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Escala Atitudinal do Tipo Likert para Avaliação discente inserida em Processo 

formativo de Curso Técnico em Enfermagem  

 

Construiu-se uma Escala Atitudinal do Tipo Likert que tem como objetivo captar a 

percepção de alunos inseridos em Cursos Técnicos em Enfermagem. 

Esta escala pautou-se nos temas centrais da avaliação como a compreensão da 

mesma como um potente instrumento qualificador do processo ensino aprendizagem, 

ser uma ferramenta de caráter diagnóstico, formativo e somativo e por último, ser a 

tradução dos objetivos de aprendizagem definidos pela instituição. (FREITAS, 2000; 

ZABALZA, 2009; FERREIRA, 20012, LUCKESI, 2011). 

A referida Escala foi validada em seu conteúdo por meio de: 

 Equivalência semântica (significado das palavras),  

 Equivalência cultural (termos e situações cotidianas diferentes entre 

as culturas)  

 Equivalência conceitual (palavras que possuem significados 

culturais diferentes). 

A seguir foram desenvolvidos os seguintes passos: 

 Atribuição de pontos 

 Randomização 

 Pré teste com incorporações das contribuições 

 Aplicação 

Após a aplicação a Escala foi validada estatisticamente quanto aos aspectos da 

dispersão e da confiabilidade. 

Para o entendimento da dispersão baseou-se em BRUNO (1999), FERREIRA 

(2004; 2012; 2013)  que desenvolveram uma análise que visa assegurar que houve 

dispersão mínima de respostas entre os respondentes em relação à escala atitudinal 

proposta, que existe consistência entre pontuação baixa na asserção e pontuação total 



baixa no instrumento e vice-versa. Esta análise foi feita utilizando-se o recurso 

estatístico do cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como se pode 

observar na fórmula abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente na asserção em 

análise e (y) refere-se à pontuação total do respondente no instrumento. 

 

 

 

O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da primeira 

administração, visando à sua depuração com a eliminação das asserções com 

correlação linear inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é 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 apresente correlação linear inferior a 0,20, 

essa deve ser eliminada do cômputo final de pontos por respondente. Associa-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, será 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).  

A forma mais direta para se verificar a confiabilidade de uma Escala é aplicá-la a um 

grupo de pessoas, esperar um período de tempo e então reaplicá-la ao mesmo grupo.  

O coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por respondente entre a 

primeira e a segunda aplicação é conhecido como coeficiente de confiabilidade e o 

procedimento utilizado chama-se método do teste-reteste (SCHIMIDT, 1975).  

Neste trabalho, foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), conforme 

descrito por RITZ (2000), que implica aplicar o instrumento ao grupo uma só vez e 

computar, para cada respondente, a soma dos pontos das asserções ímpares e, 

separadamente, a soma dos pontos das asserções pares, simulando, portanto, duas 

aplicações do instrumento, procedendo-se, a seguir, ao cálculo do coeficiente de 

correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo todas as pessoas do grupo 

pesquisado. Na sequência, calcula-se o coeficiente de confiabilidade do instrumento por 



meio da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), objetivando-se conhecer qual 

a porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da mesma forma ao 

instrumento, sendo o critério de aceitação um mínimo de 80%, equivalendo a R igual ou 

maior que 0,80.  

O coeficiente de confiabilidade final (R) foi calculado pela fórmula de Spearman-

Brown, como segue: 

 

Assim, entendemos que esta Escala pode ser de grande valia na qualificação deste 

contingente específico da equipe de enfermagem, o de maior número e responsável  

tanto pelo desenvolvimento da promoção em saúde como de casos de alta 

complexidade sob a supervisão de um enfermeiro. 

Por fim, defendemos que deve ser este o caminho da Universidade Pública, o de 

contribuir para com a sociedade na construção e manutenção de sua cidadania, na 

qualificação de profissionais e na defesa do acesso ao conhecimento para todos.  
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Assinale os dados de identificação necessários para a validação estatística, 

contemplados por Gênero (M/F) e faixa etária (idade) 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste instrumento fundamenta-se em detectar qual é a sua opinião 

sobre a Avaliação do desenvolvimento das competências assistenciais na 

formação do técnico em enfermagem em cenários de prática.  

INSTRUÇÕES 

 

Leia cuidadosamente cada afirmação e escolha apenas uma alternativa de 

resposta que deve ser aquela que mais represente a sua opinião. 

 

Escolha uma das alternativas:  

 

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. 

 

Note que não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer a sua 

percepção! Sua resposta é de enorme importância para o aprimoramento do Curso. 

Assim, sua participação é fundamental neste processo!  

 

É necessário que você responda a todas as asserções (afirmações) do 

instrumento de pesquisa para que ele possa ser validado estatisticamente. Caso isso 

não ocorra, sua opinião não poderá ser considerada. Use o espaço ao final deste 

instrumento para expressar sua opinião sobre outros aspectos do Curso Técnico em 

Enfermagem que você considerar relevante. 

Esse instrumento é absolutamente sigiloso e garantido o anonimato.  

Agradecemos muito sua colaboração! 

Sexo (  ) M   (  ) F 
Idade: 
(  ) 18 a 23 anos 
(  ) 24 a 29 anos 
(  ) Acima de 30 anos 
 



Para cada uma das questões indique o seu grau de concordância 
 
A1 - Os docentes do curso Técnico em Enfermagem reconhecem as dificuldades 
apresentadas pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem. 
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A2 – Os critérios institucionais de avaliação do curso Técnico em Enfermagem foram 
discutidos e apresentados aos alunos antes da sua execução. 
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A3 - Os alunos são estimulados pelos docentes a desenvolverem uma visão crítica e 
reflexiva sobre a prática assistencial na qualidade do cuidado prestado.   
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A4 - No processo de ensino e aprendizagem do Curso de Técnico em Enfermagem as 
dificuldades apresentadas pelos alunos são consideradas pelo docente no momento da 
avaliação.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A5 - Os docentes do curso Técnico em Enfermagem são comprometidos e acessíveis 
durante as atividades realizadas no estágio. 
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A6 - Avalição utilizada no curso Técnico de Enfermagem prevê um diagnóstico do meu 
conhecimento inicial, o acompanhamento da minha formação e o desenvolvimento dos 
indicadores das unidades curriculares (menção final).  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A7 - A avaliação e as práticas assistenciais são reconhecidas pelos alunos e docentes 
como uma atividade pedagógica.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A8 - A relação docente/aluno do Curso de Técnico em Enfermagem deve ser pautada 
pela ética e pelo diálogo.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A9 - Os docentes do curso Técnico em Enfermagem demonstram conhecimento 
necessário sobre o papel da avaliação no momento do estágio.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A10 – Os critérios institucionais de avaliação utilizados no curso Técnico em 
Enfermagem promovem um aprendizado baseado na “ação-reflexão-ação”.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A11 - O docente deve desenvolver uma aprendizagem problematizadora, com 
contextualização, por meio de um modelo de ensino/aprendizagem dinâmico e inovador.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
 
A12 - A relação Docente/aluno do Curso de Técnico em Enfermagem permanece 
inalterada após os apontamentos pedagógicos no ensino e aprendizagem prático.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A13 - Os docentes do curso Técnico em Enfermagem possuem competência técnica 



necessária (vivência) e didática na construção do conhecimento.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A14 -Os critérios institucionais de avaliação do curso Técnico em Enfermagem me 
permite perceber o meu desenvolvimento pedagógico.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A15 - A boa articulação da teoria/prática na atividade do docente estimula a qualificação 
do cuidado, melhora o ensino e o processo de aprendizagem contribuindo para uma 
avaliação eficaz. 
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A16 -A relação Docente/aluno do Curso de Técnico em Enfermagem é fundamental no 
desenvolvimento das competências e conhecimentos que me preparam para a 
avaliação e o exercício profissional.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A17 - Os docentes do curso Técnico em Enfermagem compartilham ao longo dos 
estágios os resultados (avaliação) previamente alcançados com os alunos, mostrando 
os pontos a serem melhorados.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A18 - Os critérios institucionais de avaliação do curso Técnico em Enfermagem fazem 
parte do cotidiano das minhas atividades teórico/práticas.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A19 – O docente analisa e comenta com os alunos os resultados das atividades 
desenvolvidas, corrigindo erros e esclarecendo dúvidas ao longo de sua formação.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
A20 - O processo avaliativo desenvolvido do Curso de Técnico em Enfermagem 
proporciona uma efetiva construção nas relações sociais entre mim, meus colegas, 
professor, paciente e funcionários do local de estágio.  
        CP                                  IC        ID         DP 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 º Produto Final do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde 
 

  Relatório Gerencial ao SENAC Tiradentes 

 Carta de Apresentação 

  

 Essa pesquisa intitulada “Avaliação do desenvolvimento das competências 

assistenciais na formação do Técnico em Enfermagem em cenários de prática” foi 

constituída por uma interlocução entre a academia – Unifesp (Cedess) e com o SENAC 

– Unidade Tiradentes, no sentido de qualificar e corroborar para o avanço da formação 

do Técnico em Enfermagem com essa instituição referência neste campo para o país. 

O Técnico em Enfermagem se constitui como o integrante majoritário na 

categoria profissional como um todo, tendo a sua inserção nos três níveis de atenção a 

saúde e, portanto, qualificá-lo significa contribuir de forma muito sólida para com a 

saúde de nosso país.  

Os cenários de prática representam um momento ímpar de integração teórico-

prático, onde aspectos como o exercício ético, a prática colaborativa e interprofissional, 

contexto socioeconômico, entre outros, ampliam a formação eminentemente técnica.  

Por último, defendemos que a interlocução entre a academia e a sociedade 

representada por suas instituições, cumpre seu papel de formadora de recursos 

humanos em saúde usando o dinheiro público na garantia de um preceito cidadão que é 

o direito à saúde para todos brasileiros. 

 

 Anderson Adão Rodrigues 

 Mestre em Ensino em Ciências da Saúde Cedess/Unifesp 

 

  

 Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 

 Pós Doutora em Ensino em Ciências da Saúde Cedess/Unifesp 

 

 

 



 Introdução 

  

 Essa pesquisa tratou de um estudo sobre a relação docente e discente 

durante a avaliação em cenários de prática no curso Técnico em Enfermagem.  

 A formação profissional para a Enfermagem era realizada em nossa 

sociedade inicialmente pelos cursos de Atendentes de Enfermagem (já extintos) e 

posteriormente pelos de Auxiliar e Técnico em Enfermagem, grupos que juntos 

constituem a maior parte de profissionais da categoria, destacando-se pela elevada 

empregabilidade nas instituições públicas e privadas tanto no ambiente hospitalar como 

nas Redes Públicas municipal, estadual e federal. 

Esse curso é oferecido pelo SENAC, com o nome de Técnico em Enfermagem, 

com carga horária total de 1800h, sendo 1200 horas de teoria e 600 horas de estágios 

supervisionados. Está inserido como um dos cursos mais antigos da rede SENAC. 

Os estágios supervisionados devem acontecer no decorrer do curso, divididos em 

04 momentos da formação, considerando o conteúdo abordado na teoria integrando-o 

ao campo de estágio com a prática clínica. 

Durante as atividades de estágios, este futuro profissional integra sua formação 

teórica à prática com grande diversidade de contexto em todos os níveis de atenção, 

primário, secundário e terciário, nos ambientes público e privado, como Unidades 

Básicas de Saúde, hospitais, clínicas, escolas, creches e comunidades.  Acontecem sob 

a supervisão direta de um docente enfermeiro, com inscrição ativa no Conselho 

Regional de Enfermagem - COREN. 

O docente deve favorecer nos cenários de prática um ambiente de construção de 

conhecimento, problematizando a integração teórico/prática, proporcionando uma 

formação sólida deste aluno. 

Esta pesquisa por meio do uso de entrevistas semi-estruturadas junto ao corpo 

docente (14 pessoas - Apêndice A) e uma escala do Tipo Likert junto ao corpo discente 

(80 participantes - Apêndice B)  pode identificar a percepção dos atores acima citados 

quanto ao processo de avaliação realizado no desenvolvimento das competências 

práticas assistenciais previstas pelo SENAC na formação do Técnico em Enfermagem 

em cenários de prática. Ambos os instrumentos de pesquisa foram validados 

qualiquantitativamente. Foram construídas quatro dimensões:  

 Dimensão 01: Competências docente para o exercício da avaliação no processo 

de ensino/aprendizagem em cenários de prática; 



Dimensão 02: Critérios Institucionais de avaliação do curso Técnico em 

Enfermagem em cenários de prática; 

Dimensão 03: Avaliação e práticas assistenciais no processo ensino-

aprendizagem em cenários de prática;  

Dimensão 04: Relacionamento Docente/aluno frente à avaliação em cenários de 

prática 

Foram atribuídos pontos numa escala de 1 a 4 que gerou 3 intervalos de 

interpretação a saber: 

 De 1 a 1,99 pontos: Percepção negativa demandando mudanças em curto 

prazo; 

 De 2 a 2,99 pontos: Percepção regular demandando mudanças em médio 

prazo; 

 De 3 a 4 pontos: Percepção positiva não exigindo mudanças. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março a maio de 2017.  

Podemos observar que todas as dimensões ficaram numa zona de conforto, ou 

seja, com uma boa percepção dos alunos, o que evidencia a assertividade do modelo 

pedagógico desenvolvido pelo SENAC neste curso. 

Gráfico I – “Perfil Geral Atitudinal da Dissertação “Avaliação do desenvolvimento das 

competências assistenciais na formação do Técnico em Enfermagem em Cenários de 

Prática”, São Paulo, 2018. 



 

 

 

As entrevistas semi estruturadas aplicadas junto ao corpo docente evidenciaram 

que os mesmos acreditam que os aspectos apresentados abaixo contribuem para o 

desenvolvimento da formação em cenários de prática. Foram eles: 

 Contribuições do estágio para o processo de integração teórica e prática; 

 Critérios institucionais de avaliação do curso Técnico em Enfermagem em 

cenários de prática; 

 Avaliação e práticas assistências no processo ensino/aprendizagem em 

cenários de prática; 

 Contribuições das competências comunicacionais/relacionais na formação do 

técnico em enfermagem. 

A percepção docente e discente revelou grande sintonia na parceria entre os 

mesmos.  

Como resultados positivos, entendemos que as competências docentes previstas 

na literatura (FERREIRA, 1999; 2013; FREITAS, 1995; SORDI, 1995) como relevantes 

para o exercício da avaliação como elemento norteador do processo 

ensino/aprendizagem estão presentes no corpo docente do curso Técnico em 

Enfermagem do SENAC. São elas: 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 



 O reconhecimento prévio das dificuldades apresentadas pelos alunos por 

meio de uma postura acessível e comprometida; 

 A compreensão do corpo docente sobre a avaliação como um importante 

instrumento norteador do processo de ensino/aprendizagem e seu 

desenvolvimento em suas três perspectivas: Diagnóstica, formativa e 

somativa;  

 A presença de experiência profissional e pedagógica do corpo docente; 

Reconhecimento por parte dos discentes que os critérios de avaliação 

apresentados e pactuados pelos docentes antes, durante e após o momento 

prático de estágio foram importantes para o balizamento do processo 

formativo. 

Reconhecimento por parte dos alunos como partícipes do processo avaliativo, 

na medida em que o mesmo se coloca como prática cotidiana do curso em questão:  

 Presença de estímulo à crítica e a reflexão no desenvolvimento do processo 

de formação; 

 Presença de inovação pedagógica; 

 Presença de um processo problematizador de ensino/aprendizagem; 

 Presença de parâmetros éticos no processo formativo; 

 Relação dialógica e acolhedora presente entre professor, aluno, instituição 

concedente de estágio e paciente; 

 Manutenção da boa relação entre professor e aluno frente a resultados ruins.  

A seguir apresentamos as categorias geradas pelas entrevistas semiestruturadas 

aplicadas ao corpo docente do curso Técnico Enfermagem do SENAC:  

Categoria 1: Contribuições do estágio para o processo de integração teórica e 

prática. 

Categoria 2: Critérios institucionais para o ensino/aprendizagem. 

Categoria 3: Avaliação como instrumento norteador do processo 

ensino/aprendizagem. 

Categoria 4: Contribuições das competências comunicacionais/relacionais na 

formação do técnico em enfermagem. 

As categorias conforme apresentadas anteriormente corroboraram com a 

percepção discente.  



Ao perguntarmos como os docentes viam o momento de assistência nos cenários 

de prática, tivemos as seguintes falas:  

“Acho de suma importância o momento de estágio […] é o momento que eles vão 

muito apreensivos para o Campo, bem inseguros porque realmente tem muita diferença 

entre a teoria e a prática [...] mas no decorrer do estágio eles amadurecem e 

conseguem ver o paciente como um ser completo”. P2  

  

“Eu vejo como indispensável (momento do estágio) onde é o momento em que 

ele coloca em prática a realização dos procedimentos [...] existe necessidade da 

interação e comunicação para além de realizar tecnicamente o correto”. P10 

 

A percepção dos docentes quanto às orientações institucionais revelou uma boa 

avaliação quanto ao seu recebimento: 

 

 “(Ao) chegamos aqui temos todas as orientações iniciais e (posteriormente) 

também as de retorno de estágio [...] somos orientados referentes aos feedbacks e a 

melhor forma de estar trabalhando no campo de estágio e acredito [...] eles nos dão uma 

estrutura boa para estar trabalhando no campo de estágio” P1 

 

“Então essas orientações que o docente recebe e que a coordenação em termos 

de proposta pedagógica repercute sim de forma positiva para o aluno”.P7 

 

Contudo, podemos observar que a frequência de mudanças de gestão e 

pedagógicas acarreta algumas dificuldades como a que P4 nos mostra:  

 

“O SENAC é uma instituição que ela tenta esclarecer o programa pedagógico 

para o professor, porém tem muita mudança e a mudança é muito rápida. Então por 

mais que a coordenação tente passar os aspectos pedagógicos, quando se volta do 

estágio sempre há dúvidas”. P4 

Quando questionados sobre a possível contribuição que um instrumento de 

avaliação sistematizado traria para os estágios percebemos que os docentes avaliaram 

positivamente essa iniciativa.  

 “Sim, eu acredito que sim, um documento sistematizado com todas as questões 

a serem avaliadas[…] por que nós professores alguma coisa acaba sendo esquecida”. 

P13. 



“Falar em sistematização é realmente otimizar o nosso tempo, eu concordo que 

uma avaliação sistematizada, (pois) ela iria ajudar sim e na verdade é um norteador, 

pois as informações são diversificadas. (Sem o norte)  isso pode comprometer um 

pouco a avaliação do aluno. Esse instrumento (deve) ter um campo de observação 

complementar para que esse professor possa por exemplo citar alguma ocorrência fazer 

o feedback específico” P7 

Nota-se que a questão relacionada à utilização de um instrumento de avaliação 

para o momento prático foi considerada importante pelos docentes, pois na opinião dos 

mesmos os apontamentos realizados por eles sobre os alunos seriam mais precisos.  

Afirmam ainda que:  

“Porque quando você sistematiza, tem a questão que todos os alunos não 

conseguem fazer todos os processos naquele momento. Quando você recebe um aluno 

e os outros professores do SENAC olharem (para a avaliação) e avaliarem, vão ver o 

que o aluno desenvolveu de atividade no campo de estágio ou quem desenvolveu mais 

ou se desenvolveu menos (durante a evolução prática)”. P12 

Descrevem ainda que seria necessária a manutenção de um instrumento único, 

estruturado e aberto para registrar as observações individuais de evolução vivenciada 

em campo prático, deixando a possibilidade de construção e reconstrução das 

sinalizações pontuadas.  

“Eu acho que contribuiria sim. Por que nortearia. Mas eu também acho que não 

poderia ser um equipamento que limite a visão do professor, (onde) se a gente quiser 

fazer uma observação ele (instrumento) esteja aberto”. P11 

“Porque o estágio é formado por algumas etapas [...] e com esse instrumento 

sendo feito seria avaliado desde o começo uma única coisa depois a segunda coisa. 

Poderia ter um campo de observação”. P1 

 

Podemos constatar a grande aceitabilidade por parte dos docentes de um 

instrumento sistematizado de avaliação. Quando perguntados sobre quais os aspectos 

que consideram fundamental nesse instrumento, obtivemos respostas que demonstram 

a forte presença de um modelo tecnicista ainda presente na formação. Contudo, 

observamos que aspectos extremamente relevantes como ética, compromisso, bom 

relacionamento com o discente, com a equipe multiprofissional dos serviços, pacientes e 

familiares, foram aspectos muitos citados. 



“Destaco avaliar técnicas, postura, responsabilidade, respeito, assiduidade, 

comportamento e expressão facial”. P3 

“Acho importante avaliar procedimentos como a preparação de uma medicação, 

interesse, iniciativa do aluno, comportamento no seu dia a dia e a postura”. P5 

 “Saber correlacionar a teoria com prática”. P13 

“Acho que tem que ser compreensível para todos (avaliação) tentar deixá-la 

clara, deixar itens fechados e ter um espaço aberto para que o professor possa 

complementar com algo.”  P10 

Essa pesquisa também apontou limitações no processo formativo desenvolvido 

pela instituição tais como: 

 Inexistência de carga horária para reunião no mínimo quinzenal do corpo 

docente com o responsável técnico da unidade Tiradentes; 

 Essa questão nos permite inferir que, na condição atual, as boas práticas não 

são compartilhadas com o corpo docente de maneira periódica, levando a 

uma descontinuidade do trabalho pedagógico desenvolvido; 

 Outra limitação encontra-se no tipo de contrato de trabalho que prevê 

interrupção, o que muitas vezes inviabiliza a permanência de bons 

profissionais; 

 A opção por um Plano Nacional desconsidera as enormes diferenças 

socioeconômicas do nosso país, levando a mudanças muitas vezes 

desnecessárias no âmbito local. 

Como contribuições para as limitações apontadas acima, sugerimos: 

 A implantação de carga horária semanal renumerada para reuniões 

pedagógicas; 

 Alteração na forma de contratação eliminando períodos de interrupção; 

 Manutenção do Plano Nacional no âmbito dos parâmetros de gestão, mas 

com a valorização das características regionais.  

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Essa pesquisa evidenciou de forma clara e objetiva a assertividade do trabalho 

pedagógico desenvolvido no curso Técnico em Enfermagem pelo SENAC Unidade 

Tiradentes.  

Vale ressaltar a importância desta formação, pois este grupo profissional 

representa o maior contingente dentro da profissão de Enfermagem.  

Portanto, qualificar o Técnico em Enfermagem é qualificar a assistência à saúde 

da sociedade.  

Suas atribuições permeiam os três níveis de atenção, da promoção à saúde, aos 

cuidados de alta complexidade.  

Sua empregabilidade é muito estável e ampla, e nesse sentido, o SENAC há 70 

anos contribui de forma permanentemente qualificada para este cenário.  

Os aspectos positivos encontrados neste trabalho reiteram essa percepção e as 

limitações evidenciadas são passíveis de serem superadas. 

 
 


