaliaram a 

Percepção Clínica pior do que os 

estudantes suecos.  

De acordo com os autores, as razões 

para as variações de resultados entre 

os anos e entre os países devem ser 

investigadas mais profundamente. 

Para eles, também é evidente que a 

formação clínica prática deve ser 

desenvolvida em cooperação com as 

faculdades e equipes atuantes na 

educação clínica. 

percepção dos alunos 

acerca disto, em 

detrimento dos demais 

aspectos envolvidos na 

formação em 

Enfermagem. Ademais, 

não se aborda a 

concepção acerca da 

qualidade de educação 

superior nem no âmbito 

geral, tampouco no 

âmbito específico da 

enfermagem. 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

A leitura das produções reportadas pela busca bibliográfica permitiu apreender 

que a maioria dos artigos encontrados existe predomínio da visão tecnicista de ensino 

superior em Enfermagem e, por consequência, da visão tecnicista acerca do conceito de 

qualidade do ensino superior nessa mesma área de formação. Nota-se o enfoque ao 

desenvolvimento das competências técnico-científicas, não havendo nos artigos a 

menção à importância de uma formação pautada pelo desenvolvimento das 

competências atitudinais/comportamentais. 

 

 O predomínio da ocorrência de artigos internacionais permite observar que o 

número de publicações no Brasil acerca da qualidade da educação superior 

especificamente no âmbito da enfermagem ainda é escasso se comparado aos demais 

países. Embora as realidades e contextos dos países de publicação sejam distintos da 

realidade brasileira, muitos aspectos coincidem e podem representar tendências, que em 
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alguns casos, são de abrangência mundial e que extrapolam as fronteiras impostas pelas 

diferenças culturais e econômicas. Por isso, optou-se por incluir tais produções na 

amostra de artigos a serem analisados. 

   

Os resultados encontrados na busca bibliográfica acerca do eixo temático 

Percepção de egressos acerca da qualidade da educação superior em Enfermagem, 

realizada por meio das estratégias de busca, foram os seguintes: 

 

Tabela 3 - Resultados da Pesquisa Bibliográfica por meio das Estratégias de busca na Biblioteca 

Virtual em Saúde e na Biblioteca Virtual de Educação em Ciências da Saúde. Brasil, 2014. 

ESTRATÉGIA DE 

BUSCA 
BIBLIOTECA 

VIRTUAL EM 

SAÚDE 
 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL DE 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

 

 RESULTADOS PRODUÇÕES 

SELECIONADAS RESULTADOS PRODUÇÕES 

SELECIONADAS 

ESTRATÉGIA 6 17 0 30 0 

ESTRATÉGIA 7 8 0 12 0 

ESTRATÉGIA 8 0 0 2 0 

ESTRATÉGIA 9 35 10 110 7 

Subtotal 60 10 154 7 

Total: 17 produções 

                Fonte: Elaborada pela autora 
* A descrição de cada uma das Estratégias de Busca encontra-se no capítulo “Trajetória Metodológica”, 

no subcapítulo “Pesquisa Bibliográfica- Coleta de Dados”.  
 
 

A Tabela 3 demonstra que na busca realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, 10 

artigos, dentre os 60 reportados pela busca, enquadraram-se aos critérios de inclusão 

previamente elucidados, o que representou 16,6% da amostra.   

  No que tange à busca realizada na Biblioteca Virtual de Educação em Ciências 

da Saúde, do total de 154 produções 7 artigos (4,5%) se enquadraram aos critérios de 

inclusão. Diante disto, 17 artigos compuseram a amostra, conforme demonstrados no 

Quadro 3, a seguir. 
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Quadro 3 - Dados Bibliográficos, trajetória metodológica e principais conclusões das 

publicações. Brasil, 2014. 

 
Dados Bibliográficos Trajetória Metodológica 

dos estudos 

Principais resultados/conclusões 

Carrijo, C. I. S.; Bezerra, A. L. 

C.; Munari, D. B; Medeiros, 

M.A. Empregabilidade de 

Egressos de um Curso de 

Graduação em Enfermagem. R 

Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 

2007 jul/set; 15(3):356-63. País: 

Brasil 

Métodos: entrevista 

semiestruturada; “Bola de 

Neve” (os sujeitos indicam 

outros possíveis sujeitos e 

assim, sucessivamente, até 

que se atinja o “ponto de 

saturação”, ou seja, os 

participantes começam a 

repetir as respostas dadas 

pelos participantes 

anteriores). 

Percepção geral dos Egressos: Boa ou 

ótima avaliação sobre o curso. 

Sugestões: melhoria da infraestrutura, 

dinamização no trabalho de alguns 

docentes, ampliação de vagas em 

pesquisa, estratégias de ensino-

aprendizagem e encontros entre 

egressos para relatos da realidade do 

mercado de trabalho. 

 

Carvalho, L. S. Uma antiga 

profissão do futuro: percepções 

de enfermeiros sobre sua 

formação e inserção profissional. 

Dissertação (Mestrado) – Escola 

Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 

2011. País: Brasil 

Questionário semiestruturado 

contendo três eixos: 

características 

socioeconômicas, escolha 

profissional e formação, 

inserção e expectativa 

profissional. 

 

 

De maneira geral, demonstrou-se que 

foi importante a contribuição do 

curso na formação dos enfermeiros, 

graduando profissionais 

supostamente mais bem preparados 

para as novas exigências do mundo 

do trabalho. A opinião dos egressos 

deflagrou reflexões e posteriores 

mudanças no currículo, que passou a 

ser integrado. 

Jesus, B. H.; Gomes, D. C.; 

Spillere, L. B. B.; do Prado, M. 

L.; Canever, B. P. Inserção no 

Mercado de Trabalho: Trajetória 

de Egressos de um Curso de 

Graduação em Enfermagem. Esc 

Anna Nery (impr.)2013 abr - 

jun; 17 (2):336 – 345. País: 

Brasil 

Entrevistas semiestruturadas 

 

Conclusões: Aspectos importantes 

para a formação são o 

desenvolvimento de competências 

para a liderança, gestão de pessoas, 

relações interpessoais, o preparo para 

a docência durante a graduação e 

formação voltada para a realidade 

prática. 

 

 

Martinéli, D. D., Moura, C. R.; 

Cesarino, C. B., Beccaria, L. M.; 

Pinto, M. H.; Del Arco Paschoal, 

V. Avaliação do Currículo da 

Graduação em Enfermagem por 

Egressos. Cogitare Enferm. 2011 

Jul/Set; 16(3):524-9. País: Brasil 

Questionário com perguntas 

abertas e fechadas para 

avaliar a percepção de 

egressos sobre dois 

currículos distintos (currículo 

mínimo e currículo vigente) 

de um curso de graduação 

em Enfermagem. 

 

Currículo vigente: os egressos 

destacaram como ponto fraco em sua 

formação o maior enfoque na área 

hospitalar, em detrimento da área de 

saúde pública. 

Em ambos os currículos, os egressos 

consideraram como pontos fortes de 

sua formação a continuidade do 

aprendizado, da educação permanente 

por meio de cursos de pós-graduação 

lato sensu. 

Meira, M. D. D; Kurcgant, P. 

Avaliação da formação de 

enfermeiros segundo a 

percepção de egressos. Acta 

Paul Enferm 2008;21(4):556-61. 

País: Brasil 

Entrevista com roteiro 

semiestruturado: 

caracterização dos sujeitos; o 

contexto de atuação 

profissional; a percepção 

quanto ao processo de 

formação e sugestões para a 

melhoria do currículo. 

 

Resultados: necessidade de o 

programa de ensino reforçar o 

desenvolvimento de competências 

ético-políticas; de superar o modelo 

de ensino hospitalocêntrico; de 

promover pesquisas que atendam às 

demandas de saúde da comunidade; 

contextualizar-se de acordo com as 

políticas públicas de saúde; adotar a 

interdisciplinaridade na distribuição 
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dos conteúdos e da carga horária; 

fortalecer também a formação de 

competências específicas, 

principalmente, as atinentes à gestão 

em enfermagem. 

Meira, M. D. D; Kurcgant, P. O 

ensino de administração na 

graduação: percepção de 

Enfermeiros egressos. Texto 

Contexto Enferm, Florianópolis, 

2009 Out-Dez; 18(4): 670-9. 

País: Brasil 

Entrevista semiestruturada; 

buscou-se conhecer a 

percepção dos egressos de 

enfermagem acerca do 

ensino de administração. 

Necessidade de: aumento da carga 

horária das disciplinas destinadas à 

formação de competências 

administrativas, de competências 

ético-políticas; conteúdos mais 

abrangentes; estratégias 

diversificadas; a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão; estágios 

mais precoces; os conteúdos de 

administração devem possuir 

interlocução com as demais 

disciplinas. 

Nunes, D. M.; Bottan, G.; 

Bianchi e Silva, L. 

Manifestações de egressos de 

um curso de enfermagem. remE 

– Rev. Min. Enferm.;15(1): 97-

104, jan./mar., 2011. País: Brasil 

Entrevista semiestruturada; 

análise por meio da 

fenomenologia. 

Aspectos positivos da formação: 

capacitação para reconhecer as 

necessidades dos usuários; 

convicções acerca da importância de 

agir em prol do ser humano; 

fundamentos científicos; o 

reconhecimento de que as habilidades 

práticas são adquiridas por 

realizações contínuas, já os valores e 

os outros conhecimentos são 

construídos ao longo do tempo, por 

meio do exercício da profissão; saber 

relacionar o gerenciamento e o 

cuidado como aprendizado concreto e 

aplicável. 

Lacunas: distanciamento entre o que 

é ensinado e a realidade social, na 

qual devem ser aplicados os 

conhecimentos adquiridos (atitudes 

de como lidar com o paciente que não 

eram aplicáveis a determinados 

contextos); divergência entre os 

docentes e os profissionais 

assistenciais; o longo período de 

exercício profissional desprovido do 

estímulo a atualizações contínuas e 

de novas buscas acarreta o declínio 

na qualidade dos cuidados, a 

automação, o empobrecimento dos 

argumentos e da reflexão acerca das 

práticas profissionais. 

Püschel, V. A. A; Inácio, M. P.; 

Pucci, P. P. A. Inserção dos 

Egressos da Escola de 

Enfermagem da USP no 

Mercado de Trabalho: 

Facilidades e Dificuldades. Rev 

Esc Enferm USP 2009; 43 (3); 

535-42. País: Brasil 

Questionário semiestruturado 

(dados socioeconômicos, 

conhecimento de idiomas, 

ano e tempo de conclusão do 

curso, realização de pós-

graduação, inserção 

profissional. 

As facilidades: o reconhecimento e 

renome da instituição de formação; 

terem sido indicados para o emprego 

e o fato de possuírem o perfil e a 

postura adequados. As dificuldades: 

serem recém-formados e possuírem 

baixa experiência prática; não 

possuírem pós-graduação; e 

dificuldades em processos seletivos.  

Souza, S. N. D. H.; Miyadahira,. Questionário As maiores contribuições do curso 
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A. M. K. O desenvolvimento de 

competências no curso de 

graduação em Enfermagem: 

percepção de egressos. Cienc 

Cuid Saude 2012; 

11(suplem.):243-250. País: 

Brasil 

foram para o desenvolvimento das 

competências relacionadas aos 

princípios éticos e legais da profissão, 

para atuar na assistência de 

Enfermagem e atuar utilizando 

Processo de Enfermagem; as menores 

contribuições foram para o 

desenvolvimento das competências 

relacionadas ao ensino e à pesquisa. 

De maneira geral, demonstrou-se que 

foi importante a contribuição do 

curso, graduando profissionais 

supostamente mais bem preparados 

para as novas exigências do mundo 

do trabalho. 

Zborowski, I. P.; Jabur, M. R. L; 

Lúcio, D. E.; Sperandio, D. B.; 

Dias, E. Enfermeiros egressos: 

expectativas e oportunidades no 

mercado de trabalho. CuidArte, 

Enferm; 3 (1): 41-45 jan. 2009. 

País: Brasil 

Questionário semiestruturado 

com possibilidade de 

justificar a resposta. 

 

Conclusão: boa inserção no mercado 

de trabalho 

Colenci, R.; Berti, H. W. 

Formação profissional e inserção 

no mercado de trabalho: 

percepções de egressos de 

graduação em enfermagem. Rev 

Esc Enferm USP 

2012; 46(1):158-66. País: Brasil 

Discurso do Sujeito Coletivo Lacunas: falta de conhecimento sobre 

gerência; insuficiência de estágios e 

carga horária para o desenvolvimento 

das habilidades necessárias à 

assistência; baixo incentivo à 

pesquisa. 

Necessidade de: desenvolvimento de 

competências nas quatro dimensões 

do cuidar: gerência, assistência, 

educação e pesquisa; adoção de um 

modelo de formação que coadune 

com as necessidades da sociedade; 

avaliação contínua para proposição 

de melhorias. 

Higa, E. F. R; Gomes, R.; 

Carvalho, M. H. R; Guimarães, 

A. P. C; Taipeiro, E. F; 

Marmorato, M. L.; Hafner, B.; 

Carvalho, S. M. R. Percepção do 

egresso de enfermagem sobre a 

contribuição do curso para o 

exercício do cuidado. Texto 

Contexto Enferm, Florianópolis, 

2013 Jan-Mar; 22(1): 97-105. 

País: Brasil 

Avaliação, por meio da 

Triangulação das abordagens 

quantitativa e qualitativa, da 

percepção de egressos do 

curso de graduação em 

Enfermagem da FAMEMA 

sobre a problematização e a 

aprendizagem baseada em 

problemas.  

Curso tem obtido êxito em 

desvencilhar-se da formação de 

cunho tecnicista, cedendo espaço à 

Aprendizagem Significativa, bem 

como à formação que prima pela 

autonomia, pelo desenvolvimento do 

saber, saber ser e saber fazer e pela 

construção do conhecimento, 

condizentes com as DCN, com o SUS 

e com o mundo do trabalho. 

Meira, M. D. D. Avaliação da 

Formação do Enfermeiro: 

Percepção dos Egressos de um 

Curso de Graduação em 

Enfermagem. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de 

Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2007. 

País: Brasil 

Entrevista semiestruturada Apontou-se a necessidade de que se 

invista em um ensino que desenvolva 

as competências ético-políticas e que 

haja uma contextualização com as 

políticas públicas de saúde, 

promovendo a extensão universitária e 

o atendimento às demandas da 

população; sugere-se ainda que se 

privilegie a interdisciplinaridade e 

remanejamento da carga horária, de 

maneira que sejam enfatizados 
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conteúdos que viabilizem o 

desenvolvimento das competências 

específicas à enfermagem, tais como 

administração e liderança em 

enfermagem. 

Meira, M. D. D; Kurcgant, P. 

Avaliação de Curso de 

Graduação segundo Egressos. 

Rev Esc Enferm USP; 2009, 43 

(2): 481-85. País: Brasil 

Pesquisa bibliográfica sobre 

avaliação educacional 

Foi baixo o quantitativo de produções 

científicas acerca da perspectiva de 

egressos como um importante 

indicador da avaliação institucional. 

No entanto, observou-se que os 

estudos demonstraram a importante 

contribuição destes sujeitos ao 

avaliarem seu processo formativo, 

destacando-se aspectos como 

necessidade de maior investimento 

em pesquisa; necessidade de 

incentivo aos projetos de extensão 

universitária, possibilitando 

intercâmbio com a comunidade; 

premência de adequação do currículo 

às demandas profissionais; 

importância de aumentar a carga 

horária de estágio e de propiciar 

maior integração entre teoria e prática 

Meira, M. D. D; Kurcgant, P. O 

desenvolvimento de 

competências ético-políticas 

segundo egressos de um Curso 

de Graduação em Enfermagem. 

Rev Esc Enferm USP, 2013; 

47(5):1211-8. País: Brasil 

Entrevista semiestruturada Identificou-se a relevância dos 

seguintes aspectos necessários ao 

desenvolvimento das competências 

sócio-políticas: compromisso com a 

aprendizagem permanente; raciocínio 

crítico; valores; senso de missão; 

postura ética no relacionamento 

multiprofissional; a importância do 

papel dos docentes na viabilização ou 

no insucesso do desenvolvimento 

destas competências. O ensino na 

área da saúde cumpre sua missão 

quando prepara profissionais capazes 

de participar da transformação da 

realidade da sociedade na qual se 

insere. 

O curso pesquisado no estudo 

caminha nesta direção, mas necessita 

propiciar maior vivência da realidade, 

o que instigaria os estudantes a 

refletir sobre o contexto ético-político 

da assistência à saúde em que se 

inserem. 

 

Munari, D. B.; Rocha, B. S.; 

Weirich, C. F.; Medeiros, M.; 

Bezerra, A. L. Q; Barbosa, M. 

A. O modelo de educação de 

laboratório como estratégia de 

Ensino na formação do 

enfermeiro: percepção dos 

egressos. Cienc Cuid Saude 

2008 Jan/Mar; 7(1):089-097. 

Entrevistas semiestruturadas Pesquisou-se como os egressos de um 

curso de graduação em enfermagem 

utilizam o conhecimento gerado pelo 

modelo de educação de laboratório. 

Constatou-se que tal modelo propicia 

o fortalecimento pessoal e a 

compreensão do trabalho coletivo, 

possibilitando aos estudantes a 

oportunidade de vivenciar os diversos 

papéis que lhes serão requeridos pela 
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País: Brasil futura prática profissional. 

Souza, N. V. D. O; Correia, L. 

M.; Rego, B. M; Rodrigues, D; 

Pereira, A. M; Pena, D. A.; 

Nunes, K. S. M. O enfermeiro e 

a teoria crítica da Educação: sua 

inserção no mundo do trabalho. 

R Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 

2006 out/dez; 14(4):506-11. 

País: Brasil 

Questionário 

semiestruturado. 

Conclui-se que o perfil profissional 

dos respondentes condizia com o 

almejado pelo currículo, ou seja, 

enfermeiros crítico-reflexivos e 

preparados para os desafios e 

demandas representados pelo mundo 

do trabalho. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A partir da leitura e análise das produções observam-se os seguintes pontos de 

convergência: no que se refere ao método, a maioria dos estudos optou pela entrevista 

com roteiro semiestruturado ou por questionário semiestruturado, como técnicas de 

coleta de dados. Concluiu-se que apesar de haver artigos concernentes ao tema 

Percepção de egressos acerca da qualidade da educação superior em Enfermagem, 

os instrumentos utilizados restringiam-se ao microcontexto das IES pesquisadas, não se 

observando a existência de instrumento validado e aplicável à multiplicidade de cursos 

de graduação em Enfermagem ofertados em nosso país. Além disso, verificou-se que os 

instrumentos focalizaram determinados aspectos em detrimento de outros, 

inviabilizando a avaliação do curso como um todo integrado e consoante às DCN do 

curso de graduação em Enfermagem. 

No que se refere aos resultados das pesquisas analisadas, os pontos de 

convergência foram: necessidades de melhoria da infraestrutura, de dinamização da 

práticas docentes, de desenvolvimento das competências gerenciais e de liderança, de 

superação do modelo hospitalocêntrico e do enfoque à saúde pública, da 

interdisciplinaridade, de dirimir a dicotomia entre teoria e prática, bem como entre teoria 

e realidade social, preparando profissionais que atendam às demandas da população. 

 

 

6.2 Resultados da Pesquisa Documental 

 

 

6.2.1 Análise dos PPP dos cursos de graduação em Enfermagem 

 

De acordo com dados disponíveis no site do e- MEC, em 2014, no município de 

São Paulo havia 33 cursos de graduação em Enfermagem, dentre os quais apenas 7 
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(21,21%) disponibilizavam seus PPP nos sites das respectivas instituições. Devido ao 

fato de duas IES utilizarem-se do mesmo PPP, pois apesar de possuírem CNPJ 

diferentes, são campus de uma mesma IES, optamos por considerar na análise um total 

de 6 IES e seus 6 respectivos PPP. 

 

Assim, as IES foram intituladas como IES 1, IES 2, IES 3, IES 4, IES 5 e IES 6 

e os PPP como PPP 1, PPP 2, PPP 3, PPP 4, PPP 5 e PPP 6, visando à preservação da 

confidencialidade dos dados. 

 

As categorias administrativas das IES foram representadas por 1 (16,6%) IES 

Federal; 1 (16,6%) IES Estadual; 4 (66,6%) IES privadas. No que se refere à 

organização acadêmica, 4 (66,6%%) IES são Universidades; 1 (16,6%) IES é faculdade; 

1 (16,6%) IES é centro universitário.  

 

Com base nos aspectos norteadores previamente descritos no capítulo de 

Trajetória Metodológica, realizou-se a leitura analítica dos PPP, o que permitiu aprender 

os seguintes resultados: 

  

Quadro 4 - Principais aspectos presentes nos Projetos Político-Pedagógicos analisados. São 

Paulo, 2014. 
LEGENDA: C: CITADO; P/C: PARCIALMENTE CITADO; N/C: NÃO CITADO  

ASPECTOS ANALISADOS 

NOS PPP C P/C N/C 

Integração entre teoria e prática PPP 1 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

 PPP 2 PPP 3 
  

Incentivo à pesquisa  PPP 1 
PPP 3 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

  PPP 2  

Uso de metodologias ativas PPP 1 
PPP 6 

PPP 5  
 

PPP 2 
PPP 3 
PPP 4 

Avaliação Formativa 
 

PPP 5 
PPP 6 

  PPP 1 
PPP  2 
PPP 3 
PPP 4 

Estratégias Inovadoras de 

avaliação da aprendizagem 
PPP 5  PPP 1 

PPP 2 
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 PPP 3 
PPP 4 
PPP 6 

Interdisciplinaridade 
 

 PPP 1 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

 

  PPP 2  
PPP 3 

 

Ensino que promova a 

aprendizagem significativa, 

transformando os conhecimentos 

no desenvolvimento de 

competências e habilidades 
 

PPP 1 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

PPP 2 
PPP 3 

  

  

Relação dialógica entre professor 

e aluno 
 

PPP 6 

 
 
 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 3 
PPP 4 
PPP 5 

Profissionais com senso de 

cidadania, responsabilidade 

social e capacidade de 

intervenção na realidade 
 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 4 

PPP 5  
PPP 6 
PPP 3 

  
  

Profissionais com senso de ética 
 
 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 3 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

    

Profissionais que atendam às 

necessidades do SUS 
 

PPP 2  
PPP 3 
PPP 5 
PPP 6 

 PPP 1 
PPP 4 

  

Alunos autônomos no processo 

de aprendizagem e na escolha de 

seus rumos e objetivos e 

predisposição para 

autoaprendizagem 
 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

   PPP 3 
 

Profissionais preparados para 

reconhecer a saúde como 

condições dignas de vida e um 

direito do cidadão 

PPP 2 
PPP 4 
PPP 5 

PPP 1 
PPP 6 

PPP 3 
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Profissionais preparados para 

compreender a política de saúde 

no contexto das políticas sociais, 

reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 3 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

  

Profissionais preparados para 

atuar profissionalmente 

compreendendo a natureza 

humana em suas diversas 

dimensões e fases evolutivas 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

PPP 3 
  

  

Profissionais preparados para 

intervir no processo de saúde-

doença responsabilizando-se pela 

qualidade da assistência de 

enfermagem em seus diferentes 

níveis de atenção à saúde 

PPP 1 
PPP 3 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

 PPP 2  

Profissionais preparados para a 

tomada de decisões, possuindo 

habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta 

mais adequada 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 4 
PPP 5 

 PPP 6 PPP 3 
  

Profissionais generalistas PPP 1 
PPP 2 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

   PPP 3 

Profissionais crítico-reflexivos PPP 1 
PPP 2 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

  PPP 3 
 

Profissionais com competências 

de Gestão/gerenciamento em 

Enfermagem 

PPP 1 
PPP 2 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

PPP 3  

Profissionais preparados para o 

trabalho em equipe 
PPP 1 
PPP 4 
PPP 5 
PPP 6 

 PPP 2 
PPP 3 

 

         Fonte: Elaborada pela autora 
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O Quadro 4 demonstra que 4 (66,6%) PPP incluíram em sua redação o item 

“Integração entre teoria e prática”; o item “incentivo à pesquisa” foi explicitado em 

5 (83,3%) PPP. Em contrapartida, a menção ao uso de metodologias ativas e da 

avaliação formativa esteve presente em apenas 2 (33,3%) dos PPP. A adoção de 

estratégias inovadoras de avaliação do processo ensino-aprendizagem, tais como o 

portfólio, foi observada em apenas 1 dos PPP (16,6%). Os aspectos como 

“interdisciplinaridade” bem como “aprendizagem significativa” e 

“desenvolvimento de competências e habilidades” estiveram presentes em 4 PPP 

(66,6%). Em 5 PPP (83,3%) não foi citado o tipo de relação professor-aluno 

preconizados para os cursos, tampouco a menção à relação dialógica entre ambos. A 

formação de profissionais com senso de responsabilidade social, cidadania e com 

capacidade de intervenção sobre a realidade foi citada em 3 PPP (50%) e 

parcialmente citada pela outra metade restante. A formação de indivíduos preparados 

para a atuação no contexto do SUS esteve presente em 5 PPP (83,3%). A menção ao 

pressuposto de que a saúde diz respeito às condições dignas de vida e um direito do 

cidadão foi observada em 3 PPP (50%) e parcialmente observada em 2 (33,3%) deles. 

A necessidade de que os egressos sejam preparados para atuar profissionalmente 

compreendendo a natureza humana em suas diversas dimensões e fases evolutivas 

esteve presente em 5 (83,3%) dos PPP. Da mesma maneira 5 (83,3%) PPP 

mencionaram os seguintes itens: preparo profissional para atuar nos diferentes níveis de 

atenção; profissionais generalistas; indivíduos crítico-reflexivos e com competência 

gerencial; tomada de decisão e trabalho em equipe. Apenas os itens “profissionais 

com senso de ética” e “profissionais preparados para o reconhecimento dos perfis 

epidemiológicos das populações foram citados unanimemente nos 6 (100 %) PPP.   

 

Além da análise anteriormente elucidada, optou-se por discutir brevemente 

alguns trechos dos PPP que coadunam com o objeto da presente pesquisa e que se 

aproximam dos aspectos considerados relevantes para a qualidade dos cursos de 

graduação em Enfermagem. 

 

PPP 1: um trecho deste PPP versa sobre a necessidade de que o profissional do mundo 

atual não desenvolva apenas as habilidades e competências específicas da profissão na 

qual se formou, mas que, no mesmo grau de importância, compreenda e atue de forma 

sustentável, em consonância às políticas públicas de sustentabilidade. Assim, o curso 
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oferece uma disciplina com enfoque a este tema. Um diferencial importante deste PPP 

foi a menção à adoção de uma Política de Atendimento ao Estudante com deficiência, 

que prevê o desenvolvimento de ações que propiciem o acesso, a permanência e a 

qualidade do ensino ofertados a estes estudantes. Tal política se constitui em algo 

imprescindível à qualidade das IES e de seus cursos, sendo lamentavelmente, pouco 

observada na prática das IES. 

 

PPP 2: o documento é intitulado como Projeto, mas não se apresenta com estrutura 

esperada para tal tipo de documento, faltando, por exemplo, itens como a 

contextualização do curso, origem da IES, dentre outros aspectos. O documento trata, de 

maneira sucinta, a missão, os objetivos gerais e específicos do curso, o perfil do egresso 

e a estrutura curricular. Neste documento destacam-se os trechos concernentes à 

formação de profissionais com consciência de seu papel social e capazes de analisar 

criticamente o contexto onde se inserem. Além disso, cita-se que além da necessidade 

de desenvolverem as competências e habilidades técnico-científicas, os egressos 

precisam também desenvolver as competências de cunho ético-político-sociais-

educativas, bem como exercer sua profissão de maneira reflexiva, crítica e criativa, 

sendo capazes de se apropriar do conhecimento e de recriá-lo. 

 

PPP 3: o documento é intitulado como Projeto Pedagógico, mas assemelha-se mais a 

um folder de divulgação e publicidade do curso. Apresenta um sucinto resumo acerca 

dos objetivos do curso, perfil do egresso e os principais campos de estágio. Dentre os 

trechos que se aproximam dos aspectos considerados relevantes para a qualidade do 

curso destacam-se os seguintes, referentes ao perfil do egresso: ser capaz de realizar 

uma leitura crítica e contextualizada da realidade de nosso país, comprometendo-se com 

reconstrução da sociedade; problematizar as políticas de saúde e interpretar os perfis 

epidemiológicos das populações; assumir compromisso ético-político que vise à 

melhoria das condições de saúde da população, sabendo da realidade perversa da 

estrutura social de nosso país; reconhecer seu papel de sujeito histórico, interferindo na 

dinâmica institucional; utilizar de maneira crítica o aparato tecnológico disponível. 

 

PPP 4: Neste PPP cita-se o intuito de formar profissionais socialmente responsáveis, 

empreendedores e transformadores da realidade contemporânea. Destaca-se também o 

trecho que versa sobre a avaliação do aprendizado, que é realizada por meio de prova de 
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competência, contemplando os conteúdos abordados tanto no semestre vigente quanto 

em semestres anteriores.  Apesar de haver a menção apenas a um tipo de instrumento de 

avaliação (prova) e de não ter sido mencionada a adoção de métodos avaliativos 

inovadores e condizentes com a linha formativa, ao menos, focaliza-se uma avaliação 

das competências desenvolvidas e aparentemente de maneira processual, pois aborda 

tanto os temas do semestre em curso quanto os temas dos semestres já cursados.   

Na redação, observa-se ainda que é necessário que se garanta o desenvolvimento não 

somente das competências relacionadas à formação específica, mas também a inserção 

no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo aspectos culturais, econômicos, 

sociais e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano 

 

PPP 5: neste documento menciona-se o uso do portfólio como estratégia para o 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, bem como método de avaliação 

do estágio supervisionado, o que demonstra a adoção da avaliação em sua vertente 

formativa. O documento preconiza que o estágio curricular supervisionado deve 

desenvolver no estudante as competências nas dimensões assistencial, educativa, 

investigativa e gerencial. Dentre outros trechos do documento, merece menção o item 

que versa a respeito do arcabouço teórico sobre o qual foi estruturado o curso de 

graduação em enfermagem, que pressupõe a formação como algo que não é a mera 

transmissão de conhecimento, mas sim como um processo que requer a interação entre 

docentes e discentes com o movimento de ação-reflexão-ação, vislumbrando a 

resolução de situações-problema.  

 

PPP 6: neste PPP relata-se que o processo de ensino-aprendizagem nesse curso 

fundamenta-se na metodologia dialética, o que demanda do docente nova e ampliada 

concepção acerca de sujeito, conhecimento e processo ensino-aprendizagem, 

considerando o aluno como alguém com papel ativo sobre este processo. 

No documento reconhece-se que ainda há no curso o predomínio do ensino tradicional, 

mas que a equipe docente possui a intencionalidade de implementar melhorias no 

processo ensino-aprendizagem, por meio do investimento em sua formação pedagógica 

e de mudanças curriculares. 

 

 Outro trecho do documento que merece destaque versa sobre a extensão 

universitária, cuja importância reside na participação da sociedade sobre a 
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Universidade, o que possibilita a articulação entre o saber acadêmico (sistematizado) e o 

saber popular e tácito, produzido no cotidiano. Esta integração viabiliza a produção de 

novos conhecimentos, advindos do confronto com a realidade local. O documento 

afirma que tal processo permite a democratização do saber acadêmico, que retorna à 

Universidade burilado, validado e enriquecido pelo confronto com a prática. Ressalta-se 

que a extensão universitária deve ser realizada em articulação com os serviços de saúde, 

devendo também promover a autonomia de todos os envolvidos, tornando-os partícipes 

e evitando-se qualquer forma de assistencialismo e de dependência.  

 

Apesar de ser amplamente difundido que os PPP deveriam ser disponibilizados 

para consulta pública, tal prática ainda está aquém do necessário, conforme salientado 

anteriormente. Ademais, apesar da preconização de que a elaboração dos PPP deve ter 

como arcabouço teórico os pressupostos constantes das DCN, a presente análise 

permitiu apreender que alguns dos documentos analisados ainda se furtam a esta prática, 

o que se constitui em algo alarmante e digno de reformulação. Tal constatação suscita a 

reflexão acerca da qualidade dos cursos, no sentido de que, tomando por base que ainda 

que os itens preconizados pelas DCN estejam presentes nos PPP dos cursos, é sabido 

que são inúmeros os desafios enfrentados para que as idealizações e planejamentos 

transcendam a mera postulação teórica e passem a integrar, de fato, as práticas dos 

cursos ofertados. 

 

 A este já conhecido fator, soma-se o agravante de que se nem ao menos nos 

PPP consta a menção à intenção de que os cursos se adequem aos pressupostos das 

DCN, como assegurar que eles seriam aplicados à prática? Em outras palavras, se até 

mesmo as IES que em seus documentos se comprometem a cumprir minimamente os 

postulados das DCN não conseguem assegurar que não esbarrarão em entraves para 

tornar tangíveis na prática tais postulados, o que diríamos daquelas IES que não 

declaram a intenção de seguir tais postulados ao menos em teoria? 

 

A presente análise não pretendeu esgotar a discussão acerca dos PPP e dos 

referenciais de qualidade adotados na elaboração dos mesmos, mas poderá suscitar a 

necessidade de se focalizar melhor tais documentos quando o que se pretende é 

avaliação da qualidade do ensino superior e de suas demandas por melhorias. 
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6.3 Resultados da Pesquisa Empírica 

 

 

6.3.1 A percepção dos egressos acerca de sua formação 

 

 PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO  

A aplicação de Escala de Likert com um espaço aberto para comentários dos 

respondentes permitiu conhecer a percepção dos egressos acerca da qualidade de sua 

formação.  

 

Dentre os 60 respondentes, apenas 8 (13,33%) não responderam às questões 

abertas presentes no instrumento. Assim, todos os demais participantes da pesquisa 

(86,66%) responderam a pelo menos uma das 3 questões abertas.  

 

A validação estatística do instrumento mostrou uma perda (invalidação) de 2 

assertivas de um total de 41, perfazendo um total de 4,88 %. De acordo com Ferreira 

(2004; 2012; 2013) são admitidas perdas de 30 a 40%, o que corresponderia a 12 até 16 

asserções. Isto denota a qualidade do processo de validação de constructo, no qual a 

fraseologia usada nas assertivas mostrou-se adequada para compreender a percepção 

dos respondentes.  

 

Ademais, no que tange ao teste de confiabilidade, considera-se como adequado 

que o índice de confiabilidade seja igual ou superior a 0,80. Assim, no presente trabalho 

o índice obtido foi de 0,94, o que garante uma excelente sustentação estatística para os 

dados encontrados. (SCHIMIDT, 1975; RITZ, 2000).  

 

A Tabela 4 (a seguir) mostra os resultados da análise das asserções da primeira e 

da segunda administração.   
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Tabela 4 - Resultado das correlações das asserções para a primeira e segunda administração. 

São Paulo, 2015. 

 
1ª 

Administração 
2ª 

Administração 

Asserção Média Correlação 1 Correlação 2 

A1 3,10 0,58 0,58 

A2 3,22 0,43 0,41 

A3 2,87 0,30 0,29 

A4 3,38 0,46 0,45 

A5 3,50 0,65 0,66 

A6 2,98 0,54 0,53 

A7 3,00 0,50 0,52 

A8 3,15 0,52 0,52 

A9 2,88 0,61 0,61 

A10 2,65 0,42 0,43 

A11 3,18 0,64 0,64 

A12 3,10 0,33 0,33 

A13 3,32 0,59 0,58 

A14 2,67 0,54 0,52 

A15 2,90 0,60 0,62 

A16 3,03 0,57 0,57 

A17 2,65 0,36 0,37 

A18 3,45 0,45 0,43 

A19 2,53 0,25 - 

A20 2,67 0,39 0,37 

A21 3,22 0,60 0,62 

A22 3,33 0,71 0,72 

A23 3,17 0,71 0,71 

A24 3,15 0,62 0,61 

A25 3,13 0,72 0,72 

A26 2,93 0,58 0,59 

A27 3,07 0,65 0,64 

A28 1,75 0,38 0,40 

A29 2,75 0,55 0,56 

A30 3,23 0,68 0,70 

A31 3,12 0,70 0,70 

A32 2,90 0,61 0,62 

A33 3,03 0,47 0,45 

A34 3,20 0,70 0,71 

A35 2,90 0,62 0,62 

A36 3,25 0,57 0,57 

A37 2,77 0,42 0,42 

A38 2,70 0,47 0,47 

A39 3,03 0,72 0,74 

A40 2,95 0,62 0,62 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Tabela 4 permitiu observar o resultado da média de cada asserção na primeira 

administração e sua média geral. Após essa administração foram eliminadas duas 

asserções e validadas as restantes. Uma vez eliminadas as asserções não validadas, foi 

realizada uma nova administração com as asserções restantes e suas médias foram 

recalculadas, gerando os resultados explicitados na tabela. 

 

A41 3,18 0,24 - 

  

Nº de 
Asserções 
Validadas 

39 
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Tabela 5 - Resultado da dispersão das asserções validadas. São Paulo, 2015. 

Nº de asserções validadas 39 

Dispersão 0,89 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
Tabela 6 - Resultado das médias das asserções para a situação inicial, para as asserções não 

validadas e para as asserções validadas. São Paulo, 2015. 

Asserções - Média 
Geral 

  
 Asserções não 

validadas - Média 
Geral 

  
Asserções 

validadas - Média 
Geral 

Asserção Média 

  

Asserção Média 

  

Asserção Média 

A1 3,10 A19 2,53 A1 3,10 

A2 3,22 A41 3,18 A2 3,22 

A3 2,87 Média 2,86 A3 2,87 

A4 3,38   
A4 3,38 

A5 3,50   
A5 3,50 

A6 2,98   
A6 2,98 

A7 3,00   
A7 3,00 

A8 3,15   
A8 3,15 

A9 2,88   
A9 2,88 

A10 2,65   
A10 2,65 

A11 3,18   
A11 3,18 

A12 3,10   
A12 3,10 

A13 3,32 
  

A13 3,32 

A14 2,67   
A14 2,67 

A15 2,90  
 

A15 2,90 

A16 3,03  
 

A16 3,03 

A17 2,65  
 

A17 2,65 

A18 3,45  
 

A18 3,45 

A19 2,53  
 

A20 2,67 

A20 2,67   
A21 3,22 

A21 3,22  
 

A22 3,33 

A22 3,33  
 

A23 3,17 

A23 3,17  
 

A24 3,15 

A24 3,15  
 

A25 3,13 

A25 3,13  
 

A26 2,93 

A26 2,93  
 

A27 3,07 

A27 3,07  
 

A28 1,75 

A28 1,75  
 

A29 2,75 

A29 2,75  
 

A30 3,23 

A30 3,23 
  

A31 3,12 

A31 3,12 
  

A32 2,90 

A32 2,90 
  

A33 3,03 
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A33 3,03 
  

A34 3,20 

A34 3,20 
  

A35 2,90 

A35 2,90 
  

A36 3,25 

A36 3,25 
  

A37 2,77 

A37 2,77 
  

A38 2,70 

A38 2,70 
  

A39 3,03 

A39 3,03 
  

A40 2,95 

A40 2,95 
  

Média 3,01 

A41 3,18 
     Média 3,00 

                    Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na Tabela 6 observa-se o resultado da média de cada asserção na primeira 

administração e sua média geral. Após essa administração foram eliminadas duas 

asserções e validadas as restantes. Uma vez eliminadas as asserções não validadas, 

realizou-se uma nova administração com as asserções restantes e suas médias foram 

recalculadas, gerando os resultados apresentados na tabela. 

 

Tabela 7- Apresentação das dimensões da escala Likert com suas asserções validadas e suas 

médias finais. São Paulo, 2015. 

Dimensões Assertivas 
Assertivas 
validadas 

Média 

D1: Percepção dos egressos sobre as competências 
técnico-científicas desenvolvidas (aprender a aprender e 

aprender a fazer) 

5, 10, 13, 18, 24, 
30, 36, 40 

5, 10, 13, 18, 24, 
30, 36, 40 

3,19  

D2: Percepção dos egressos sobre as competências 
comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a 

ser e a conviver) 

4, 9, 12, 16, 22, 
29, 34, 39 

4, 9, 12, 16, 22, 
29, 34, 39 

3,09  

D3: Percepção dos egressos sobre os docentes 
3, 8, 11, 17, 21, 

25, 27, 31, 35, 38 
3, 8, 11, 17, 21, 

25, 27, 31, 35, 38 
3,00  

D4: Percepção dos egressos sobre organização didático-
pedagógica do curso e a infraestrutura da IES 

2, 7, 15, 19, 23, 
28, 33, 37 

2, 7, 15, 23, 28, 
33, 37 

2,83  

D5: Percepção dos egressos sobre o cenário de prática 
(estágios realizados durante o curso inteiro) 

1, 6, 14, 20, 26, 
32, 41 

1, 6, 14, 20, 26, 
32 

2,88  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na Tabela 7 apresentam-se os resultados quanto à dispersão das assertivas bem 

como as médias distribuídas nas respectivas dimensões. Além disso, demonstra-se que 

houve perda de apenas duas asserções: A 19 e A 41. Nota-se ainda, que D1, D2 e D3 

receberam boa avaliação, demandando apenas acompanhamento (valores dentro da zona 

de conforto, ou seja, entre 3 e 4). Ao contrário disto, D4 e D5, apresentaram avaliação 

na zona de alerta, que requer melhorias no curto prazo (pontuação no intervalo entre 2 e 

2,99), conforme é evidenciado também no Gráfico a seguir (Gráfico 1) 
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Gráfico 1- Perfil Geral Atitudinal por Dimensão. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 1 evidencia-se que as dimensões D1: Percepção dos egressos sobre 

as competências técnico-científicas desenvolvidas (aprender a aprender e aprender 

a fazer)”, D2: Percepção dos egressos sobre as competências 

comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a ser e a conviver) e D3: 

Percepção dos egressos sobre os docentes tiveram uma boa avaliação, situando-se em 

uma zona de conforto. Por outro lado, as dimensões D4: Percepção dos egressos sobre 

organização didático-pedagógica do curso e a infraestrutura da IES e D5: 

Percepção dos egressos sobre o cenário de prática (estágios) revelaram a necessidade 

de providências para seu aperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 

Legenda 

D1 “Percepção dos egressos sobre as competências técnico-científicas desenvolvidas (aprender a 

aprender e aprender a fazer)” 

D2 “Percepção dos egressos sobre as competências comportamentais/atitudinais desenvolvidas 

(aprender a ser e a conviver)” 

D3 “Percepção dos egressos sobre os docentes” 

D4 “Percepção dos egressos sobre organização didático-pedagógica do curso e a infraestrutura da IES” 

D5 “Percepção dos egressos sobre o cenário de prática (estágios) 
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 CORRELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DOS 

RESPONDENTES E SUA PERCEPÇÃO ACERCA DA QUALIDADE 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Para a análise dos dados foram considerados os seguintes eixos de análise: 1) 

faixa etária com a constituição de três grupos: até 29 anos; de 30 a 34 anos e acima de 

34 anos; 2) tempo após formação até se inserir no mundo do trabalho como 

enfermeiros, dividido em quatro grupos: quem nunca trabalhou como enfermeiro, quem 

demorou menos de seis meses, quem demorou de seis meses a um ano e quem demorou 

mais de um ano; 3) tempo de formado dividindo a população em dois grupos: um 

grupo de até cinco anos e o outro de seis anos ou mais; 4) Categoria administrativa da 

IES de formação: pública ou privada; 5) pós-graduação o que dividiu a população 

em não ter ou ter menos que mestrado e ter mestrado ou mais; 6) natureza da 

instituição onde trabalha atualmente, dividindo os respondentes em três grupos, sendo 

instituição pública, instituição privada e outros; 7) se está atuando como enfermeiro 

no momento, dividindo a população em dois grupos: atuando ou não atuando; 8) para o 

grupo de respondentes que estão atuando como enfermeiros: enfermeiros assistenciais 

e enfermeiros não assistenciais. 

 

A caracterização do perfil dos respondentes demonstrou que do total de 60 

profissionais da população, no que se refere à faixa etária, 23 (38,33%) indivíduos 

situavam-se na faixa de idade até 29 anos; 26 (43,33%) tinham idade entre 30 e 34 anos 

e 11 (18,33%) estavam com idade de 35 anos ou mais. Quanto ao sexo, observa-se um 

preponderância de respondentes do sexo feminino, ou seja, 48 mulheres (80% da 

amostra) e 12 homens (20% da amostra), o que confirma a tendência de que a 

enfermagem se constitua historicamente como uma profissão essencialmente feminina, 

apesar de significativas mudanças desse panorama, nos últimos anos (OJEDA et al, 

2008). 

 

Quanto ao eixo “tempo de formação”, 25 (41,66%) respondentes possuíam 

tempo de formação de menos de 6 anos e 35 respondentes (58,34%) de seis anos ou 

mais.  

 

No tocante à categoria administrativa da IES onde se formaram, 25 pessoas 



Resultados e Discussão | 94 
_____________________________________________________________________________________ 
 

(41,66%) cursaram IES privadas e 35 (58,34%) IES públicas. No que se refere à região 

geográfica, 53 (88,33%) respondentes eram egressos de IES situadas na região sudeste, 

4 (6,6%) no nordeste, 2 (3,3%) no centro-oeste, 1 (1,6%) no sul e 0 (0%) na região 

norte.  

 

Com relação à titulação, observou-se que 47 (78,33%) possuíam formação lato 

sensu (como especializações, aprimoramentos, MBA) e 13 (21,66%) respondentes 

possuíam pelo menos o nível de mestrado. 

 

No que tange à inserção profissional dos egressos, apenas 7 (11,66%) não 

estavam atuando como enfermeiros, ou seja, 88,34% trabalhavam como enfermeiros. 

 

Observando a população pelo item “tempo até iniciar a vida profissional como 

enfermeiro”, constatou-se que apenas 2 (3,33%) indivíduos nunca trabalharam como 

enfermeiros, 36 (60,0%) demoraram menos do que seis meses, 17 (28,33%) demoraram 

entre seis meses e um ano e apenas 5 (8,33%) demoraram mais de um ano para atuar 

como enfermeiros. Estes resultados demonstram um alto nível de empregabilidade entre 

os respondentes, ou seja, apesar de haver um alto número de indivíduos que se formam, 

a cada ano, a tendência é de que se insiram no mundo do trabalho com relativa 

agilidade. 

 

Por fim, quanto à categoria administrativa da instituição em que trabalhavam, 

observou-se que entre a população pesquisada, 29 (48,33%) estão atualmente 

trabalhando em instituição pública; 16 (26,66%) em instituições privadas e os 15 (25%) 

restantes estão atuando em outro tipo de instituição, tais como mistas, filantrópicas, 

ONGs ou outros. 

A seguir, explicita-se a análise de cada uma das dimensões correlacionadas aos 

eixos descritos.  
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Gráfico 2 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 1, “Percepção dos egressos sobre as 

competências técnico-científicas desenvolvidas (aprender a aprender e aprender a fazer)”, por 

faixa etária, tempo de formação, nível de formação, inserção profissional como enfermeiro. São 

Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

No Gráfico 2 é possível observar as percepções dos respondentes à luz dos eixos 

“faixa etária”, “tempo de formação, “nível de formação” e “tempo de inserção 

profissional como enfermeiro”. 

 

Os eixos “faixa etária”, e “tempo de formado” não interferiram 
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significativamente na boa percepção dos respondentes quanto a esta dimensão. Já o eixo 

“nível de formação” evidenciou uma percepção positiva entre os dois grupos (lato sensu 

e strictu sensu), ficando ligeiramente mais satisfatória entre os que tinham o título de 

mestre ou doutorado. 

 

Por último, o eixo “tempo até inserção profissional como enfermeiro” 

evidenciou claramente a força do exercício do trabalho, pois a avaliação negativa foi 

evidenciada apenas entre os indivíduos que nunca trabalharam como enfermeiros, ao 

passo que todos os demais (independente do tempo que demoraram a se inserir no 

mundo do trabalho) demonstraram percepção positiva acerca da formação na graduação 

desta dimensão (pontuação igual ou superior a 3, indicando uma zona de conforto).  

 

No Gráfico a seguir (Gráfico 3) constam as percepções à luz dos eixos “natureza 

jurídica da instituição em que trabalha”, “exercício profissional como enfermeiro” 

“exercício de funções relacionadas à assistência” e “categoria administrativa da IES em 

que se formou”. 
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Gráfico 3 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 1, “Percepção dos egressos sobre as 

competências técnico-científicas desenvolvidas (aprender a aprender e aprender a fazer)”, por 

natureza da instituição onde trabalha, natureza da IES onde se formou e área de atuação na 

Enfermagem. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Constatou-se que a percepção quanto à D1 foi positiva em todos os eixos 

considerados (pontuação igual ou acima de 3,0). Vale destacar que o trabalho em 

instituições públicas bem como IES de formação também públicas revelaram uma 

percepção mais favorável do que no âmbito privado. Este último dado coaduna com os 

dados do ENADE dos cursos de Enfermagem, publicados pelo INEP, os quais 

demonstram que a recorrência dos conceitos 4 e/ou 5, nos três ciclos avaliativos 

(realizados em 2004, 2007 e 2010) foi obtida por apenas 35 cursos ofertados pelas IES 

brasileiras, dos quais 32 (91,4%) eram de IES públicas e apenas 3 (8,5%) de IES 

privadas (INEP, 2011).  
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Gráfico 4 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 2, “Percepção dos egressos sobre as 

competências comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a ser e a conviver)”, por 

faixa etária, tempo de formação, nível de formação, inserção profissional como enfermeiro. São 

Paulo, 2015.  

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 4 mostra as percepções sobre a D2: Percepção dos egressos sobre as 

competências comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a ser e a 

conviver) considerando os eixos “faixa etária”, “tempo de formação”, “nível de 

formação” e “tempo até inserção no mundo do trabalho como enfermeiro”. 
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Observa-se que os eixos “faixa etária”, “tempo de formação” não interferiram na 

positiva percepção entre os respondentes. Já o eixo “nível de formação” revelou um 

discreto aumento da percepção favorável dos egressos com pós-graduação. 

 

O eixo “tempo para inserção no mundo do trabalho após a graduação” revelou 

positividade entre três dos quatro intervalos estabelecidos, sendo negativa no intervalo 

correspondente a “6 meses a 1 ano”. 

 

Gráfico 5 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 2, “Percepção dos egressos sobre as 

competências comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a ser e a conviver)”, por 

natureza da instituição onde trabalha, natureza da instituição onde se formou, se atua como 

enfermeiro e se atua como enfermeiro assistencial. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 5 mostra que a percepção sobre “saber ser e conviver” é mais positiva 

entre os que se formaram em IES públicas (3,22 pontos) do que os que o fizeram em 
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IES privadas (2,91 pontos). Ter atuação como enfermeiro (3,05 pontos) também 

contribuiu para uma percepção satisfatória, ao contrário da percepção dos que não estão 

atuando (2,84 pontos), o que pode advir da possibilidade de que considerem tais lacunas 

de sua formação como uma possível causa de sua atual condição de falta de inserção no 

mundo do trabalho.  

 

Ao contrário disso, o fato de atuar na assistência conferiu pior avaliação se 

comparada à percepção que dos enfermeiros que atuam em outas áreas (não 

assistenciais) possuem acerca desta dimensão, o que suscita a suposição de que a 

vivência das atividades assistenciais permite que o profissional desenvolva melhores 

condições de avaliar se, de fato, a graduação forneceu os subsídios necessários para o 

enfrentamento das inúmeras dificuldades e desafios presentes no campo de atuação 

prática, nesta área as condutas são decisivas e muitas vezes, irreversíveis, sendo muito 

tênue a fronteira entre a vida e a morte. Em outros termos, qualquer ato de imperícia 

pode acarretar morte ou debilidade permanente. 

 

A categoria administrativa das instituições de trabalho também contribuiu para 

percepções distintas. Quem trabalha em instituições públicas (3,20 pontos) ou de outra 

natureza percebeu de maneira mais positiva o domínio de tais competências do que os 

que trabalhavam em instituições privadas (2,90 pontos).  
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Gráfico 6 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 3, “Percepção dos egressos sobre os docentes”, 

por faixa etária, tempo de formação, nível de formação, tempo até inserção profissional como 

enfermeiro. São Paulo, 2015.  

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 6 mostra a percepção dos respondentes sobre a dimensão D3: 

Percepção dos egressos sobre os docentes, considerando os eixos “faixa etária”, 

“tempo de formação”, “possuir pós-graduação” e “tempo que demorou para se inserir 

no mercado de trabalho”.  

 

É possível observar que a faixa etária não influenciou a percepção dos egressos 

acerca dos docentes. Entretanto, o tempo de formação igual ou maior que 6 anos 
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influenciou positivamente a percepção dos participantes. De maneira similar, os 

respondentes que possuíam formação stricto sensu também demonstraram melhor 

percepção desta dimensão do que aqueles que não possuíam tal titulação. Tais dados 

podem demonstrar que o maior tempo de formado bem como maior titulação 

possibilitam aos egressos a verificação de que, no cômputo geral, sua formação supriu 

as principais necessidades a que se destina, a despeito das dificuldades enfrentadas ao 

longo da trajetória acadêmica e profissional. 

 

Quando se analisa o eixo “tempo de inserção no trabalho” percebe-se que o 

mesmo comportamento observado na dimensão D2 aconteceu nesta dimensão. Os que 

nunca trabalharam e os que levaram de 6 meses a um ano para se inserirem em 

atividades profissionais foram mais críticos. Já os que demoraram até 6 meses ou mais 

de um ano apresentaram percepção mais positiva acerca do corpo docente das IES em 

que se formaram. 
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Gráfico 7 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 3, “Percepção dos egressos sobre os docentes”, 

por natureza da instituição onde trabalha, natureza da instituição onde se formou, se atua como 

enfermeiro e se atua como enfermeiro assistencial. São Paulo, 2015.  

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

No Gráfico 7 identifica-se a percepção quanto aos eixos por natureza da 

instituição onde trabalha, natureza da instituição onde se formou, se atua como 

enfermeiro e se atua como enfermeiro assistencial. 

 

Assim, constatou-se que os egressos formados em IES públicas foram mais 

críticos quanto ao corpo docente do que os oriundos de IES privadas. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que apesar de as IES públicas estipularem como pré-requisitos 

que os docentes possuam títulos como mestrado e doutorado, os avaliam com base em 

sua produtividade quantitativa (ou seja, número de publicações, participação em eventos 

científicos, etc), em detrimento da avaliação qualitativa de seus atributos e de sua 
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relevância social e cultural. (CHAUÍ, 2003). Em contrapartida, nas IES privadas existe 

maior reconhecimento pela experiência profissional dos docentes. Além disso, a 

mercantilização do ensino superior imprimiu às IES privadas a contratação de docentes 

por meio de frágeis vínculos empregatícios, caracterizados pela remuneração por horas-

aula trabalhadas. (BOSI, 2007).  Tal precarização das relações trabalhistas gera 

instabilidade, fator que pode servir de estímulo para que os docentes não incorram no 

comodismo e mantenham-se sempre atualizados nos aspectos técnico-científicos. Além 

disso, nestas instituições exige-se do professor, muitas vezes, apenas o título de pós-

graduação lato sensu, o que, a despeito da menor titulação, acarreta um predomínio de 

professores especialistas no quadro de docentes, o que pode ser um dos motivos de 

satisfação do corpo discente, que espera que a universidade disponha de professores que 

possuam bom domínio do conteúdo técnico-científico. 

 

Já o fato dos egressos estarem ou não trabalhando como enfermeiros não 

interferiu na percepção, a qual foi desfavorável. Todavia, entre aqueles que estão 

atuando no âmbito assistencial foram mais críticos dos que estão atuando em outros 

campos profissionais. Por último, observa-se que os egressos que estão inseridos em 

instituições públicas demonstraram uma percepção mais positiva sobre o corpo docente 

das IES em que se formaram do que os que atuam em instituições privadas ou de outro 

tipo.  

 

 Na sequência, realiza-se a análise sobre a D4 “Percepção dos egressos sobre a 

organização didático-pedagógica do curso e a infraestrutura da IES”. 
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Gráfico 8 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 4, “Percepção dos egressos sobre organização 

didático-pedagógica do curso e a infraestrutura da IES”, por faixa etária, tempo de formação, 

nível de formação, tempo até inserção profissional como enfermeiro. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 8 mostra os dados relacionados à Dimensão 4: Percepção dos 

egressos sobre organização didático-pedagógica do curso e a infraestrutura da IES, 

que obteve 2,83 pontos de média, indicando a necessidade de melhorias sobre os tópicos 

analisados. Foram considerados os eixos “faixa etária”, “tempo de formação”, “nível de 

formação” e “tempo para inserção no mundo do trabalho”. 
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Como foi possível observar, todos os eixos contribuíram para uma percepção 

ruim acerca desta dimensão, com exceção para grupo de egressos que demoraram um 

ano ou mais para se inserirem no mundo do trabalho, os quais demonstraram uma 

percepção positiva. 

 

Gráfico 9 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 4, “Percepção dos egressos sobre organização 

didático-pedagógica do curso e a infraestrutura da IES”, por natureza da instituição onde 

trabalha, natureza da instituição onde se formou, se atua como enfermeiro e se atua como 

enfermeiro assistencial. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

No Gráfico 9 observa-se uma negativa avaliação, localizada na zona de alerta, 

acerca desta dimensão, demonstrando-se que a categoria administrativa das IES em que 

se formaram e em que trabalham não interferiu significativamente na percepção dos 

respondentes, embora mantem a tendência de piora na avaliação dos egressos de IES 

privadas. Em contrapartida, o fato de trabalhar como enfermeiro conferiu avaliação 

satisfatória em comparação com a avaliação de quem não exerce a profissão.   



Resultados e Discussão | 107 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Gráfico 10 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 5, “Percepção dos egressos sobre o cenário de 

prática (estágios realizados durante o curso inteiro)”, por faixa etária, tempo de formação, nível 

de formação, tempo até inserção profissional como enfermeiro. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

No Gráfico 10 apresentam-se os resultados dos egressos sobre a dimensão D5: 

Percepção dos egressos sobre o cenário de prática (estágios realizados durante o 

curso inteiro) por faixa etária, tempo de formação, nível de formação, tempo até 

inserção no mundo do trabalho como enfermeiro. 

 

 Nota-se que no eixo “faixa etária” a percepção foi positiva somente entre 

aqueles com mais de 32 anos (3,05). No aspecto “tempo de formação” houve melhor 

percepção entre os indivíduos formados há mais tempo (6 anos ou mais). O nível de 
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titulação não interferiu positivamente sobre a percepção acerca dos cenários de prática 

pelos quais passaram. 

 

Por último, o tempo para inserção no mundo de trabalho agregou uma visão 

positiva somente para aqueles que o fizeram depois de um ano ou mais. 

 

Gráfico 11 - Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 5, “Percepção dos egressos sobre o cenário de 

prática (estágios realizados durante o curso inteiro)”, por natureza da instituição onde trabalha, 

natureza da instituição onde se formou, se atua como enfermeiro e se atua como enfermeiro 

assistencial. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

No Gráfico 11 demonstra-se que a categoria administrativa da IES de origem 

não interferiu positivamente na percepção dos egressos sobre a D5. Vale destacar que 

somente nesta dimensão isto aconteceu, evidenciando que a questão dos cenários de 

prática se constitui em um recorrente problema nos processos de formação, atingindo 

tanto IES públicas como privadas. Já o eixo “atuar como enfermeiro” mostra uma 

percepção positiva entre aqueles que exercem o ofício e não o fazem na assistência. 

Pode-se inferir que os egressos que atuam em áreas não assistenciais não sintam tão 

fortemente a relevância da experiência provida pelos cenários de prática, ao passo que 



Resultados e Discussão | 109 
_____________________________________________________________________________________ 
 

dos enfermeiros assistenciais demanda-se intensa vivência prática para que 

desempenhem suas funções com maestria, o que os torna críticos ferrenhos das lacunas 

nos estágios e do hiato que ainda existe entre ensino e serviço, justamente por 

vivenciarem as dificuldades ao se inserirem no mundo do trabalho. 

 

A categoria administrativa das instituições em que trabalham também não 

contribuiu positivamente na avaliação desta dimensão. 

 

A seguir, será realizada uma análise das asserções de cada dimensão, inter-

relacionando-as às respostas obtidas por meio das perguntas abertas, presentes no 

instrumento. 

 

 ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DAS DIMENSÕES 

CONSTITUINTES DO INSTRUMENTO  

No Quadro 5 explicitam-se as dimensões constituintes do instrumento e as 

respectivas unidades temáticas que emergiram das respostas dos egressos às perguntas 

abertas, permitindo ampliar a compreensão dos dados.  

 
Quadro 5 - Dimensões e Respectivas Unidades Temáticas de acordo com a Percepção dos 

Egressos sobre sua formação. São Paulo, 2015. 

D1: Percepção dos Egressos sobre as Competências 

Técnico-Científicas desenvolvidas (aprender a 

aprender e aprender a fazer) 

1. Desenvolvimento das habilidades relacionadas a 

aspectos procedimentais;               

2. Desenvolvimento da visão holística do ser humano/ 

ser biopsicossocial e da integralidade do cuidado;                                                                                                    

3. Desenvolvimento da competência Gerencial; 

4. Desenvolvimento do raciocínio clínico e da tomada de 

decisões;  

5. Preparo para atividades de ensino/educação para 

pacientes e profissionais de saúde, com promoção da 

autonomia dos indivíduos;                     

  

D2: Percepção dos Egressos sobre as Competências 

Comportamentais/atitudinais desenvolvidas 

(aprender a ser e a conviver) 

1. Desenvolvimento da competência “trabalho em 

equipe multiprofissional” de maneira colaborativa; 

2. Desenvolvimento da postura ética, do cuidado 

humanizado e empático e com boa comunicação com  

pacientes e familiares;                                                             

3. Preparo para lidar com os próprios sentimentos diante 

de situações adversas; 

4. Desenvolvimento da consciência política, do espírito 
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crítico-reflexivo, da postura ativa, autônoma e disposta à 

aprendizagem contínua; 

5. Desenvolvimento da competência “liderança”; 

                             

 

D3: Percepção dos Egressos sobre os Docentes 

 

1. Formação didático-pedagógica dos docentes e 

incentivo à postura ativa  dos discentes; 

2. Conhecimentos teórico-práticos dos docentes e 

articulação entre teoria e prática 

3. Conduta dos docentes quanto ao acolhimento, diálogo 

e comportamento ético; 

4. Articulação entre os docentes das diversas disciplinas. 

 

D4: Percepção dos Egressos sobre a Proposta 

Didático-Pedagógica do curso e infraestrutura da 

IES 

1. Incentivo às atividades relacionadas à pesquisa e 

extensão universitária;                  

2. Articulação entre teoria e prática e integração entre as 

disciplinas;                                                  

3. Currículo com déficit de conteúdos específicos: 

terapêutica de alta complexidade;                    

Administração/Gerenciamento em Enfermagem;      

atenção básica/saúde pública;                                                                      

4. Infraestrutura/recursos materiais (laboratórios, 

bibliotecas, etc.) da IES;                          

5. Déficit de condições que propiciassem qualidade de 

vida/vida saudável.                                        

D5: Percepção dos Egressos sobre o Cenário de 

Prática (Estágios) 

1. Vivência na atenção primária, secundária e terciária; 

2. Diversidade e Infraestrutura de campos de estágio; 

3. Preparo dos docentes e/ou profissionais do campo 

para condução das atividades de estágio;       

4. Articulação entre o meio acadêmico e os campos de 

estágio;         

5. Carga horária destinada aos estágios e inserção nos 

campos de estágio desde o primeiro ano de graduação; 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A seguir, apresentam-se os gráficos acerca da avaliação de cada uma das 

dimensões, seguidos pela análise das asserções e pelos comentários dos respondentes, 

que se constituem das unidades de contexto e unidades de registro (salientadas em 

negrito). 
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Gráfico 12 - Dimensão 1: Percepção dos egressos acerca das competências técnico-científicas 

desenvolvidas (aprender a aprender e aprender a fazer) pelos cursos de Graduação em 

Enfermagem. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 12 demonstra os valores das médias das asserções validadas na 

segunda administração, pertencentes à Dimensão 1: Percepção dos egressos acerca das 

competências técnico-científicas. 

 

Nesta dimensão, as unidades temáticas identificadas foram: 1. Desenvolvimento 

das habilidades relacionadas a aspectos procedimentais; 2. Desenvolvimento da visão 

holística do ser humano/ser biopsicossocial e da integralidade do cuidado; 3. 

Desenvolvimento da competência gerencial; 4. Desenvolvimento do raciocínio clínico e 

da tomada de decisões; 5. Preparo para atividades de ensino/educação para pacientes e 

profissionais de saúde, com promoção da autonomia dos indivíduos.  

 

O Déficit no desenvolvimento das habilidades procedimentais foi evidenciado 

de acordo com o seguinte comentário:  

"Faltou um pouco mais de incentivo à parte prática da enfermagem 

relacionada à execução de procedimentos."(E25) 

“Muitos alunos fugiam das técnicas, enquanto eu, por esta ausência assumia 

os procedimentos, mesmo os que já fazia há muito tempo como técnico. Antigamente, 
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os auxiliares chamavam o enfermeiro quando estes não logravam êxito na punção 

venosa. Hoje, os enfermeiros chamam os auxiliares, dada a dificuldade nesta 

técnica."(E37). 

 

Isto pode advir da dicotomia entre teoria e prática, que a despeito de não ter sido 

apontada pelos resultados que serão expostos adiante, ainda se constitui em um nó 

crítico a ser solapado em nosso sistema educacional.  

 

De acordo com a literatura científica, ao se deparar com sua primeira 

experiência com o paciente, os discentes apresentam diversos sinais e sintomas que 

expressam seu intenso sofrimento e insegurança, até mesmo recusando-se a realizar os 

procedimentos. Assim, consideram que para sentir segurança na execução de 

procedimento na prática assistencial, é importante que tenham realizado previamente 

em laboratório de Enfermagem. Além disso, é imprescindível que os docentes 

responsáveis pelas disciplinas introdutórias, tais como Semiologia e Semiotécnica, 

possuam sensibilidade para compreender as dificuldades e sentimentos dos discentes 

que se deparam com os primeiros procedimentos, com o intuito de torná-los ativos no 

processo de ensino-aprendizagem. (GOMES; GERMANO, 2007). 

 

Os respondentes mostraram-se inclinados a concordar (3,50 pontos) com a 

assertiva 5, na qual se afirmou que O curso proporcionou a compreensão da natureza 

humana em suas diversas dimensões (biológica, social, psicológica e espiritual), o que 

coadunou com as seguintes respostas à pergunta sobre os aspectos positivos do curso: 

“A meu ver, houve a possibilidade de conhecer o ser humano como um todo no 

seu biopsicossocial." (E35) 

“Acho que o aspecto positivo foi a visão holística do paciente.” (E36) 

 

Na asserção 24 consta que O Curso formou profissionais preparados para atuar 

tanto na promoção, quanto na prevenção, na assistência na recuperação e reabilitação 

da saúde e os respondentes demonstraram inclinação à concordância (3,15 pontos), 

aspecto revelador de um processo de formação de qualidade. 

 

Tais positivas constatações podem ser resultados do crescente predomínio e 

consolidação do modelo de atenção à saúde de maneira integral e integrada, consoante à 
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perspectiva biopsicossocial, que se configura como a missão da área da saúde no século 

XXI.  O modelo de atenção integral consiste em considerar o ser humano como um todo 

constituído das dimensões biológica, psicológica e social, o que, por conseguinte, 

permite que a atenção seja global, desde o nível preventivo ao nível da reabilitação e 

reinserção social, levando em conta os diferentes aspectos do ser e do adoecer. (DE 

MARCO, 2003). 

 

Na asserção 10 afirmou-se que O curso proporcionou formação satisfatória 

para o exercício da administração e gestão em enfermagem, obtendo inclinação à 

discordância (2,65 pontos). Este aspecto é recorrente na formação em saúde de maneira 

geral, evidenciando que as organizações curriculares atuais não têm dado conta de 

imprimir um domínio satisfatório desta importante área do conhecimento e 

imprescindível para o exercício das funções do enfermeiro. 

 

O comentário, a seguir, corrobora esta lacuna:  

"O curso permitiu poucas oportunidades de desempenhar o papel do 

enfermeiro enquanto gestor da assistência." (E20) 

 

Apesar disso, os egressos demonstraram-se inclinados à concordância (3,32 

pontos) com a assertiva 13, na qual se afirmou que O curso formou profissionais com a 

competência de avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais adequada na assistência 

à saúde.  

"Como ponto positivo do curso foi a análise crítica das situações vivenciadas, 

incentivando a tomada de decisão." (E42) 

"O forte foi o desenvolvimento de raciocínio clínico com elaboração e 

apresentação de diversos estudos de caso." (E46). 

 

O raciocínio clínico é uma competência imprescindível ao enfermeiro e consiste 

no pensamento crítico que permite a tomada de decisões, visando-se à obtenção dos 

melhores resultados. Para o desenvolvimento do pensamento crítico faz-se necessária a 

capacidade de observação, de análise, bem como a autonomia de ideias. (CERULLO; 

CRUZ, 2010). 

 

É possível inferir que os cursos de graduação propiciaram a estes egressos as 
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competências no campo clínico e os elementos para uma escolha de assistência 

adequada, ou seja, habilitaram o “saber fazer”. Este aspecto é de extrema importância, 

pois, os erros no exercício de profissões da saúde, especialmente, enfermagem e 

medicina, abarcam riscos de alto custo como a perda da vida ou incapacidades 

permanentes o que reforça a questão de que “saber fazer” no âmbito da saúde é 

indiscutivelmente um aspecto central no exercício profissional. (SILVA; FERREIRA; 

RUIZ-MORENO, 2013). 

 

Na asserção 18 dita-se que O curso formou profissionais que reconhecem a 

saúde como uma das condições dignas de vida, obtendo inclinação à concordância  

(3,45 pontos), o que aponta para o correto reconhecimento de que saúde é antes de tudo 

um direito cidadão. 

 

Os respondentes demonstram-se inclinados a concordar (3,23 pontos) com a 

assertiva 30, a qual sustentou que O curso formou profissionais com a capacidade de 

estimular o autocuidado e autonomia dos usuários dos serviços de saúde. No 

comentário a seguir é possível observar nas entrelinhas a importância do 

desenvolvimento da autonomia dos usuários dos serviços de saúde, que pode ser 

alcançada por meio da educação em saúde.  

"Consegui enxergar a importância das atividades educativas para pacientes e 

profissionais da área da saúde.” (E38). 

 

A autonomia é condição primordial para que se promova saúde e cidadania, 

superando-se posturas autoritárias e paternalistas, estimulando a reflexão em conjunto 

para a tomada de decisões e democratizando a relação entre profissionais de saúde e 

usuários dos serviços de saúde. (SOARES; CAMARGO JÚNIOR, 2007). 

 

É importante salientar que, de acordo com o que se observa na realidade, 

enquanto não se subverterem os modelos tradicionais de formação, nos quais não se 

estimula a autonomia dos educandos, provavelmente, continuaremos a observar a 

reverberação deste tipo de comportamento nos futuros profissionais de saúde, que 

passam a reproduzir na relação com seus pacientes o mesmo tipo de relação de poder 

vivenciada entre docente-discente, ou seja, pode-se arriscar supor que docentes 

autocráticos e centralizadores tenham maior tendência a formar indivíduos 
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heterônomos.  

 

As DCN e todas as discussões relativas à formação de recursos humanos em 

saúde apontam a relevância deste enfoque sobre a autonomia. A ideia de saúde como 

uma construção que parte do indivíduo em parceria com os profissionais da área e com 

o Estado é cada vez mais prevalente e necessária na medida em que as escolhas das 

pessoas podem definir um processo exitoso de autocuidado.   

 

A asserção 36 defendia que O curso formou profissionais comprometidos com 

os princípios do SUS, obtendo 3,25 pontos, o que denota uma inclinação à 

concordância, configurando-se num dado de grande assertividade nos processos de 

formação, estudados nesta pesquisa. 

 

Já na asserção 40 sustentou-se que O curso formou profissionais preparados 

para reconhecer os perfis epidemiológicos das populações e os respondentes 

mostraram-se inclinados à discordância (2,95 pontos), conforme corrobora o relato a 

seguir: 

"Dificuldade de lidar com doenças e agravos à saúde onde os problemas são 

sociais e apesar de medicar e tratar, aquelas pessoas voltam para suas vidas sem 

emprego, sem renda, sem alimentação adequada.” (E58) 

 

Esta questão aponta para um sério problema na formação em enfermagem, pois a 

capacidade de identificação de perfis epidemiológicos populacionais é uma ferramenta 

de grande centralidade na qualidade da assistência a ser prestada. 

 

É importante que se reconheça os determinantes sociais do processo saúde-

doença, (condições de trabalho e condições de vida), que possuem relevância para 

explicar a saúde e o perfil epidemiológico das populações. De acordo com o artigo 3º da 

Lei 8080 de 1990, tais determinantes são as condições de vida e de trabalho, dentre os 

quais é possível citar o acesso a bens e serviços considerados essenciais, a alimentação, 

o saneamento básico, a moradia, o lazer, a renda, a educação, o transporte e o meio 

ambiente. (BRASIL, 1990). 

 

Por tudo isso, é possível afirmar que a percepção dos respondentes sobre a 
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Dimensão 1: Percepção dos egressos sobre as competências técnico-científicas 

desenvolvidas (aprender a aprender e aprender a fazer) revelou que: 

 

 Os conteúdos de gestão e administração bem como os perfis 

epidemiológicos populacionais na formação em enfermagem necessitam 

de uma reestruturação, conferindo maior domínio destas competências; 

 As graduações de enfermagem têm preparado seus egressos para atuar 

tanto na promoção, quanto na prevenção, na assistência na recuperação e 

reabilitação da saúde como também os qualifica na competência de 

avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais adequada na assistência à 

saúde; 

 Na visão dos egressos os cursos de graduação conferem uma formação 

comprometida com o Sistema Único de Saúde – SUS e com a 

compreensão de que o acesso à saúde é uma das prerrogativas de 

dignidade e esta deve ser compreendida em todas as dimensões humanas, 

assim como torna os egressos conscientes da imprescindibilidade do 

desenvolvimento da autonomia dos indivíduos. 
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Gráfico 13 - Dimensão 2: Percepção dos egressos acerca das competências 

comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a ser e a conviver)”, pelos cursos de 

Graduação em Enfermagem. São Paulo, 2015. 

 
 Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 13 mostra os valores das médias das asserções validadas na segunda 

administração pertencentes à Dimensão 2: Percepção dos egressos sobre as 

competências comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a ser e a 

conviver), e seu perfil geral atitudinal.  

 

A análise dos comentários dos indivíduos evidenciou as seguintes unidades 

temáticas: 1. Desenvolvimento da competência “trabalho em equipe multiprofissional” 

de maneira colaborativa; 2. Desenvolvimento da postura ética, do cuidado humanizado 

e empático e com boa comunicação com pacientes e familiares; 3. Preparo para lidar 

com os próprios sentimentos diante de situações adversas; 4. Desenvolvimento da 

consciência política, do espírito crítico-reflexivo, da postura ativa, autônoma e disposta 

à aprendizagem contínua; 5. Desenvolvimento da competência “liderança”; 

                             

Na assertiva 9 constava que O curso não formou profissionais preparados para 

o trabalho em equipe multiprofissional, obtendo inclinação à concordância (2,88 

pontos, pois nesse caso, a concordância plena representaria 1 ponto) entre os egressos.  

"Havia muita competitividade entre os colegas." (E49) 
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Este déficit tem se mostrado frequente junto aos profissionais, o que evidencia 

um equívoco curricular sério e merecedor de urgentes providências corretivas, na 

medida em que a interprofissionalidade ou até mesmo a interdisciplinaridade, que são 

formas de organização de trabalho mais avançadas que a multiprofissionalidade, se 

mostram como condição clara para o cuidado no século XXI, mas ainda pouco adotadas 

na prática diária. 

 

Peduzzi (2001) conceitua o trabalho em equipe multiprofissional como a 

modalidade de trabalho coletivo baseado na reciprocidade entre as múltiplas 

intervenções técnicas e na interação dos diversos agentes de diversas profissões. Tal 

relação ocorre por meio da comunicação, que viabiliza a articulação das ações 

multiprofissionais e a cooperação. 

 

A literatura também versa sobre a expressão “trabalho em equipe 

interdisciplinar”. O prefixo inter possui o significado de "troca" ou "reciprocidade", já o 

radical disciplin possui conotação de "ensino", "ciência". Dessa maneira, o termo 

“interdisciplinaridade” significa troca entre as disciplinas, ciências ou áreas do 

conhecimento. Assim, um dos grandes desafios da interdisciplinaridade consiste em 

conjugar as ciências exatas, biológicas e humanas, permitindo que os valores 

instrumentais, éticos e humanos viabilizem a compreensão da complexidade do ser 

humano e a consequente reformulação dos conceitos sobre o cuidado, o que, por 

conseguinte, pode promover a reformulação da Educação em Enfermagem. 

(BERARDINELLI; SANTOS, 2005).  

 

Apesar do reconhecimento da tendência cada vez mais ascendente de se 

preconizar a adoção do princípio da interdisciplinaridade ou da interprofissionalidade, 

optou-se por utilizar o termo multiprofissionalidade na elaboração do instrumento, 

devido à possibilidade de que alguns respondentes não tivessem conhecimento da 

terminologia citada, além do fato de que este último termo consta na redação das DCN 

de Enfermagem. Assim, no presente trabalho, diante da confluência semântica entre 

ambos os termos, eles serão considerados como representações similares do trabalho em 

equipe. 
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No que diz respeito à assertiva 4, afirmou-se que O curso formou profissionais 

que compreendem seus direitos, responsabilidades/deveres e proibições, de acordo com 

o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Obteve-se inclinação à 

concordância (3,38 pontos), conforme é possível complementar com a frase abaixo 

emitida por um dos respondentes. 

“Aspectos positivos: incentivo à postura ética e à autonomia profissional.” 

(E26) 

 

De acordo com Backes; Lunardi e Lunardi Filho (2006) a ética constitui-se 

numa fundamental dimensão da humanização do cuidado, pois preza pelos valores, 

deveres e direitos, bem como pelo modo como os indivíduos se comportam nas relações 

humanas.  

 

O tema referente à humanização da assistência foi abordado na assertiva 12, que 

afirmou que O curso formou profissionais com visão estritamente técnico-científica, 

colocando em segundo plano a visão humanista, obtendo inclinação à discordância 

(3,10 pontos, pois nesse caso, a discordância plena representaria 4 pontos), apontando 

portanto, uma assertividade curricular junto aos egressos pesquisados, na medida em 

que a Política Nacional de Humanização, também conhecida como HumanizaSUS, 

evidencia a relevância de um cuidado integral atendendo a todas as dimensões humanas. 

(BRASIL, 2004c). 

 

Alguns relatos confirmam isto:  

“Na minha visão, algo que é de suma importância na qualidade da minha 

graduação foi a conscientização constante sobre o tratamento humanizado, a 

empatia, a busca do saber e do conhecimento científico” (E50).  

 

Ao passo que outros relatos negam isto: 

"Algumas disciplinas e professores não demonstravam a importância de uma 

visão humanística da saúde (...)” (E48) 

 

De acordo com a assertiva 16 O curso desenvolveu nos profissionais a 

capacidade de comunicação efetiva com os pacientes e familiares e obteve inclinação à 

concordância (3,03 pontos) dos participantes. Porém, isto não foi consenso entre os 



Resultados e Discussão | 120 
_____________________________________________________________________________________ 
 

respondentes: 

"Algumas disciplinas e professores (...) não ofereciam condições para os 

alunos aprenderem a trabalhar formação de vínculo e comunicação com os 

pacientes." (E48) 

 

Alguns indivíduos relataram a possibilidade de desenvolvimento das habilidades 

de comunicação, porém elas não foram propiciadas pelas atividades curriculares, mas 

sim extracurriculares. 

"As experiências nas atividades extracurriculares trouxeram maior 

possibilidade de enfrentamento dos desafios pessoais e melhor comunicação com os 

diferentes públicos atendidos, sejam eles clientes ou profissionais." (E21) 

 

Cabe ressaltar que a comunicação é um aspecto defendido pelas DCN como uma 

das competências fundamentais no perfil de um egresso do curso de enfermagem. Além 

disso, se constitui em um dos componentes fundamentais para que se alcance a 

humanização do cuidado. Assim, qualquer intenção de que se promova a qualidade e a 

humanização da assistência em saúde requer que se focalize a comunicação verbal e não 

verbal e que os profissionais de saúde sejam inteiros em suas interações. (SILVA, 

2002). 

  

Houve relatos por parte dos egressos sobre a dificuldade de lidar com alguns 

sentimentos, de acordo com a consideração a seguir: 

 

(...) Lidar com a morte também não é fácil, quando medicamos, fazemos 

curativos e no dia seguinte o paciente vai a óbito criamos um apego, então sofremos." 

(E58) 

 

O relato do egresso demonstra o incômodo suscitado pela morte porque desafia 

a onipotência humana. Esta limitação se expressa na maior parte dos cursos da área da 

saúde, nos quais inexistem disciplinas curriculares que tratem o assunto de maneira 

desprovida de defesas. Desse modo, torna-se premente que o mundo acadêmico propicie 

a reflexão e a discussão sobre o tema morte e morrer, sobre as subjetividades, bem 

como a sensibilização e o autoconhecimento, permitindo que se formem profissionais 

capacitados para assistir tanto a vida com qualidade, quanto o processo de morte e o 
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morrer. (BRÊTAS; OLIVEIRA; YAMAGUTI, 2006).  

 

Em virtude da proximidade temática entres as assertivas 34, 22 e 39 e dos 

pontos de intersecção que carregam entre si, optou-se por aglutiná-las na mesma 

discussão acerca dos comentários enquadrados na unidade temática “Desenvolvimento 

da consciência política, do espírito crítico-reflexivo, da postura ativa, autônoma e 

disposta à aprendizagem contínua.” 

 

Na assertiva 22 esteve presente outro aspecto previsto nas DCN, pois afirmou 

que O curso propiciou a formação de profissionais com senso de cidadania, 

responsabilidade social e capacidade de mudança da realidade, obtendo inclinação à 

concordância dos participantes (3,33 pontos). Observaram-se comentários que 

ratificaram isto, enquanto que outros comentários refutaram tal assertiva. 

"Pudemos ter participação política no movimento estudantil.” (E34) 

"Meu curso me fez ter o entendimento e participação nas políticas de 

saúde."(E5) 

“Tivemos poucas situações de envolvimento político."(E49) 

 

O comentário a seguir evidencia o predomínio da cultura de subserviência da 

enfermagem às demais profissões da saúde, um aspecto que apesar de não ter sido 

abordado nas assertivas, representa relevância para a análise em questão.  

"Cultura de resiliência, falta de valorização da nossa parte em geral do poder 

do enfermeiro (...) a esperança é de tentar mudar condições de respeito pela 

enfermagem (...) é dado ao médico um foco que já não existe mais. Precisamos mudar 

isso e mudar de cultura, pois a partir de agora todos somos uma equipe e cada um 

sabe muito na sua ciência, não tem mais aquela história que o médico manda no 

hospital."(E45) 

 

A assertiva 34 afirmava que O curso formou profissionais crítico-reflexivos e 

recebeu inclinação a concordância (3,20 pontos) por parte dos respondentes. 

"Os professores instigavam a sermos profissionais críticos." (E28) 

"Apesar das adversidades houve uma boa formação, com enfermeiros críticos e 

ativos." (E32) 
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No entanto, alguns relatos refutam que tal competência tenha sido desenvolvida 

pelos estudantes: 

“Com certeza, houve déficit de um ensino problematizador e compartilhado, o 

qual percebo que pouco vivenciei."(E1) 

"Pouca participação ativa dos alunos nas aulas teóricas."(E3) 

“Tínhamos uma educação bancária.” (E22) 

“Ensino bancário com transferência de conteúdo no qual o estudante é visto 

como mero receptor de informações.” (E34) 

"Não me sentia parte daquele grupo, apenas 10% queriam aprender, os outros 

"já sabiam tudo" e aguardavam a certificação para melhor ascensão profissional." 

(E54) 

 

Na assertiva 39, que também obteve boa avaliação (3,03 pontos, portanto, 

inclinação à concordância) afirmou-se que O curso formou profissionais autônomos na 

busca pela educação permanente. 

"Vi que é importante buscar sempre o conhecimento e ter visão crítica" (E7) 

 “Percebo como ponto alto a formação de profissional reflexivo e interessado 

na continuidade de educação em saúde." (E9) 

"Curso com bom currículo e bons professores. (...) Porém a busca maior pelo 

conhecimento deve vir por parte do aluno."(E29) 

"Tivemos incentivo à educação continuada desde o princípio."(E46)  

 

 A formação de indivíduos crítico-reflexivos e autônomos na busca pelo 

conhecimento coaduna com a perspectiva tão obstinadamente defendida por Freire 

(1996), que versa sobre a educação como processo emancipatório e de promoção da 

autonomia dos indivíduos, alcançada por meio da reflexão crítica, em lugar da 

passividade em face das explicações discursivas do professor. 

  

No campo da Enfermagem, apesar dos avanços já alcançados, ainda se observa 

que os enfermeiros não identificam a politicidade envolvida em suas atividades laborais. 

Assim, ao longo da história, apesar de a equipe de enfermagem representar a maioria de 

profissionais de saúde, adotam-se posturas de neutralidade e de silêncio. (LESSA; 

ARAÚJO, 2013). 
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A cultura de subserviência da Enfermagem às demais profissões da área de 

saúde pode advir da origem histórica da profissão e da perpetuação da postura de 

passividade crítica nos espaços de formação, nos quais pouco se promove a discussão 

política profissional. A despeito dessa configuração histórica, urge a transposição dessa 

lógica, o que pode ocorrer por meio do desenvolvimento da consciência política dos 

enfermeiros, o que passa inclusive, pelo reconhecimento do sindicato como órgão de 

lutas e reivindicações. (LESSA; ARAÚJO, 2013). 

  

Os respondentes apresentaram-se inclinados a discordar da assertiva 29 (2,75 

pontos), na qual consta que O curso formou enfermeiros com a capacidade para 

liderança. Tal constatação corrobora o resultado da percepção acerca da assertiva 10 

(dimensão 1), em que se apontou o déficit de desenvolvimento da competência 

gerencial, a qual está diretamente imbricada à competência de liderança. Alguns 

comentários confirmam tal percepção:  

"Curso com distanciamento da área gerencial e da liderança” (E49) 

 

De acordo com Peres e Ciampone (2006), dentre as diversas incumbências do 

enfermeiro dentro de seu processo de trabalho, o cuidar e o gerenciar são bastante 

evidentes. O gerenciamento como prerrogativa deste profissional perante a equipe 

advém da composição histórica da força de trabalho em enfermagem, que sempre 

promoveu a cisão entre o gerenciar e o executar, garantindo sua responsabilidade legal 

sobre a equipe. 

 

Com tudo isto, é possível concluir que a percepção dos respondentes sobre a 

Dimensão 2: Percepção dos egressos sobre as competências 

comportamentais/atitudinais desenvolvidas (aprender a ser e a conviver) revelou 

que: 

 Os egressos reconhecem que seus cursos formaram profissionais que 

compreendem seus direitos, responsabilidades/deveres e proibições, de 

acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem; 

 Os processos de formação forneceram uma formação com equilíbrio 

entre os aspectos técnico-científicos e os aspectos humanistas;  

 Os egressos foram estimulados para uma postura crítico- reflexiva com 

senso de cidadania, responsabilidade social e capacidade de mudança da 
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realidade; 

 Os egressos foram estimulados para a busca de uma educação 

permanente; 

 Os cursos não forneceram elementos para a competência de um trabalho 

multiprofissional bem como não estimularam o espírito de liderança.  
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Gráfico 14 - Dimensão 3: Percepção dos egressos sobre os docentes dos cursos de Graduação 

em Enfermagem. São Paulo, 2015. 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 14 evidencia os valores das médias das asserções pertencentes à 

Dimensão 3 “Percepção dos egressos sobre os docentes” e que foram validadas na 

segunda administração. 

 

Desta análise foram evidenciadas as seguintes unidades temáticas: 1. Formação 

didático-pedagógica dos docentes e incentivo à postura ativa dos discentes; 2. 

Conhecimentos teórico-práticos dos docentes e articulação entre teoria e prática; 3. 

Conduta dos docentes quanto ao acolhimento, diálogo e comportamento ético; 4. 

Articulação entre os docentes das diversas disciplinas.           

                                                                                                                             

A assertiva 3 afirmou que Os professores consideravam e valorizavam os 

conhecimentos prévios dos alunos e obteve inclinação à discordância (2,87 pontos). 

Teóricos da educação como Freire (1991) apontam que considerar os conhecimentos 

prévios dos discentes se constitui em um aspecto central para um processo de ensino-

aprendizagem de fato exitoso. 
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"Um aspecto importante a ser ressaltado é que, pela dificuldade de aprendizado 

da maioria dos alunos, no que diz respeito a base de conhecimentos prévios (ensino 

médio), os professores tendiam a diminuir o nível de exigência nas avaliações e, por 

muitas vezes, diminuíam os conteúdos das disciplinas para que houvesse mais tempo 

de explanar e trabalhar as dificuldades da turma."(E26) 

 

De acordo com o comentário, em que pese o respeito dos docentes pelos 

conhecimentos prévios dos alunos, há que se considerar, o aspecto negativo ressaltado 

pelo egresso, pois havia um prejuízo aos discentes que possuíam uma melhor formação 

prévia. Tal situação se constitui em um imbróglio frequente e que pode decorrer da 

baixa qualidade do ensino médio ofertado no país, que forma indivíduos pouco 

preparados para os desafios com os quais se depararão na educação superior. 

 

Macedo (2005) apud Buarque (2005) afirma que a qualidade total da educação 

superior somente poderá ser alcançada se a educação básica e o ensino médio forem 

reformados, pois um ensino médio sem qualidade acarreta à universidade receber 

indivíduos ainda despreparados. De acordo com o mesmo autor, o satisfatório 

desempenho das universidades de outros países advém do fato de que possuem maior 

probabilidade de receber bons alunos, pois é possível selecioná-los entre todos os jovens 

e não apenas entre uma minoria privilegiada. 

 

A asserção 11 sustentava que Os docentes propiciavam o trabalho em grupo e a 

construção do conhecimento de maneira coletiva, obtendo inclinação à concordância 

(3,18 pontos). 

 

Ao contrário disto, na asserção 17 quando se afirmou que Os docentes 

assumiam uma postura de humildade perante os alunos, demonstrando que não eram os 

únicos detentores do saber, os respondentes mostraram-se inclinados à discordância 

(2,65 pontos), ou seja, a interlocução entre o corpo docente e os discentes das IES 

pesquisadas não se pautou por um processo de parceria, de construção de conhecimento 

e sim, provavelmente, por uma postura mais conservadora e hierárquica.  

 

Entretanto, de maneira positiva, na asserção A25, que afirmava que Os docentes 

conseguiam propiciar processo satisfatório de ensino-aprendizagem revelou-se 
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inclinação à concordância (3,13 pontos). 

 

A percepção dos egressos acerca das asserções 35 e 38 demonstra que ainda 

ocorre o predomínio de modelos tradicionais de docência, pois ao se afirmar na 

asserção 35 que Os docentes desenvolviam estratégias de ensino-aprendizagem que 

promoviam a participação ativa dos alunos no processo de construção do 

conhecimento, os egressos mostram-se inclinados a discordar (2,90 pontos). De maneira 

similar, a inclinação à discordância (2,70 pontos) também foi obtida pela assertiva 38, 

que sustentava a seguinte sentença: Os professores realizavam avaliações com 

devolutivas, permitindo que o estudante identificasse quais os pontos a serem 

melhorados. O comentário, a seguir, corrobora isto:  

"Pouca devolutiva dos docentes quanto às avaliações teóricas." (E3) 

 

Percebe-se que este déficit é recorrente no trabalho pedagógico, observando-se a 

dificuldade do corpo docente em utilizar a avaliação como um instrumento de formação 

e não somente como uma ferramenta de identificação de desempenho e de cunho 

exclusivamente somativo. Dias Sobrinho (2008); Ristoff (2002) e Ferreira (2004) 

versam sobre a importância da avaliação formativa para um trabalho pedagógico 

autônomo, sustentável e contemporâneo.  

 

Na assertiva 21 postulou-se que Os docentes possuíam satisfatório 

conhecimento técnico-científico relacionado aos temas que lecionavam, obtendo 

inclinação à concordância (3,22) por parte dos egressos.  

"Docentes com experiências práticas, conhecimentos técnico-científicos. A 

maioria buscava o aprimoramento profissional e incentivava os graduandos quanto à 

importância do enfermeiro no campo da pesquisa científica e como ser capaz de 

transformações e ser essencial no processo de cuidados, promoção de saúde e 

prevenção de doenças.” (E30) 

 

No entanto, alguns respondentes contestaram isto, conforme as respostas a 

seguir: 

"Professores com formação acadêmica prematura e com pouca vivência 

profissional." (E5) 

"Visão  fantasiosa da enfermagem, falta de conhecimento prático." (E17) 
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"Professores que não tinham vivência/experiência prática assistencial e 

lecionavam(...) Acho que o corpo docente deve ter experiência e vivência assistencial 

dos temas das disciplinas que lecionam, de nada adianta um professor só com a visão 

teórica" (E41) 

"Falta de experiência prática de alguns docentes." (E46) 

"Faculdades públicas carecem de professores com prática hospitalar. 

Faculdades particulares possuem professores com prática em maior escala, pois se 

tratam de profissionais que se destacaram no mercado de trabalho e resolvem atuar na 

área da educação." (E49) 

 

Ademais, emergiram relatos relacionados ao despreparo didático-pedagógico 

dos docentes. 

"(...) algumas docentes da época eram inseguras quanto à disciplina que 

ministravam e grande parte não possuía formação acadêmica necessária para 

lecionar em uma universidade. Algumas outras eram recém-formadas e haviam 

conseguido o emprego na docência por influência de alguém e não por sua capacidade 

e currículo." (E60) 

 

As assertivas 27 e 31 obtiveram boa avaliação com inclinação à concordância 

(pontuações 3,07 e 3,12, respectivamente).  A27 sustentava que Os docentes 

estabeleciam adequada articulação entre o conteúdo teórico e a realidade dos alunos, 

por meio de exemplos e A31 afirmava que Os docentes estabeleciam satisfatória 

articulação entre o conteúdo teórico e a realidade social. 

 

Entretanto, é válido destacar que isto não foi consenso entre os participantes da 

pesquisa, conforme a consideração a seguir: 

"Professores de matérias específicas (ex: bioquímica) que não conseguiam 

relacionar o assunto com a atividade laboral de enfermeiro. Eu perdi o total interesse 

nesse tema."(E37) 

 

Na assertiva 8 afirmou-se que Os docentes promoviam uma relação professor-

aluno baseada no diálogo e no respeito mútuo, com a qual os egressos demonstraram 

inclinação a concordar (3,15 pontos), tal como demonstrado pelas frases a seguir: 
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"O curso foi composto por diferentes professores e formas de abordagens, 

variando de experiências muito boas a muito ruins. Por exemplo, mesmo que o espaço 

formal (curricular) do curso não proporcionasse todas as vivências e conhecimentos 

necessários para a formação de um enfermeiro crítico, sensível aos problemas da 

sociedade, alguns estudantes conseguiram com a ajuda de poucos professores 

complementar sua formação em diferentes aspectos(...) Vínculo forte com uma 

professora que atuou com tutora do meu processo de formação (E34). " 

"Alguns docentes, mesmo com a quantidade de atividades diárias, dedicavam 

parte de seu dia com os alunos esclarecendo dúvidas, aconselhando-os e até 

acolhendo-os em momentos difíceis. Mostraram a essência de ser enfermeiro."(E14) 

 

A despeito disto, houve respostas dissonantes desta asserção: 

"Apesar do excelente nível técnico dos docentes e do acesso ao ensino técnico-

científico de alta qualidade, a maioria dos professores, com algumas raras exceções, 

não trabalhavam o ensino de forma ética e humana (...) alguns professores não eram 

éticos e tinham dificuldades na comunicação com os alunos."(E48) 

“Infelizmente, ao longo da graduação pude testemunhar que muitos 

trabalhavam na função com má vontade, grosseria gratuita com os graduandos e 

falta de preparo.” (E60) 

 

De acordo com a literatura científica, é imperioso que o docente dê significado 

ao que ensina, suscitando o interesse dos discentes pelo conhecimento. Para tal, é 

importante que tenha atitudes que viabilizem o diálogo entre docente/discente, 

desprovido de preconceitos entre senso comum e ciência, o que contribui para o 

entendimento da realidade. (SILVA; SILVA; RAVAGLIA, 2009). 

 

Houve relatos atinentes à desarticulação e falta de comunicação entre os 

docentes das diversas disciplinas. 

"Pouca comunicação entre os docentes das matérias básicas e específicas, 

sendo assim alguns conteúdos eram repetidos e outros não mencionados."(E8) 

 

 Os desafios impostos ao docente da educação superior, no atual contexto, são 

inúmeros, exigindo-se práticas diferentes das tradicionalmente adotadas. Assim sendo, a 

restrição ao domínio de uma única área científica do conhecimento torna-se incipiente, 
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sendo mandatório que os docentes desenvolvam também o saber pedagógico e o saber 

político. Ademais, para que se promova a formação de sujeitos crítico-reflexivos 

incumbe aos professores universitários que também desenvolvam tais atributos. 

(PIMENTA; ANASTASIOU; CAVALLET, 2003). 

 

Portanto, é possível afirmar que a percepção dos respondentes para a Dimensão 

“Percepção dos egressos sobre os docentes” apontou que: 

 Os docentes tendem a não considerar os conhecimentos prévios dos 

discentes; 

 Não houve uma postura humilde dos docentes, que não desenvolveram 

estratégias de ensino-aprendizagem promotoras de participação ativa na 

construção do conhecimento; 

 Também não foi reconhecido pelos respondentes o uso formativo da 

avaliação; 

 Contudo houve por parte dos egressos o reconhecimento de que o corpo 

docente era qualificado técnica e cientificamente, com bom 

relacionamento interpessoal e com o desenvolvimento de atividades 

coletivas proporcionando um adequado processo de ensino-

aprendizagem ainda que com marcas mais conservadoras. 

 Os egressos reconhecem em seu corpo docente a capacidade de relação 

entre a teoria e a prática como também entre a teoria e a realidade social. 

 De maneira sintética, é possível afirmar que, em que pese o domínio do 

conteúdo técnico-científico por parte dos docentes, suas práticas ainda 

são permeadas pelo modelo tradicional de ensino e de componentes 

conservadores e que caminham na contramão das tendências tão 

fortemente preconizadas por renomados teóricos da educação, que 

defendiam o uso de metodologias ativas. 
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Gráfico 15 - Dimensão 4: Percepção dos egressos sobre a organização didático-pedagógica dos 

cursos de Graduação em Enfermagem e a infraestrutura das IES. São Paulo, 2015 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 15 demonstra os valores das médias das asserções validadas na 

segunda administração pertencentes à Dimensão 4: Percepção dos egressos sobre 

organização didático-pedagógica do curso e a infraestrutura da IES. 

 

As unidades temáticas identificadas foram: 1. Incentivo às atividades 

relacionadas à pesquisa e extensão universitária; 2. Articulação entre teoria e prática e 

articulação entre as disciplinas; 3. Currículo com déficit de alguns conteúdos 

específicos, tais como: terapêutica de alta complexidade; administração/gerenciamento 

em Enfermagem; atenção básica/saúde pública; 4. Infraestrutura/recursos materiais 

(laboratórios, bibliotecas, etc.) das IES; 5. Déficit de condições que propiciassem 

qualidade de vida/vida saudável.      

 

Na assertiva 7 consta a seguinte afirmação: O curso promoveu o incentivo às 

práticas de pesquisa, obtendo inclinação à concordância (3,0 pontos), o que é 

corroborado pela frase a seguir: 

"Tive a oportunidade de realização de pesquisas e participação em projetos de 
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extensão, mesmo com a grade curricular cheia."(E48) 

  

A assertiva 15, que obteve inclinação à discordância (2,90 pontos), afirmou que 

O curso propiciou a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, o 

que foi ratificado pelo comentário a seguir: 

“Pouco enfoque de trabalhos voltados para a comunidade local, além da 

completa carência de projetos de extensão.” (E33) 

 

A indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão forma um tripé de 

indubitável importância para a qualidade do ensino superior e é postulada na 

Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 207. De acordo com Moita e Andrade 

(2009) há que se transcender o caráter dual em que se tem baseado a relação entre os 

componentes da tríade, pois se houver apenas a articulação entre ensino e extensão, 

carece-se de pesquisa que os fundamente. Ao passo que se ocorrer a associação apenas 

entre ensino e pesquisa, acarreta-se o prejuízo ao destinatário final desse conhecimento, 

ou seja, a sociedade. E por fim, se o foco for apenas a relação entre extensão e pesquisa, 

prejudica-se o aspecto formativo que deve ter a universidade.  

 

Na asserção 2 defendeu-se que O curso propiciou a integração entre teoria e 

prática desde o início, obtendo dos egressos inclinação à concordância (3,22 pontos). 

Tal constatação representa um progresso de indubitável relevância para educação 

superior, pois a tendência à cisão entre teoria e prática ainda se constitui em um desafio 

que permeia muitos espaços de formação. 

"Teoria e pratica concomitantemente foi um dos aspectos positivos."(E1)  

Alguns comentários, entretanto, destoaram disto: 

"Carga horária prática foi insuficiente."(E12)      

“Não posso simplesmente desqualificar o curso que me certificou para o 

exercício profissional, mas é evidente a lacuna entre a teoria e a práxis."(E54) 

 

De acordo com Santos; Nobrega e Rodrigues Filho (2003) a dicotomia entre 

teoria e prática pode advir do fato de que apesar de os enfermeiros assistenciais terem 

disponível a estrutura hospitalar para geração de conhecimentos, muitas vezes, este 

saber não é codificado e publicado. Ademais, Paim et al. (2010) chamam a atenção para 

o grande desafio de que o conhecimento teórico produzido pelo mundo acadêmico 
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transponha a barreira que o distancia dos espaços de atuação profissional, viabilizando 

que este conhecimento abstrato torne-se concreto e aplicável ao âmbito das práticas 

cotidianas da Enfermagem. Para isto, é imprescindível que se tenha a ciência de que a 

materialização dos resultados da pesquisa depende da intencionalidade e de decisões 

políticas e que não são impostos à realidade sem que se considerem as variáveis 

intervenientes num determinado contexto. Assim, tal dicotomia entre teoria e prática 

pode ser superada ou amenizada pela participação dos enfermeiros assistenciais nos 

projetos de pesquisa, valorizando o saber adquirido por estes profissionais em sua 

experiência. (PAIM et al., 2010). 

 

A asserção A23 obteve positiva percepção e postulava que A proposta 

curricular do curso articulou o saber, o saber fazer e o saber conviver, com inclinação 

à concordância (3,17 pontos). 

 

Porém, foi possível identificar expressões sobre desarticulação na proposta 

curricular: 

"Algumas disciplinas fragmentadas, que dificultavam a aprendizagem. Uma 

aula por período com duração de quatro horas, que por vezes ficavam 

exaustivas."(E59) 

 

Conforme afirma Capra (2001), a fragmentação do conhecimento, oriunda da 

concepção cartesiana, se reflete, até os dias atuais, na divisão do conteúdo em 

disciplinas acadêmicas e na excessiva especialização, em detrimento do saber 

generalista. Igualmente, em decorrência da visão cartesiana, originou-se a concepção de 

ser humano como constituído de partes desintegradas do todo, ideia que serviu de 

alicerce para o modelo biomédico, previamente discutido no presente trabalho. 

  

Como proposta de superação da compartimentalização do conhecimento, 

propõe-se a interdisciplinaridade, tema igualmente abordado outrora.  

 

Dos relatos emergiram apontamentos acerca da escassez de alguns conteúdos 

específicos, tais como terapêutica de alta complexidade, saúde pública/saúde coletiva e 

administração/gerenciamento em Enfermagem, com merecido destaque para esta última 

área do conhecimento, devido à consonância com alguns dados encontrados na 
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Dimensão 1, que apontou o desenvolvimento da competência gerencial como exíguo. 

Os relatos foram:  

"Baixo conteúdo relacionado à terapêutica de alta complexidade; baixo 

conteúdo sobre administração e ausência de conteúdo sobre interpretação de exames 

laboratoriais/complementares." (E26) 

"As disciplinas do curso de graduação que pecaram muito. Não tivemos aulas 

sobre oncologia e cuidados paliativos, por exemplo. E aulas superimportantes como as 

aulas de UTI foram dadas às pressas, sendo que eu acho super pertinente essas aulas 

(...). Carga horária excessiva de aulas que não usamos na prática."(E52) 

"(...) percebo que houve a falta de iniciativa dos docentes e coordenação do 

curso em nos preparar para o serviço público de saúde, não trazendo ao 

conhecimento dos alunos a história das políticas públicas de saúde, que explica todo o 

quadro que estamos vivenciando hoje na saúde (...).” (E1);  

"A maior crítica que posso fazer ao curso foi a questão de não priorizar as 

disciplinas e práticas em saúde pública. (...). Acho que o curso não foi capaz de 

cativar os alunos "hospitalescos" para a saúde pública, e nem o contrário. As 

preferências se mantiveram.” (E19) 

"Nossa formação foi biologicista, centrada na doença e no ambiente 

hospitalar.” (E34) 

 

Isto pode decorrer do fato de que, em que pese estarmos vivenciando um 

processo de transição do modelo curativista para o modelo de promoção de saúde, ainda 

se observam reflexos daquele modelo, pois de acordo com Germano (2003), na década 

de 60 ocorreu a aprovação do Parecer 271 em 1962, do Conselho Federal de Educação, 

que privilegiava a área curativa, retirando a obrigatoriedade de os currículos manterem a 

disciplina de saúde pública, o que foi ratificado em 1972 com o Parecer n° 163/72 e a 

Resolução 4/72, os quais conclamavam os enfermeiros a dominarem, cada vez mais, as 

“técnicas avançadas em saúde”, o que evidenciou marcas do modelo biomédico 

permeando as práticas em saúde.  

 

A assertiva 37 postulava o seguinte: A instituição carecia de adequada 

infraestrutura para o desenvolvimento das atividades do curso, obtendo inclinação à 

concordância (2,77 pontos, pois nesse caso, a concordância plena vale 1 ponto). Os 

relatos, no entanto, demonstram diferentes percepções e vivências. 



Resultados e Discussão | 135 
_____________________________________________________________________________________ 
 

"Durante a graduação contei com uma excelente estrutura física, mediana 

estrutura curricular." (E26) 

"Instalações precárias (salas velhas, pouco recurso audiovisual, et.c). O 

horário das aulas (apenas manhã) também prejudicava.” (E41) 

"Laboratório com estrutura ótima e peças anatômicas novas." (E44) 

 

A assertiva 33 ditava que A proposta pedagógica do curso prejudicava a 

qualidade de vida dos estudantes devido à má distribuição da carga horária, obtendo 

inclinação à discordância (3,03 pontos, pois nesse caso, a discordância plena vale 4 

pontos), ou seja, os egressos avaliaram que a carga horária teve boa distribuição e 

portanto não interferiu negativamente em sua qualidade de vida.  

 

Estes dados coadunam com alguns achados presentes na literatura científica, 

como por exemplo, o estudo realizado por Oliveira, Mininel e Felli (2011), em que se 

constatou que, apesar de os graduandos citarem diversos fatores prejudiciais a sua 

qualidade de vida, tais como sobrecarga de atividades, distância percorrida da 

universidade até a residência, desorganização das disciplinas, relacionamento 

conflituoso com docentes e falta de tempo para lazer, ainda assim, de uma forma geral, 

boa parte dos entrevistados (50,7%) demonstrou-se satisfeita com sua qualidade de vida, 

atribuindo como possíveis fatores causais as estratégias individuais de relaxamento e de 

enfrentamento do estresse, a iminência do término da graduação, atividades com 

familiares, a adoção de algum tipo de religião/crença e o fato de atuar na área com a 

qual possui afinidade. 

"A carga horária com tempo integral impossibilitava que arrumássemos 

emprego e não tínhamos tempo pra mais nada" (E9) 

“Falta de estímulo e abertura a uma vida mais saudável.” (E14) 

"Distância entre as unidades das aulas pela manhã e pela tarde prejudicava (...). 

Curso integral sem presença de janelas na grade horária para estudos e realização de 

trabalhos também dificultava." (E8) 

 

No comentário a seguir observa-se a menção às diversas unidades temáticas 

enquadradas à dimensão 4: 

"Possibilidade de realizar estágio extracurricular no período de férias; 

disponibilidade de um grande acervo de livros na biblioteca; as aulas de blocos 
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específicos tinham poucos alunos em aula (cerca de 30 a 40 alunos na sala de aula), o 

que facilitava a interação com o docente."(E8) 

 

A asserção A28 obteve discordância plena (1,75 pontos) ao afirmar que Os 

estudantes participaram da elaboração do projeto pedagógico do curso. Com isto, é 

possível inferir que apesar da preconização de que os estudantes participem da 

elaboração dos PPP, isto ainda não ocorre na maioria das IES do país. Os resultados 

demonstram que estes egressos compreendem que sua participação contribuiria para um 

Projeto Político Pedagógico mais condizente com a visão discente, sendo, portanto, 

mais amplo e significativo para todos os envolvidos. 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) não deve se constituir em uma imposição, 

mas sim em um documento que expressa a identidade da instituição de ensino e, por 

isso, deve ser fruto de uma construção coletiva da qual participam os docentes, a equipe 

administrativa, bem como os discentes, familiares e a comunidade, tendo como foco a 

melhoria das práticas pedagógicas, transformando concepções em ações (LONGHI; 

BENTO, 2006). 

 

Diante de todo o exposto, conclui-se que a percepção dos respondentes no que 

tange à Dimensão 4: Percepção dos egressos sobre organização didático-pedagógica 

do curso e a infraestrutura da IES demonstrou que: 

 Os cursos de origem dos egressos propiciaram a integração entre teoria e 

prática desde o início e incentivaram as práticas de pesquisa; 

 As propostas curriculares destes cursos articularam o saber, o saber fazer 

e o saber conviver bem como as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 A distribuição da carga horária dos cursos era adequada; 

 A infraestrutura das IES não era de boa qualidade; 

 Os profissionais reconhecem como negativa a falta de participação dos 

discentes na elaboração dos Projetos Político- Pedagógicos de suas IES 

de origem. 
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Gráfico 16 - Dimensão 5: Percepção dos egressos sobre os cenários de prática ofertados pelos 

cursos de Graduação em Enfermagem.  São Paulo, 2015. 

 
 Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 16 mostra os valores das médias das asserções pertencentes à 

Dimensão 5: Percepção dos egressos sobre o cenário de prática, validadas na 

segunda administração.  

 

Das respostas às perguntas abertas emergiram as seguintes unidades temáticas: 

1. Vivência na atenção primária, secundária e terciária; 2. Diversidade e Infraestrutura 

dos campos de estágio; 3. Preparo dos docentes para condução das atividades de 

estágio; 4. Articulação entre o meio acadêmico e os campos de estágio; 5. Carga horária 

destinada aos estágios e inserção nos campos de estágio desde o primeiro ano de 

graduação.   

 

Nessa dimensão evidenciou-se que a única asserção com percepção positiva foi 

a de número 1, que ditava que Os estágios foram distribuídos satisfatoriamente, 

permitindo a vivência na atenção primária, secundária e terciária, pontuando 3,10 

(inclinação à concordância). Este aspecto é de grande relevância no processo de 

formação, pois certamente permitiu a estes egressos a compreensão da integralidade do 

cuidado de maneira mais sólida. 
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"Possibilidade de realizar estágios em diferentes serviços de saúde."(E20) 

"Campos de estágios diversos, com realidades diferentes." (E30)  

 

Por outro lado, contrariando a maioria das respostas, cabe observar que houve 

menção à parca vivência em atenção básica: 

"Durante os estágios práticos realizados no período os campos referentes à 

Atenção Básica foram prejudicados, porém os campos da assistência foram 

excelentes." (E31) 

 

De acordo com Ito et al. (2006) no Brasil, em todas as mudanças curriculares do 

ensino superior em enfermagem evidenciou-se a supremacia do modelo 

médico/hospitalar. Assim, ao longo da história do país, a educação em Enfermagem 

sofreu expressiva influência da política vigente, priorizando o ensino de especialidades 

oriundas do modelo biomédico, cujo foco é assistência no âmbito hospitalar, na cura da 

doença de maneira descontextualizada. Apenas, no final do século passado e começo do 

atual, a graduação em Enfermagem progrediu e passou a postular que os currículos 

devem atender às necessidades de saúde da população, tanto no que se refere à clientela 

hospitalizada quanto à que vive coletivamente. (SANTOS et al., 1998). 

 

Observaram-se relatos de egressos insatisfeitos com a insuficiente vivência em 

setores como UTI e urgência/emergência e com a dedicação a procedimentos de baixa 

complexidade: 

 "Pouca vivência na atenção terciária." (E3) 

"Atuação muito limitada nos setores de urgência e emergência e UTI."(E5) 

  “Dedicação demasiada de carga horária em procedimentos de baixa 

complexidade (banho no leito, desinfecção concorrente e terminal e etc).” (E33) 

  

 Os comentários expressam claramente uma ambivalência no que tange aos 

nossos modelos formativos. Assim, se por um lado observa-se um déficit na ênfase à 

atenção primária e resquícios do modelo hospitalocêntrico permeando os espaços de 

formação, por outro lado, a defasagem de cenários de prática em ambientes como UTI e 

PS também é evidente.  
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Uma possível explicação para tal lacuna na formação pode residir no fato de que 

o nível terciário, por concentrar os equipamentos de alta tecnologia torna-se mais 

dispendioso (ELIAS, 2011). Além disso, cogita-se que pelo fato de UTI e PS 

consistirem em campos de atuação em que os pacientes encontram-se, muitas vezes, 

com quadro clínico grave, demanda-se profissionais do campo de estágio que estejam 

devidamente preparados para mediar o processo de aprendizagem dos estagiários.  

 

A assertiva 6, que obteve inclinação à discordância (2,98), continha a seguinte 

afirmação: Os campos de estágio contaram com satisfatória infraestrutura. Tal 

descontentamento com a infraestrutura dos cenários de prática pode ser expresso pelo 

seguinte relato:  

"Tivemos campos de estágio bons e ruins (...). Infelizmente não tivemos 

excelentes hospitais para realizarmos os estágios."(E2) 

 

A assertiva 32, que obteve inclinação à discordância (2,90 pontos), ditava que 

Os campos de estágio contaram com profissionais preparados para mediar 

satisfatoriamente a construção do conhecimento dos estudantes. A insatisfação foi 

relatada nos seguintes comentários: 

"Professores de estágio/enfermeiros com postura submissa em relação a outras 

profissões.” (E5) 

"Docentes de estágio que não vivenciaram a prática assistencial e 

consequentemente não conseguiam desenvolver as atividades de campo de forma eficaz 

e completa."(E12) 

 

O campo de estágio é o contexto que permite ao aluno estabelecer a relação 

entre fundamentação teórica e sua aplicabilidade na prática, discernindo o que está 

adequado do que está inadequado. Nesse sentido, o enfermeiro assistencial possui 

contribuição ativa e inegável no processo de ensino-aprendizagem do aprendiz. Por isso, 

é importante que haja integração entre os docentes do curso e os enfermeiros 

assistenciais, pois além de favorecer a formação do futuro enfermeiro, pode também 

contribuir para o mútuo aprimoramento da prática e da docência. (ITO, 2005). 
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Na assertiva 26 sustentou-se que O cursou contou com uma adequada 

articulação entre os docentes e os profissionais do campo de estágio, recebendo 

inclinação à discordância (2,93 pontos).  

"Alguns professores atuavam apenas nos estágios, o que dificultava que 

falassem a mesma língua dos professores da teoria."(E30) 

 

A integração entre academia e serviço tem sido alvo de inúmeras reflexões, com 

a proposição de programas como o Pró-Saúde, que nos últimos dez anos, vêm 

procurando o estreitamento entre teoria e prática assistencial tanto em nível individual 

quanto coletivo, bem como a compreensão do processo saúde-doença de maneira 

integral. (BRASIL, 2005a). 

 

A assertiva 20 sentenciava que A carga horária destinada aos estágios foi 

insatisfatória, obtendo inclinação à concordância (2,67 pontos, pois nesse caso a 

concordância plena valia 1 ponto). Tal negativa percepção pode ser complementada 

pelos seguintes relatos: 

"Os estágios tinham carga horária reduzida."(E20) 

"Má distribuição da carga horária dos estágios nos diferentes campos, tempo 

reduzido nos campos de estágio e, consequentemente, experiência reduzida que 

proporcione pensamento clínico."(E21) 

 

A asserção 14 sustentou que As atividades realizadas nos estágios foram 

insuficientes para a formação de profissionais preparados para o exercício da 

profissão, com o que os egressos manifestaram inclinação à concordância (2,67 pontos, 

pois nesse caso atribui-se 1 ponto para a concordância plena), o que se constitui em um 

dado alarmante e digno de providências, mais uma vez denunciando a escassez da 

integração ensino-serviço, tão altamente preconizada no atual contexto.  

Em pesquisa realizada por Silva (2013) demonstraram-se resultados similares no 

que se refere às lacunas na integração ensino-serviço, tais como despreparo da equipe 

do serviço para compreender o papel do aluno no estágio, falta de comunicação entre os 

profissionais do serviço e os docentes das IES e parco trabalho multiprofissional. 

 

  Assim, é possível concluir que a percepção dos egressos frente a dimensão D5 

“Percepção dos egressos sobre o cenário de prática (estágios realizados durante o 
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curso inteiro)” nos indicou: 

 Que os cenários de prática ofertados pelas IES de origem dos egressos 

permitiram a compreensão da assistência á saúde nos níveis primário, 

secundário e terciário; 

 Contudo apontaram que a carga horária bem como as atividades 

propostas foi em número insuficiente; 

 Que a articulação ensino/serviço apresentou dificuldades em ambos os 

campos, sendo necessária uma aproximação maior entre o corpo docente 

das IES e os profissionais dos serviços.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, com tudo o que se observou e se discutiu é possível responder aos 

objetivos da presente pesquisa. 

 

No tocante à pesquisa bibliográfica, os artigos concernentes ao tema acerca da 

avaliação da qualidade da educação superior em enfermagem, a partir das estratégias de 

busca utilizadas nesta pesquisa, eram de nacionalidade estrangeira. Constatou-se que a 

literatura consultada não discute os possíveis conceitos/concepções de qualidade da 

educação superior em enfermagem, sendo possível, no entanto, apreender uma 

preponderância da visão tecnicista permeando os artigos, em detrimento da valorização 

do desenvolvimento de competências atitudinais/comportamentais.  

 

A busca bibliográfica por produções atinentes à percepção de egressos acerca da 

qualidade da educação superior em Enfermagem evidenciou que, apesar de haver 

artigos concernentes ao tema, os instrumentos utilizados restringiam-se ao 

microcontexto das IES pesquisadas, não se observando a existência de instrumento 

validado e aplicável à multiplicidade de cursos de graduação em Enfermagem ofertados 

em nosso país. Além disso, verificou-se que os instrumentos focalizaram determinados 

aspectos em detrimento de outros, inviabilizando a avaliação do curso como um todo 

integrado e consoante às DCN do curso de graduação em Enfermagem. 

 

A pesquisa documental teve como objeto os PPP dos cursos de graduação em 

Enfermagem do município de São Paulo e demonstrou que a maior parte das 

competências preconizadas nas DCN do curso de Graduação em Enfermagem esteve 

presente nos documentos analisados. Apenas alguns dos documentos analisados ainda 

se isentam da prática de se fundamentarem nas DCN. Salienta-se, no entanto, que dos 

33 cursos do município de São Paulo, listados pelo MEC, apenas 6 (18,1%) 

disponibilizam os PPP para consulta pública. Tal constatação suscita a reflexão acerca 

da necessidade de se focalizar tais documentos quando o que se pretende é avaliação da 

qualidade do ensino superior. 
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A pesquisa empírica permitiu constatar alguns pontos de intersecção entre as 

dimensões pesquisadas, que sabidamente, são partes constituintes de um todo integrado, 

sendo desmembradas em dimensões apenas para facilitar o processo da pesquisa. 

  

Na análise da D1: “Percepção dos Egressos sobre as Competências Técnico-

Científicas desenvolvidas (aprender a aprender e aprender a fazer)”, apesar de sua 

boa avaliação por parte dos egressos, cabe destacar que o déficit no ensino de 

procedimentos, presente nos comentários, pode advir de duas lacunas apontadas pelos 

egressos e presentes na análise da D3: “Percepção dos Egressos sobre os Docentes”. 

A primeira delas é a insuficiente vivência da prática profissional por parte dos docentes, 

aventada por alguns respondentes, em cujos comentários emergiu o relato de que os 

docentes eram excessivamente teóricos e que possuíam parca vivência na assistência em 

enfermagem. Desse modo, pressupõe-se que se o docente não vivenciou os aspectos 

procedimentais, por conseguinte, não terá embasamento para ensinar aquilo que não 

aprendeu. A segunda possível causa de déficit do ensino de procedimentos pode 

decorrer do insuficiente ou inexistente preparo didático-pedagógico deste profissional, 

que apesar de possuir vivência prática, não sabe mediar a construção do conhecimento 

de outrem. 

Embora se tenha reiteradamente postulado, no presente trabalho, a 

imprescindibilidade de que os estudantes de enfermagem desenvolvam as competências 

atitudinais e afetivas (saber ser e saber conviver), desvinculando-se da perspectiva 

tecnicista, não se pode prescindir dos aspectos procedimentais (saber fazer), pois, de 

acordo com Pires (2001) a preocupação com os aspectos técnicos é tão importante 

quanto a potilização dos espaços em que ocorre a prática assistencial. 

Outra intersecção que pode ser realizada entre as dimensões diz respeito à D1 e 

D2: Percepção dos Egressos sobre as Competências Comportamentais/atitudinais 

desenvolvidas (aprender a ser e a conviver). Isto porque, a despeito de alguns 

comentários dissonantes, em D1 a maioria dos respondentes demonstrou que sua 

formação foi permeada pela perspectiva na qual o ser humano é considerado de maneira 

holística, integrada e integral, o que se constitui em uma positiva constatação, 

confirmada pela análise da D2, em cuja discussão evidenciou-se a ascensão da visão 

humanista, solapando progressivamente a visão tecnicista. Tal intersecção demonstra o 

avanço do paradigma biopsicossocial, em detrimento do paradigma biomédico.  

Em contrapartida, de maneira dissonante da maioria dos relatos e do que se 



Considerações Finais | 145 
_____________________________________________________________________________________ 
 

constatou nas dimensões anteriormente discutidas, em D4: “Percepção dos Egressos 

sobre a Proposta Didático-Pedagógica do curso e infraestrutura da IES”, observou-

se em um dos relatos a menção à formação de cunho biologicista, centrada na doença e 

no ambiente hospitalar. Assim, pode-se pressupor que apesar da crescente supremacia 

do modelo biopsicossocial, ainda são observados resquícios do modelo biomédico, o 

que requer esforços por parte dos educadores com o intuito de suplantar esta restrita 

concepção de saúde. 

Os relatos que se enquadraram à D5: Percepção dos Egressos sobre o Cenário 

de Prática (Estágios) demonstraram estreita relação com D3, pois houve diversos 

apontamentos que evidenciaram a figura do docente como determinante para o êxito ou 

fracasso do estágio, isto porque se não possuírem integração com os profissionais do 

campo de estágio, dificilmente conseguirão o devido êxito no processo ensino-

aprendizagem, pois aumentam as chances de que haja divergência entre o que se teoriza 

em sala de aula e o que se pratica nos serviços de saúde, além do fato de que, muitas 

vezes, o enfermeiro do campo não possui a formação didático-pedagógica necessária à 

mediação da construção do conhecimento, o que pode representar grande prejuízo ao 

processo de ensino-aprendizagem. Por estes e outros motivos, a aproximação entre 

docentes e trabalhadores dos serviços se constitui em ferramenta imprescindível para 

uma boa formação dos profissionais de saúde. 

 

Diante de todo o exposto, a presente pesquisa apontou as demandas por 

melhoria, bem como os aspectos que vem apresentando assertividade nos diversos 

contextos das IES, em consonância às DCN do curso de graduação em Enfermagem. 

Assim, em síntese, ressaltam-se as seguintes constatações: 

 

 A seguir, elencam-se as principais lacunas apontadas pelos egressos como 

presentes nos cursos de graduação em Enfermagem: 

 Os conteúdos de gestão/administração bem como o reconhecimento dos 

perfis epidemiológicos populacionais na formação em enfermagem 

necessitam de uma reestruturação conferindo maior domínio destas 

competências; 

 Os cursos não forneceram elementos para a competência de um trabalho 

multiprofissional bem como não estimularam o espírito de liderança.  

 Os docentes não consideravam os conhecimentos prévios dos discentes, 
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tampouco adotavam postura humilde e não desenvolviam estratégias de 

ensino/aprendizagem promotoras de participação ativa dos discentes na 

construção do conhecimento; 

 Os docentes não adotavam a avaliação de cunho formativo; 

 Não se observou boa articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 Os discentes não foram envolvidos na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico de suas IES de origem; 

 A deficiente infraestrutura das IES; 

 A infraestrutura dos campos de estágios foi considerada insuficiente; 

 A carga horária destinada aos estágios, bem como as atividades propostas 

nestes cenários foram aquém da necessidade de formação de enfermeiros 

preparados para o exercício da profissão; 

 A articulação ensino/serviço apresentou dificuldades, sendo necessária 

uma maior aproximação entre o corpo docente das IES e os profissionais 

dos serviços;  

 Os profissionais dos serviços foram considerados pouco qualificados 

para mediação da construção do conhecimento dos estudantes. 

 

 A seguir, elencam-se os principais aspectos positivos apontados pelos egressos 

como presentes nos cursos de graduação em Enfermagem: 

 As graduações de enfermagem têm preparado seus egressos para atuar 

tanto na promoção, quanto na prevenção, na assistência na recuperação e 

reabilitação da saúde como também os qualifica para a compreensão do 

ser humano de maneira holística, conferindo, portanto uma formação 

pautada pela integralidade da assistência à saúde; 

 Os cursos desenvolvem a competência de avaliar, sistematizar e decidir a 

conduta mais adequada na assistência à saúde; 

 Os cursos conferem uma formação comprometida com a autonomia dos 

usuários dos serviços de saúde, com os princípios do Sistema Único de 

Saúde e com a compreensão de que o acesso à saúde é uma das 

prerrogativas de dignidade; 

 Os cursos formaram profissionais preparados para uma boa comunicação 
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com pacientes e familiares e que compreendem seus direitos, 

responsabilidades/deveres e proibições, de acordo com o Código de Ética 

dos Profissionais da Enfermagem; 

 Os processos de formação forneceram uma formação equilibrada entre os 

aspectos técnico- científicos e os aspectos humanistas;  

 Houve o estímulo à busca da educação permanente, ao desenvolvimento 

da postura crítico- reflexiva, com senso de cidadania, responsabilidade 

social e capacidade de mudança da realidade; 

 O corpo docente possuía qualificação técnico-científica, com bom 

relacionamento interpessoal e com o desenvolvimento de atividades 

coletivas proporcionando um adequado processo de 

ensino/aprendizagem ainda que com marcas mais conservadoras. 

 Os egressos reconhecem em seu corpo docente a capacidade de relação 

entre a teoria e a realidade dos alunos como também entre a teoria e a 

realidade social. 

 Os cursos propiciaram a integração entre teoria e prática desde o início e 

incentivaram as práticas de pesquisa; 

 As propostas curriculares articularam o saber, o saber fazer e o saber 

conviver; 

 A distribuição da carga horária das disciplinas teóricas, de maneira geral, 

foi considerada adequada, não representando prejuízo à qualidade de 

vida dos estudantes; 

 Os cenários de prática permitiram a compreensão da assistência à saúde 

nos níveis primário, secundário e terciário, ou seja, obedecendo ao 

princípio da integralidade; 

 

Em suma, retomando os principais referenciais teóricos sobre os quais se erigiu 

esta dissertação, desvela-se que, a despeito das diversas demandas por melhoria 

apresentadas, os cursos de graduação em Enfermagem, de maneira geral, têm suprido a 

necessidade de formação constituída de qualidade formal e de qualidade política, com o 

desenvolvimento das principais competências técnico-científicas, ético-políticas e sócio-

educativas, amplamente discutidas neste trabalho. Isto porque as dimensões 1 e 2, 

respectivamente sintetizadas como competências concernentes ao “Saber, saber fazer” e 
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“Saber ser e saber conviver” obtiveram boa avaliação pelos respondentes. 

No entanto, incumbe a todos nós, educadores e militantes de uma educação de 

qualidade, o desafio de que tais satisfatórios achados não nos imobilizem, tampouco 

arrefeçam os constantes movimentos de melhoria da formação dos profissionais de 

saúde, solapando, portanto, possibilidades de estagnação e viabilizando, por 

conseguinte, que a qualidade da formação se reflita na qualidade da assistência ofertada 

aos usuários dos serviços de saúde, que são nosso principal foco quando o que se 

pretende é a fortificação dos princípios e diretrizes do SUS em nossa prática cotidiana.  
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE 

 

Prezado (a) Colega Enfermeira(o),  

  

Sou Polyana de Castro Limeira, Enfermeira mestranda inscrita no programa de Pós-

graduação da UNIFESP, Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde (CEDESS), na linha de pesquisa “Avaliação, Currículo, Docência e Formação 

em Saúde”.  

  

Estou desenvolvendo a pesquisa de mestrado intitulada “Qualidade do Ensino 

Superior em Enfermagem: Desvelando a Percepção de Egressos” sob a orientação da 

Profª Drª Lidia Ruiz-Moreno e co-orientação da Profª Drª Otilia Maria Lúcia Barbosa 

Seiffert. 

  

Esta pesquisa possui como um de seus objetivos a validação de um instrumento com o 

intuito de conhecer a percepção dos egressos acerca da qualidade dos cursos de 

Graduação em Enfermagem. 

  

Seu nome foi escolhido devido ao fato de sua formação ser em Enfermagem. Assim, 

gostaria de convidá-lo(a) para participar respondendo sobre alguns aspectos de sua 

formação.  

  

Ressalto que serão preservados seu anonimato e confidencialidade, bem como 

o anonimato e confidencialidade da instituição de ensino pela qual se formou.  

  

Por gentileza, se considerar pertinente participar da pesquisa, basta clicar no link abaixo 

ou copiá-lo em seu navegador. Neste link você encontrará o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido, o formulário e as orientações para preenchimento: 

  

https://docs.google.com/forms/d/1MTFTlVim8_Hnt7rHRarPqiVrzBf5q14mbXPKHxV

qtog/viewform?usp=send_form 

  

 Sua participação será de grande importância para o processo de validação do 

instrumento. Em caso de dúvida, disponibilizo meu contato: (11) 98588-4345 

  

De antemão, agradeço por sua colaboração. 

  

Cordialmente, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MTFTlVim8_Hnt7rHRarPqiVrzBf5q14mbXPKHxVqtog/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1MTFTlVim8_Hnt7rHRarPqiVrzBf5q14mbXPKHxVqtog/viewform?usp=send_form
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convido-lhe a participar voluntariamente da pesquisa “Construção e Validação 

de Instrumento para a Avaliação da Percepção de Egressos acerca da Qualidade 

de Cursos de Graduação em Enfermagem”, que possui como objetivo validar um 

instrumento que visa compreender a percepção de enfermeiros a respeito da qualidade 

do curso de Graduação em Enfermagem pelos quais se formaram.  

O instrumento de coleta de dados aplicado será a escala atitudinal de Likert, que 

é um questionário de múltipla escolha com questões sobre componentes do curso. Ao 

final do questionário há um espaço em branco, no qual você poderá complementar suas 

respostas e realizar sugestões. Sua participação neste estudo é voluntária. Acreditamos 

que os benefícios de tal pesquisa sejam: ao verificar a adequação do questionário 

conseguiremos detectar melhor as inconsistências na formação dos enfermeiros, o que 

poderá fornecer dados que servirão de justificativa para futuras melhorias na qualidade 

do ensino ofertado pelas Instituições de Ensino Superior (IES), formando profissionais 

preparados para uma assistência de qualidade aos pacientes dos diversos serviços de 

saúde.  

Asseguro-lhe que manterei o sigilo e o caráter confidencial de suas informações 

e identificação e que, portanto, com o intuito de preservar sua privacidade, seus dados 

pessoais não serão fornecidos em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

O nome da instituição de ensino pela qual se graduou não será divulgado e ela receberá 

um codinome que não permita sua identificação.  

Sua participação nesse estudo não é obrigatória e a recusa em participar não trará 

nenhum tipo de prejuízo a sua pessoa.  Você tem liberdade para retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. 

Além disso, não haverá prejuízos caso desista de participar do estudo mesmo 

que ele já tenha tido início. 

Comprometo-me em responder as suas dúvidas e questionamentos antes, durante 

e após a realização da pesquisa.  

A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo ou a respeito dos resultados gerais do 

estudo. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a 

Enfermeira Polyana de Castro Limeira, que poderá ser encontrada no endereço: Rua 
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Pedro de Toledo, 859,Vila Clementino, Telefones: (11) 5576-4874 (11) 98588-4345. Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – 

cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

será entregue a você e a outra será arquivada pela pesquisadora. 

Os resultados finais da pesquisa lhe serão enviados, mantendo a identidade dos 

entrevistados em sigilo. Não há despesas pessoais para você em qualquer fase do 

estudo. Para sua participação não será disponibilizada nenhuma compensação 

financeira. 

Eu, __________________________________________________ declaro que 

compreendi as informações que li e que me foram explicadas sobre o estudo 

“Construção e Validação de Instrumento para a Avaliação da Percepção de 

Egressos acerca da Qualidade de Cursos de Graduação em Enfermagem”. Discuti 

com a enfermeira Polyana de Castro Limeira sobre minha decisão em participar desse 

estudo, ficando claros para mim, quais são os propósitos da pesquisa, os procedimentos 

a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes, além da garantia de que minha participação nesta pesquisa não gerará 

despesas ou lucros financeiros.  

Concordo voluntariamente em participar desse estudo podendo retirar meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, 

prejuízo ou perda de qualquer beneficio que possa ter adquirido.  

São Paulo, ____ de _______________ de ______ 

  
_________________________________________________________  

Participante da Pesquisa 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste enfermeiro para a participação neste estudo. 

São Paulo, ____ de _______________ de ______ 

 

__________________________________________________________ 

Pesquisadora: Polyana de Castro Limeira                                                          
 

 
 
 

 

 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

PARTE I 

 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E DE FORMAÇÃO DOS EGRESSOS 

 

 
 

A. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome (ou iniciais de seu nome):___________________________________________ 

Sexo: ( ) F    (  ) M  

Idade:_______  

 

B. TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO  

 

1. Graduação 

Nome da instituição de ensino superior em que concluiu a 

graduação:_____________________ 

Cidade:_____________________________Estado:__________________________ 

Categoria Administrativa:  

(  )  Privada                       (  ) Pública 

    (  )Estadual   (  ) Federal 

 

Organização acadêmica: (  ) Faculdade  (  ) Centro Universitário  (  ) Universidade 

Ano de início:_______ Ano de Conclusão:________ 

 

2. Assinale todos as Titulações concluídas ou em andamento até o momento: 

 

 

(  )Especialização 

(  ) Cursando    (  ) Concluída.   

(  )Mestrado 

(  ) Cursando    (  ) Concluída.   

(  )Doutorado 

(  ) Cursando    (  ) Concluída.   
 

 

3. Antes de sua graduação, você realizou algum dos cursos listados abaixo? Se 

sim, assinale: 

 

(  ) Auxiliar de Enfermagem   (  ) Técnico em Enfermagem (  ) Outros, especificar: 

____________________ 
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C. INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO 

Nas questões a seguir, assinale apenas uma alternativa: 

4. Você trabalhou como auxiliar/técnico em enfermagem antes de graduar-se 

em Enfermagem? ( ) Sim  ( ) Não. 

5. Atualmente, você trabalha como auxiliar/técnico em enfermagem? ( ) Sim  ( 

) Não. 

6. Você está atuando como enfermeiro?   

(  ) Sim    (  ) Não, mas já atuei antes      ( ) Não e nunca atuei (  ) Não, mas pretendo 

atuar    (   ) Não e não pretendo atuar 

 

7. Se sua resposta ao item 6 foi sim, em qual área/especialidade de atuação na 

enfermagem você está inserido? (é possível assinalar mais de uma opção) 

  

(  ) Hospital Geral  (  ) Hospital Especializado (  ) Clínica/consultório (  ) Laboratório (  

) Enfermagem do Trabalho (  ) Assistência Domiciliar ( ) Universidade (  ) Ensino 

Técnico (  )Educação continuada/permanente (  ) Área de pesquisa  ( ) Controle de 

Infecção Hospitalar  (  ) Auditoria e qualidade (  ) Pesquisa Clínica ( ) Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPES)  (  ) Ambulatório de especialidades  (  ) Unidade Básica 

de Saúde (UBS) Estratégia Saúde da Família (ESF)  (  ) Urgência/emergência Pré-

Hospitalar ( ) Urgência/emergência Intra-Hospitalar (  ) Gerência/Gestão de 

Enfermagem   (  ) Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (  ) Unidade de internação (  )  

Centro Cirúrgico/Central de Materiais Estéreis  (  ) Hemodiálise 

Outras (especificar)______________________________ 

i.  

8. Se você estiver atuando como enfermeiro, em quantos empregos trabalha nesta 

área? 
   

(  ) 1  (  ) 2 (  ) Mais de 2 

 

9. Qual (is) o (s) tipo (s) de vínculo possui com a (as) empresa (s) onde trabalha? 

(  ) CLT  (  )Autônomo (  )Concursado  (  ) Cooperativista 

 (  ) Outros (especificar):___________________________ 

 

10. Qual (is) a (s) natureza (s) da (s) instituição (ões) onde trabalha atualmente ?  

(  ) Privada  (  ) Pública  (  ) Filantrópica   (  ) Mista (  )  
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  Se Pública, quais das seguintes? 

  (  ) Federal (  ) Estadual  (  ) Municipal 

 

11. Após se formar, quanto tempo demorou para conseguir o primeiro emprego 

como enfermeiro? 

(  ) Menos de 6 meses    (  ) 6 meses a 1 ano     (  ) Mais de 1 ano  (  ) Ainda não 

trabalhei como enfermeiro  
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PARTE II 

 

A PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS ACERCA DA QUALIDADE DOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
 

OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa de Mestrado é compreender sua percepção respeito da 

qualidade do curso de Graduação em Enfermagem que você realizou. 
 

Note que não existe resposta certa ou errada. O importante é conhecer a sua 

percepção! Sua resposta é de enorme importância para o desenvolvimento desta 

pesquisa de dissertação de mestrado, além de revelar o processo de formação pelo 

qual você passou durante seu curso. Desta forma, poderemos refletir sobre as 

possibilidades de aperfeiçoá-lo continuamente. Serão preservados o anonimato e a 

confidencialidade dos respondentes e das instituições, mantendo-se o sigilo perante 

à sociedade . 
 

Assim sua participação é fundamental neste processo!  
 

INSTRUÇÕES  
 

Leia cuidadosamente cada afirmação e escolha apenas uma alternativa de resposta 

que deve ser aquela que mais represente a sua opinião.  

As alternativas são:  

CP – CONCORDO PLENAMENTE: Você concorda totalmente com a asserção.  

IC – INCLINADO A CONCORDAR: Você tende a concordar com a asserção  

ID – INCLINADO A DISCORDAR: Você tende a discordar da asserção.  

DP – DISCORDO PLENAMENTE: Você discorda totalmente da asserção.  
 

É necessário que você responda todas as asserções do instrumento de pesquisa 

para que ele possa ser validado estatisticamente; se deixar de responder alguma 

das questões, sua participação não poderá ser considerada. Use o espaço ao final 

deste instrumento para expressar suas considerações sobre outros aspectos de seu 

processo de formação na Graduação em Enfermagem. Agradecemos muito sua 

colaboração!  
 

POLYANA DE CASTRO LIMEIRA 

Mestranda de Ensino em Ciências da Saúde 

Universidade Federal de São Paulo 
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1. Os estágios foram distribuídos satisfatoriamente, permitindo a vivência na 

atenção primária, secundária e terciária. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

2. O curso propiciou a integração entre teoria e prática desde o início.  
 ( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

3. Os professores consideravam e valorizavam os conhecimentos prévios dos 

alunos. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

4. O curso formou profissionais que compreendem seus direitos, 

responsabilidades/deveres e proibições, de acordo com o Código de Ética dos 

Profissionais da Enfermagem. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

5. O curso proporcionou a compreensão da natureza humana em suas diversas 

dimensões (biológica, social, psicológica e espiritual).  

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

6. Os campos de estágio contaram com satisfatória infraestrutura.  
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

7. O curso promoveu o incentivo às práticas de pesquisa. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

8. Os docentes promoviam uma relação professor-aluno baseada no diálogo e no 

respeito mútuo.  
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar  

( )Discordo plenamente 

 

9. O curso não formou enfermeiros preparados para o trabalho em equipe 

multiprofissional. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

10. O curso proporcionou formação satisfatória para o exercício da administração 

e gestão em enfermagem. 

 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

11. Os docentes propiciavam o trabalho em grupo e a construção do conhecimento 
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de maneira coletiva. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

12. O curso formou profissionais com visão estritamente técnico-científica, 

colocando em segundo plano a visão humanista. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

13. O curso formou profissionais com a competência de avaliar, sistematizar e 

decidir a conduta mais adequada na assistência à saúde.  

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

14. As atividades realizadas nos estágios foram insuficientes para a formação de 

profissionais preparados para o exercício da profissão. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

15. O curso propiciou a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

16. O curso desenvolveu nos profissionais a capacidade de comunicação efetiva 

com os pacientes e familiares.  
  ( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

17. Os docentes assumiam uma postura de humildade perante os alunos, 

demonstrando que não eram os únicos detentores do saber. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

18. O curso formou profissionais que reconhecem a saúde como uma das condições 

dignas de vida.  
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

19. A estrutura curricular do curso era fragmentada, dificultando a integração 

entre as disciplinas. 
 ( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

20. A carga horária destinada aos estágios foi insatisfatória. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

21. Os docentes possuíam satisfatório conhecimento técnico-científico relacionado 

aos temas que lecionavam. 
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( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar  

( )Discordo plenamente 

 

22. O curso propiciou a formação de profissionais com senso de cidadania, 

responsabilidade social e capacidade de mudança da realidade. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

23. A proposta curricular do curso articulou o saber, o saber fazer e o saber 

conviver.  
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

24. O curso formou profissionais preparados para atuar tanto na promoção, 

quanto na prevenção, na assistência, na recuperação e na reabilitação da saúde.  
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

25. Os docentes conseguiam propiciar processo satisfatório de ensino-

aprendizagem.  
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar  

( )Discordo plenamente 

 

26. O cursou contou com uma adequada articulação entre os docentes e os 

profissionais do campo de estágio. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

27. Os docentes estabeleciam adequada articulação entre o conteúdo teórico e a 

realidade dos alunos, por meio de exemplos. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar  

( )Discordo plenamente 

 

28. Os estudantes participaram da elaboração do projeto pedagógico do curso. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

29. O curso formou enfermeiros com a capacidade para liderança. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

30. O curso formou profissionais com a capacidade de estimular o autocuidado e 

autonomia dos usuários dos serviços de saúde. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

31. Os docentes estabeleciam satisfatória articulação entre o conteúdo teórico e a 

realidade social. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 
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32. Os campos de estágio contaram com profissionais preparados para mediar 

satisfatoriamente a construção do conhecimento dos estudantes. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

33. A proposta pedagógica do curso prejudicava a qualidade de vida dos 

estudantes devido à má distribuição da carga horária. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

34. O curso formou profissionais crítico-reflexivos. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

35. Os docentes desenvolviam estratégias de ensino-aprendizagem que promoviam 

a participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento. 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

36. O curso formou profissionais comprometidos com os princípios do SUS.  
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

37. A instituição carecia de adequada infraestrutura para o desenvolvimento das 

atividades do curso. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

38. Os professores realizavam avaliações com devolutivas, permitindo que o 

estudante identificasse quais os pontos a serem melhorados. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

39. O curso formou profissionais autônomos na busca pela educação permanente 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

40. O curso formou profissionais preparados para reconhecer os perfis 

epidemiológicos das populações 
( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 

 

41. No campo de estágio existia um número de excessivo de estudantes por 

paciente. 

( )Concordo plenamente ( )Inclinado a concordar ( )Inclinado a discordar ( )Discordo 

plenamente 
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No espaço a seguir, complemente suas respostas ou descreva algum aspecto que 

considere importante sobre a qualidade de sua graduação em Enfermagem. Sinta-

se à vontade para comentar o que julgar pertinente. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

No espaço a seguir, cite 3 características de sua graduação que contribuíram 

positivamente para sua atuação profissional 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

No espaço a seguir, cite 3 características de sua graduação que contribuíram 

negativamente para sua atuação profissional 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - PRODUTO DA PESQUISA 

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

“Percepção de Egressos Acerca da Qualidade da Educação Superior em 

Enfermagem” 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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