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RESUMO 

 

 

O ensino superior é um dos maiores desafios da sociedade, pois o mercado globalizado 

tem um alto nível de dinamicidade e as suas modificações influenciam na formação 

universitária. Nesse contexto, a qualidade da educação vem sendo a principal meta das 

Instituições de Ensino Superior, principalmente das universidades públicas, pois se 

mostra como resultado da eficácia do processo formativo. A eficácia está estreitamente 

vinculada à qualidade dos aspectos pedagógicos das escolas, universidades e sistemas 

de ensino. O curso de Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) tem como perfil do egresso a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. 

O objetivo deste trabalho compreende avaliar a eficácia da formação discente do curso 

de Odontologia da UFC, a partir da análise dos objetivos propostos no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). Para tanto, foi realizada pesquisa de campo de abordagem 

quali-quantitativa com 77 egressos de 2013 a 2015, com a aplicação de questionários 

através da Plataforma do Google Drive. O estudo possibilitou identificar que o perfil do 

profissional está condizente com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), pois foram 

identificados fatores positivos que interferem na eficácia da formação discente, tais 

como: qualidade do ensino, docentes com alto nível de qualificação, ofertas de 

atividades de pesquisa e extensão e incentivo a formação acadêmica. Considera-se que 

estas são informações privilegiadas tanto para a gestão do curso de Odontologia, como 

para a própria UFC, auxiliando na identificação de possíveis fragilidades e na 

construção de melhorias para o curso, especificamente com relação à formação discente, 

e consequentemente a formação do cirurgião-dentista. 

 

Palavras–chave: Ensino Superior. Avaliação Educacional. Egresso de Odontologia. 

Eficácia Discente. 
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ABSTRACT 

 

Higher education is one of the major challenges of society, since the global market is 

very dynamic and its changes influence the educational background. Thus, the quality of 

education has been the main goal of higher education institutions, especially in public 

universities, because the effectiveness of the training process results in that quality. 

Effectiveness is closely linked to the pedagogical aspects of schools, universities and 

systems of education. The alumni’s profile from the Undergraduate Dentistry Course of 

Universidade Federal do Ceará (UFC) indicates a formation that is humanistic, critical 

and reflective to work in all levels of health care based on technical and scientific rigor. 

Therefore, comprises evaluate the effectiveness of training students of Dentistry course 

the UFC, from the analysis of the proposed objectives in Pedagogical Course Project 

(PCP). The analysis was carried out based on the qualitative and quantitative field 

research data in which 77 alumni who graduated between 2013 and 2015 participated, 

answering questionnaires through the Google Drive platform. Factors such as quality of 

education, highly qualified professors, the supply of research and extension activities 

and the encouragement of continuing education were identified as positive factors 

because they show that the professionals matched the Pedagogical Course Project (PCP) 

of the undergraduate course under study. This information is relevant not only to the 

management of the dentistry course, but also to the UFC itself, helping to identify 

potential weaknesses and make improvements especially in the training aspect of the 

course.  

 

Keywords: Higher education. Educational assessment. Dentistry's alumnus. Student 

effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização, o mercado de trabalho, as novas tecnologias, a 

sociedade, as organizações, as ciências e a educação, sofreram um impacto 

significativo. As instituições de ensino superior são diretamente afetadas devido à sua 

importância e ao impacto de suas ações. São exigidas cada vez mais inovações na sua 

forma de gestão e funcionamento que possibilitem respostas mais ágeis e eficientes à 

sempre crescente quantidade e complexidade das responsabilidades que lhes são 

atribuídas. Nas instituições federais brasileiras de ensino superior, esse cenário se 

complementa de forma que só aumentam os desafios.  

Segundo Dias Sobrinho (2000, p. 19) ―toda reflexão sobre a educação, para 

ser completa, deve incluir um olhar sobre as transformações da sociedade e sobre o 

futuro‖. As instituições de ensino superior têm como principal missão a formação de 

seus aprendizes através do ensino, sendo complementada pela pesquisa e a extensão. 

Frente à exigência de qualidade dessas atividades no seio das instituições públicas faz 

necessária a utilização de ferramentas para o aprimoramento dos processos, tendo em 

vista a excelência dos produtos. Tal iniciativa está diretamente relacionada com a busca 

pela qualidade da educação, como cita Davok (2007 p.506): 

 

Uma educação de qualidade vai desde aquela que possibilita o domínio eficaz 

dos conteúdos, ou aquela que possibilita a aquisição de uma cultura científica 

ou literária, até aquela que desenvolve a capacidade de servir ao sistema 

produtivo ou aquela que promove o espírito critico e fortalece o compromisso 

para transformar a realidade social.  

 

Com o intuito de avaliar o desempenho do Sistema de Educação Superior, o 

governo instituiu a Avaliação da Educação Superior, entendida como aquela implicada 

diretamente com o processo de ensino e aprendizagem, em suas características de 

intencionalidade consciente e sistematização (BERBEL et al., 2001). Sendo claramente 

responsável por estimular, auxiliar e direcionar os esforços para fortalecer e melhorar os 

empreendimentos educacionais, auxiliando na evolução do alunado, dentro da 

Instituição de Ensino Superior (IES). 

Os governos atuais de várias nações, inclusive o brasileiro, vêm atribuindo a 

avaliação um papel importante na reforma dos sistemas educativos onde ela é vista 

como instrumento de legitimidade de poder em muitos países e eficaz organizadora de 

reformas na educação. A avaliação da Educação Superior se mostra operante no cenário 
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brasileiro ao longo dos anos, desde 1983 com Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária (PARU) foi desenvolvido no final do governo militar. 

 Os cursos de graduação, em geral, são avaliados de forma a analisar 

diversos parâmetros, como por exemplo, as atividades institucionais inerentes as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e o rendimento dos discentes no curso, 

dentre outros. Essa avaliação deve ter caráter formativo, provocar mudanças, propondo 

os encaminhamentos adequados às situações, de forma a permitir o aperfeiçoamento da 

instituição como um todo, tornando-se assim, socialmente relevante. A avaliação deve 

fazer parte das atividades internas, ocorrendo de forma sistemática, com o envolvimento 

e participação de indivíduos distintos, contemplando diversos aspectos, como por 

exemplo, a qualidade da educação superior. A qualidade da educação vem sendo a 

principal meta, principalmente nas universidades públicas, pois se mostra como 

resultado de eficiência e eficácia do processo construtivo do conhecimento.  

A eficácia, de acordo com estudos da administração da educação de Sander 

(1982), está estreitamente vinculada aos aspectos pedagógicos das escolas, 

universidades e sistemas de ensino. Pois se mostra relacionada com o alcance de 

resultados (objetivos) e a qualidade de produtos e serviços, verificando se os resultados 

previstos foram alcançados em termos de quantidade e qualidade. Dessa forma a 

eficácia está voltada para os objetivos e metas que a instituição ou organização delimita 

como primordiais para o seu sucesso, daí a importância de se trabalhar a eficácia.  

Portanto, este estudo não tem o intuito de verificar a eficiência, pois esta averigua os 

recursos utilizados para se alcançar os objetivos e metas do curso estudado. Nem tão 

pouco a efetividade, pois esta averigua os resultados do processo e os seus efeitos para a 

sociedade em geral. 

A verificação da eficácia de um determinado curso pode ser obtida através 

de diversos parâmetros, desde que identifiquem de forma satisfatória se os objetivos e 

metas estão sendo alcançados dentro das expectativas ou não. A avaliação com egressos 

se constitui como uma ferramenta de base de dados para o controle de legitimidade e 

certamente rentável em diversos aspectos da instituição, pois pode ser utilizada para 

aprimorar a ―imagem‖ da instituição, promovendo um conceito de credibilidade que irá 

perdurar por determinado tempo. Os egressos podem ser utilizados como importantes 

parâmetros da qualidade da formação, considerando a qualidade como conjunto de 

características responsáveis pelo cumprimento das metas, nesse caso o perfil do egresso 

irá refletir a formação que este obteve em todo o curso, podendo estar dentro dos 

requisitos elencados no seu regimento.  
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Segundo a Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Educação – CNE, de 

19 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

Cursos de Graduação de Odontologia, o curso de Graduação em Odontologia tem como 

perfil do formando egresso/profissional o Cirurgião Dentista, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com 

base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à 

saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da 

realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 

transformação da realidade em benefício da sociedade (BRASIL 2002). Ainda, de 

acordo com as DCN, a formação do Cirurgião Dentista tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências 

e habilidades gerais: Atenção à saúde, Tomada de decisões, Comunicação, Liderança, 

Administração e gerenciamento e Educação permanente (BRASIL 2002).  

O curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará tem como missão 

formar Cirurgiões-Dentistas capazes de interagir com a sociedade, de liderarem e serem 

liderados e de se sensibilizarem com os problemas sociais. Dessa forma, a Odontologia 

deixa de ser exercitada de forma puramente tecnicista, passando a considerar o perfil 

bioemocional do ser humano. Porém, o nível de alcance dos objetivos e metas 

estabelecidas, ou seja, a sua eficácia, só poderia ser avaliada através de pesquisas 

desenvolvidas em estudos detalhados, utilizando parâmetros que forneceriam dados 

precisos. Por mais que se tenham algumas informações sobre o curso organizadas na 

instituição, no caso nos departamentos, não há registros na universidade de resultados 

de pesquisas desenvolvidas especificamente para analisar a eficácia do curso de 

Odontologia em seus principais parâmetros. Contudo, acredita-se ser de inteira 

importância uma pesquisa detalhada a respeito da eficácia do curso. 

A Educação Superior vive um momento singular no contexto sócio-histórico 

e econômico mundial, enfrentando desafios às funções de ensino, pesquisa e extensão 

de qualidade. Consequentemente, novos desafios estão postos, dentre os quais se 

destaca considerar as demandas locais num contexto global. A qualidade da educação 

superior é uma das principais prioridades do Sistema de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), entretanto o mesmo se restringe a avaliar a eficiência dos cursos 

superiores brasileiros. Diante deste fato, a investigação da eficácia do curso de 

Odontologia, forneceria informações privilegiadas para a sua gestão, auxiliando na 

identificação de possíveis problemáticas e na construção de melhorias para o curso. 
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De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da UFC 

(2004), ao longo dos anos de existência do curso, este já comportou diferentes estruturas 

curriculares, sempre com o objetivo comum de melhorar a aprendizagem e a formação 

do egresso. No entanto hoje se percebe claramente que a reformulação curricular não é 

simplesmente uma mudança de ―matriz curricular‖, mudam também a filosofia e 

estratégias educacionais que visam à formação de um cirurgião dentista que atenda 

melhor as necessidades reivindicadas pela comunidade e sociedade. Deste modo, esta 

pesquisa se torna relevante, pois responde a necessidade de se conhecer o perfil deste 

profissional através da formação do egresso, que possui a vivencia e preocupa-se com a 

formação que será recebida, bem como a seriedade e credibilidade da instituição, sendo 

capaz de expressar identificando aspectos positivos e negativos.  

O estudo da eficácia de cursos de nível superior se mostra um tema bem 

debatido na comunidade acadêmica, visto que está relacionado com a investigação do 

alcance dos objetivos e metas estabelecidas e os efeitos que estes resultados trarão para 

o meio estudado. Entretanto, o estudo da formação, bem como o perfil exigido do 

profissional, com a eficácia, proporciona um aporte teórico capaz de suprir lacunas.  De 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da UFC (PPC, 2004), a 

organização do currículo não atendia mais as novas exigências de uma formação 

universitária crítica, política, técnico-cientifica e socialmente contextualizada. 

Entretanto, após uma década de reformulação do currículo, é interessante saber se este 

atende a tais exigências nos dias atuais. Para tanto, é necessário um estudo que 

proporcione um aprimoramento direto da formação, capaz de fornecer informações que 

promovam a mobilização de todos os envolvidos, inclusive do egresso. A visão deste, 

muitas vezes, não é utilizada para embasar o planejamento e fomentar propostas de 

enfrentamento dos desafios da formação na educação superior, daí a importância do 

estudo com egressos. 

 A justificativa pessoal desta pesquisa permeia pelo fato de que atuando 

como servidora técnica do campus do Porangabuçu - UFC, onde se localiza o curso de 

Odontologia, pude perceber que há um anseio dos participantes do curso, 

especificamente dos gestores, com relação a diversas demandas sobre responsabilidade 

da instituição. Se destacando o interesse de identificar pontos positivos e negativos a 

respeito da formação do estudante de Odontologia, visto que o PPC atualizado do curso 

traz a importância da melhoria da aprendizagem e da formação do egresso, o cirurgião-

dentista.   
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Diante do exposto, busca-se responder ao seguinte questionamento: A 

formação discente do curso de Odontologia da UFC se mostra eficaz quanto aos 

objetivos que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) propõe?   

Estabelecer uma conexão das metas traçadas na instituição com os 

resultados obtidos é essencial para dar auxilio a sua gestão, bem como a reflexão e a 

tomada de decisão, que são tarefas essenciais para o aprimoramento das ações e 

atividades desenvolvidas. Entretanto, o resultado da eficácia só é possível através de 

estudos detalhados que direcionem a possíveis melhorias nas ações administrativas 

destes gestores promovendo a qualidade institucional.  Diante disso, este trabalho tem 

como objetivo geral avaliar a eficácia da formação discente do curso de Odontologia da 

UFC, a partir da análise dos objetivos propostos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Para os objetivos específicos tem-se:  

 

 Identificar se o perfil dos egressos do curso de Odontologia está 

condizente com o perfil proposto no Projeto Pedagógico do Curso. 

 Identificar os fatores que interferem na eficácia da formação dos egressos 

estudados.   

 Verificar se a formação do curso de Odontologia se mostra eficaz para 

inserção laboral dos egressos no mundo do trabalho. 

 

Para a coleta de dados utilizou-se de uma pesquisa de campo com os 

egressos do curso de Odontologia da UFC Campus Fortaleza, por meio de um 

questionário elaborado em 3 (três) partes com base no perfil do egresso delineado ao 

Projeto Pedagógico do Curso. 

Para uma melhor compreensão dos dados coletados nesta pesquisa, o 

trabalho está devidamente estruturado da seguinte forma: No capítulo 1 apresentam-se 

os conceitos relacionados com a temática da dissertação bem como a formulação da 

problemática, objeto de estudo, objetivo geral e objetivos específicos e a justificativa do 

estudo.  

No capítulo 2, discute-se a fundamentação teórica, com base na avaliação da 

educação superior, dando ênfase na qualidade da educação superior, com foco no 

Sistema de Avaliação da Educação Superior - SINAES e na avaliação de egressos. É 

dado um enfoque nos conceitos de avaliação presentes na literatura, bem como a sua 

função na busca pela qualidade do ensino. No capítulo 3, ainda de fundamentação 

teórica, são abordados os vários conceitos de eficiência e eficácia apresentados pelos 



23 

 

 

principais teóricos, e sua relação com os processos avaliativos educacionais. É também 

discorrido sobre a eficácia da formação discente, tema relevante para o entendimento 

dos resultados desta pesquisa.  

No capítulo 4 são especificados o delineamento da pesquisa, o universo e 

amostra da pesquisa, os instrumentos para coleta de dados, o tratamento dos dados e o 

lócus da pesquisa. No capítulo 5 são apresentados resultados e discussões da pesquisa 

(pretensões de análise). E por fim, no capítulo 6, são apresentadas as considerações 

finais, seguidas dos elementos pós-textuais como as referencias e apêndices. 
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2 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR COMO MECANISMO NA 

BUSCA DA QUALIDADE DO ENSINO 

O conceito de avaliação passou por diversas modificações ao longo dos 

anos, incorporou influencias de diversos campos do saber, onde se tem como exemplo 

as ciências sociais. Com isso demonstrou-se como um conjunto diverso de abordagens 

norteadoras. Nunes e Neira (2015, p. 378) afirmam que ―não é de hoje que a avaliação 

assume diferentes funções sociais e pedagógicas visando atender as transformações 

sócio históricas nas quais todos estão inseridos‖. A avaliação passa a ter importância 

para os diversos âmbitos educacionais, relacionando-se a múltiplos fatores que definem 

os seus objetivos.  Oliveira, Souza e Tavares (2013, p. 631) asseguram que: 

[...] as avaliações no campo educacional, sobretudo no da educação superior, 

revelaram-se como importante mecanismo para o planejamento das políticas 

estatais, bem como para o controle dos recursos investidos e dos resultados 

alcançados. 

 

Entretanto, antes de adentrar na influência da avaliação para a busca da 

qualidade do ensino, é necessário expor alguns conceitos presentes na literatura, para 

que se tenham condições de entender com total clareza a evolução da avaliação e de 

seus principais modelos avaliativos.  

 

2.1 Avaliação da Educação Superior e Modelos Avaliativos 

 

A avaliação conforme Andriola (2003, p.252) ―corresponde a um processo 

sistemático para coletar informações válidas, quantificadas ou não, sobre uma 

determinada realidade ou atividade, o que permite a sua valoração e a tomada de 

decisões com o intuito de melhoria ou aperfeiçoamento‖. O aprimoramento vem como 

objetivo principal/final do processo avaliativo.  

Sob a ótica de Sant’Anna (1998, p.29) avaliação é:  

Um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as 

modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do 

sistema, confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja 

este teórico (mental) ou prático.   

 

O autor demonstra que o processo avaliativo está relacionado com o 

comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, eliminando a imagem 

positivista da avaliação, a qual se direciona exclusivamente ao estudante. Para Dias 

Sobrinho (2010, p. 195) ―a avaliação é a ferramenta principal da organização e 

implementação das reformas educacionais‖. O autor esclarece que a avaliação produz 
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mudanças nos currículos, nas metodologias de ensino, nos conceitos e práticas de 

formação, na gestão, nas estruturas de poder, nos modelos institucionais, nas 

configurações do sistema educativo, nas políticas e prioridades da pesquisa, nas noções 

de pertinência e responsabilidade social. Afinal, tem a ver com as transformações 

desejadas não somente para a educação superior propriamente dita, mas para a 

sociedade, em geral, do presente e do futuro (DIAS SOBRINHO, 2010). Apesar de a 

avaliação estar associada a vários outros setores estatais, como assinala Dias Sobrinho 

(2010, p.54), ―nas três últimas décadas do século XX sua ênfase foi acentuada no campo 

educacional, visto que a educação passou a ocupar o centro das atenções de distintos 

setores sociais‖. Nesse cenário a avaliação se consolida como a principal engrenagem 

da gestão educacional. 

Vianna (2000, p. 21) ressalta que ―a avaliação não se limita apenas à 

verificação do rendimento escolar, atividade rotineira (e burocrática) no âmbito 

institucional da escola‖. Isso demonstra que a avaliação no contexto atual, concentra-se 

em um nível maior, segundo uma perspectiva integrada a programas de qualidade, 

vivendo um momento singular, que afeta diferentes segmentos da comunidade 

educacional em diversos níveis administrativos. 

Em relação a esse processo, Dias Sobrinho (2005, p 15) afirma que ―a 

avaliação da educação superior é um terreno complexo‖, uma vez que: 

Toda avaliação opera com valores, nenhuma avaliação é desinteressada e 

livre das referências valorativas dos distintos grupos sociais. Toda avaliação 

se funda em alguns princípios, está de acordo com determinadas visões de 

mundo e busca produzir certos efeitos, ainda que esses pontos de partida, 

ideologias e objetivos nem sempre estejam claramente explicitados (DIAS 

SOBRINHO, 2005). 

A avaliação de acordo com o autor está conectada com os valores dos 

indivíduos avaliados, se relacionando diretamente com o destino das pessoas e da 

sociedade. Dias Sobrinho (2005, p.16) ressalta que ―cada avaliação afirma determinados 

valores, conforme os objetivos que lhe são atribuídos, denegando os valores opostos‖. 

Assim, as avaliações não podem ser compreendidas como a aplicação de um conjunto 

de técnicas neutras, devendo, assim, ser inseridas em um contexto social caracterizado 

por valores capazes de oferecer coerência e validade.   

Guba e Lincoln (1989) trazem pelo menos quatro gerações de estudos de 

avaliação: a primeira (1900-1930), que tem como ênfase a construção e a aplicação de 

instrumentos de medidas para avaliar os beneficiários de uma intervenção; a segunda 

(1930-1960), centrada na descrição da intervenção, que marca o surgimento da 
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avaliação de programas; a terceira (1967-1980) apoiada no julgamento de mérito e do 

valor de uma intervenção para ajudar na tomada de decisões; e a quarta (1980 - atual) 

que se refere à negociação entre os atores interessados e envolvidos na avaliação, 

conforme é observado no Quadro 1. 

 

Quadro 1- As etapas da história da avaliação e suas principais características 

GERAÇÕES DA 

AVALIAÇÃO 
PERÍODOS PRINCIPAL CARACTERÍSTICA 

 

I 

Reformismo (1800-1900) 

Eficiência e testagem (1900-1930) 

 

Medida 

 

II 
Idade da Inocência (1930-1960) 

 

Descrição 

 

 

III 

 

 

Expansão (1960-1973) 

 

Profissionalização e 

Institucionalização (1973-1990) 

 

 

Julgamento 

 

IV 
Dúvidas (1990 até nossos dias) 

 

Negociação 

Fonte: Adaptado de Madaus, Stufflebeam e Scriven, 1989; Guba e Lincoln, 1989 apud Dubois, 

Champagne e Bilodeau, 2011. 

 

Esta última geração proposta por Guba e Lincoln (1989) se define como a 

geração da ruptura, a qual se caracteriza por não estabelecer parâmetros. Em 

simultâneo, trata-se de uma geração de avaliação de referência construtivista, não só 

pela metodologia que é posta em prática, como também pela epistemologia que lhe está 

subjacente.  

A avaliação promove efeitos que podem influenciar diretamente no contexto 

avaliado, podendo promover mudanças. Ribeiro (2015, p.147) ressalta que ―a avaliação 

promove o desenvolvimento e possibilita a aferição e controle, seja pelo foco do 

processo recair na dinâmica dos processos, seja pelo foco sobre os resultados 

produzidos‖.  

O campo da avaliação educacional tem sido objeto de estudo de vários 

autores que, a partir da década de 50, buscam novos conceitos de práticas avaliativas 

coerentes com as concepções pedagógicas, como é observado no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Quadro 2 – Principais modelos de avaliação. 

 
Fonte: Adaptado de Madaus et al.  (1993). 

 

Os modelos de avaliação implementados a partir da década de 50 nos 

Estados Unidos, teve como pioneiro o modelo do norte americano Ralph W. Tyler, 

ideias expostas por ele em seu famoso artigo General Statement on Evalution 

(Declaração Geral sobre Avaliação – 1942), onde correlaciona a avaliação com 

objetivos de um programa educacional. O modelo era baseado na verificação da 

concretização dos objetivos propostos, a congruência entre resultados e objetivos 

pretendidos. Tyler foi um dos primeiros teóricos a buscar um aprofundamento nesse 

campo tendo contribuído com estudos sobre avaliação por objetivos e com a 

diferenciação conceitual sobre avaliação e medida. Baseado no conceito de que educar 

consiste na mudança de padrões de comportamento, Tyler atribui, à escola, a 

responsabilidade de verificar sua eficiência, através da avaliação. Considera, também, 

que a avaliação proporciona subsídios para uma análise crítica que possibilita a 

reformulação e o aprimoramento da programação curricular. Preocupa-se com o 

julgamento da eficiência do currículo, identificando a avaliação como um processo de 

investigação de valores que visa o aperfeiçoamento do sistema educacional (MEIRA; 

KURCGANT, 2008). 

A respeito disto Vianna (2000, p. 50) afirma que:  

O modelo de Tyler (1942) é bastante simples e parte do principio de que 

educar consistiria em gerar e/ou mudar padrões de comportamento, devendo, 

em consequência, o currículo ser construído com base na especificação de 

habilidades desejáveis expressas em objetivos a serem alcançados.  

 

Fundamentalmente, Tyler busca comparar aquilo que foi previamente 

planejado com os resultados de fatos alcançados, modelo bastante simples, mas que à 

época, causou profundo impacto entre os educadores, pois colocava à mostra os 

programas de larga eficácia ao lado de outros considerados ineficazes e, portanto, 
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possíveis alterações ou mesmo sujeitos a eliminação. Ralph Tyler constitui-se, assim, na 

primeira geração dos modelos de avaliação (SOARES, 2010).  

Escudero (2003, p. 5) traz de forma objetiva as seguintes caraterísticas 

marcantes do modelo de Tyler:  

a) Proposta clara de objetivos; 

b) Determinação das situações nas quais se devem manifestar as condutas 

esperadas; 

c)  Escolha de instrumentos claros de avaliação; 

d) Interpretação dos resultados da prova; 

e) Determinação da viabilidade e objetividade das medidas.  

 

Essa avaliação não é um simples processo de medição, por que é feito um 

juízo de valor sobre os resultados apresentados. Para Tyler, o ponto principal é 

exatamente o alcance dos objetivos propostos, sendo cuidadosamente pré-estabelecidos.  

Ainda segundo Escudero (2003, p. 15) ―apesar do exposto acima, as 

reformas tylerianas nem sempre foram aplicadas imediatamente, as ideias de Tyler 

foram bem recebidas pelos especialistas em desenvolvimento curricular e docência‖.  

Pois seu modelo era racional, apoiado por tecnologias fáceis e claras de entender e 

aplicar.   

Observa-se que mesmo com a amplitude que o modelo avaliativo de Ralph 

W. Tyler teve na época, as ideias expostas não foram utilizadas de imediato, 

posteriormente que começou a ser utilizado com sucesso em ambientes educacionais 

militares. Mesmo assim, a proposta de Tyler foi concebida para impactar todo o 

processo pedagógico, com a busca de uma ampla interação entre os atores envolvidos na 

tentativa de alcançar um ensino de qualidade (SOARES, 2010).  

O modelo de Tyler na visão de Vianna (2000, p. 50) ―proporcionaria 

subsídios para análise crítica da instituição, possibilitando a reformulação de sua 

programação curricular‖. Promovendo melhoria da qualidade institucional. Este autor 

complementa afirmando que a avaliação teria, ainda, como objetivo convalidar as 

hipóteses formuladas na estruturação dos novos currículos, que refletiriam o sistema de 

crenças e valores sociais e culturais da sociedade em que está inserida a escola 

(VIANNA, 2000).  

Um dos assuntos levantados por Tyler relaciona-se a interação 

professor/aluno, onde o docente repassa aos alunos aquilo que pretende repassar por 

meio de práticas curriculares, cabendo aos discentes responderem satisfatoriamente 
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aquilo que consta da integralização curricular e aos anseios da própria instituição 

(SOARES, 2010).  Pode-se perceber claramente a postura do educador no pensamento 

de Tyler. 

Escudero (2003, p. 16) expõe alguns pontos acerca da avaliação, a partir de 

entrevista com Tyler que ocorreu em 1973:  

a) A necessidade de analisar cuidadosamente o propósito da avaliação; 

b) O objetivo final da avaliação é auxiliar os alunos na aprendizagem, ou 

seja, ajuda-los a aprender. 

c) O "portfolio" é uma ferramenta valiosa para a avaliação, mas depende de 

seu conteúdo. 

d) A avaliação verdadeira deve ser idiossincrática, adequado às 

características do aluno e do centro. 

e) Os professores devem ser responsáveis pelas suas atividades educativas 

perante os pais de alunos. 

 

Ralph Tyler nessa entrevista expõe a importância do papel do professor, 

bem como realça a questão da avaliação idiossincrática, trazendo sua experiência como 

estudioso da educação.  

De forma sucinta, o modelo de Tyler conforme Escudero (2003, p. 5) está 

relacionado com: a proposta clara de objetivos, determinação das situações das quais se 

devem manifestar as condutas esperadas, escolha de instrumentos claros de avaliação, 

interpretação dos dados das provas, determinação da viabilidade e objetividade das 

medidas. 

Meio século depois de Tyler revolucionar o mundo da avaliação 

educacional, a força, consistência e validade de seu pensamento são observados. Como 

vimos, as suas ideias básicas, extremamente contemporâneas, são facilmente conectados 

à corrente da avaliação educacional atual.  

Posteriormente, no final da década de 60, vários estudos foram realizados no 

campo da avaliação. Lee Cronbach (1963), Michael Scriven (1967), Robert Stake 

(1967), Daniel Stufflebeam (1971), dentre outros, criaram modelos de avaliação que 

influenciaram um grande número de avaliadores em todo o mundo. A avaliação para 

estes autores baseia-se na mensuração de valores que se propõe a identificar um 

desempenho acadêmico, qualitativo ou quantitativo. Vianna (2000, p. 34) ressalta que 

―os modelos de avaliação educacional, na verdade, descrevem o que os avaliadores 

fazem ou prescrevem o que devem fazer‖. Se concentrando quase sempre na avaliação 



30 

 

 

do ensino, aprendizagem e eficiência do currículo, como também nos aspectos 

financeiros e com as implicações sócio-políticas da educação.  

A palavra modelo é usada em dois sentidos: 1) prescritivo, que é o mais 

comum, apresenta um conjunto de regras, prescrições, proibições, quadros referenciais, 

que especificam o que é bom e próprio para avaliação e como a avaliação deve ser feita; 

2) descritivo, conjunto de afirmações e generalizações que descrevem, preveem e 

explicam as atividades da avaliação (VIANNA, 2000). 

Em seu célebre artigo – Course improvement thourgh evaluation (1963) – 

Cronbach concentra-se na discussão de quatro aspectos de extrema importância: a 

associação entre avaliação e o processo de tomada de decisão, os diferentes papéis da 

avaliação educacional, o desempenho do estudante como critério de avaliação de cursos 

e algumas técnicas de medida à disposição do avaliador educacional. (VIANNA, 2000).  

Cronbach (1963) traz em sua obra alguns pontos que não podem ser 

ignorados pelo avaliador educacional, como por exemplo, a avaliação que visa ao 

aprimoramento de cursos buscando analisar quais seus efeitos, ou seja, quais as 

mudanças que produz no estudante. Vianna (2000, p. 68) ressalta que ―a avaliação de 

acordo com Cronbach, deve ser entendida como uma atividade diversificada, que exige 

a tomada de decisões e uso de grande número de diferentes informações‖. Sobre os 

procedimentos de medida, Cronbach põe em destaque que estes variam em função do 

tipo de decisão a ser tomada. Sobre estas ideias, Meira e Kurcgant (2008, p.486) 

ressaltam que ―Na concepção de Cronbach, a avaliação tem por finalidade fazer não 

apenas um julgamento final, mas oferecer meios para o aprimoramento de currículos‖.   

Escudeiro (2003, p. 18) explana a respeito dos conceitos expostos por 

Cronbach em seu famoso artigo: 

a) Associar o conceito de decisões de avaliação; 

b) A avaliação é utilizada para melhorar um programa enquanto este estará 

sendo aplicado. 

c) Pôr em causa a necessidade dos estudos avaliativos ter caráter 

comparativo. 

d) Estudos em grande escala, uma vez que as diferenças entre os 

tratamentos podem ser muito grandes e impedem discernir claramente as 

razões para as conclusões são postos em causa. 

e) Metodologicamente Cronbach propõe que a avaliação deve incluir: a) 

estudos de fatos processarem a ter lugar no de sala de aula; b) medidas de 

desempenho e atitudes mudanças observadas nos alunos e c) estudos de 
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seguimento, ou seja, o caminho posterior adoptada por estudantes que 

tenham participado no programa. 

f) A partir dessa perspectiva, técnicas de avaliação não podem ser limitadas 

a testes de desempenho. Questionários, entrevistas, observação sistemática e 

não sistemática, testes, e de acordo com o autor, desempenham um papel 

importante na avaliação, em contraste com o uso quase exclusivo feito de 

testes e técnicas de coleta de dados. 

 

Estes aspectos considerados importantes para o modelo de Cronbach 

abrangem, particularmente, pontos que não podem ser ignorados pelo avaliador 

educacional. 

Ademais, outro grande representante dos modelos avaliativos foi Michel 

Scriven (1967), com a apresentação de conceitos a respeito da avaliação formativa e 

somativa. Sobre isso Vianna (2000, p. 85) afirma que ―a sua grande contribuição 

consistiu em estabelecer que a avaliação desempenha muitos papéis (roles), mas possui 

um único objetivo: determinar o valor do mérito‖. Sendo o objetivo principal algo que 

consista em oferecer uma resposta satisfatória aos problemas propostos pelo que é 

avaliado. Scriven em sua renomada obra Methodology of Evalution (1967), trazem 

ideias importantes para o universo da avaliação, fazendo parte da bagagem teórica de 

cada avaliador. Em seu trabalho, Scriven trata a respeito das avaliações somativa e 

formativa, conceitos que iriam influenciar grandiosamente o futuro da avaliação. Estes 

têm como objetivo conhecer o valor ou o mérito do que está sendo avaliado. Meira e 

Kurcgant (2008, p.486) afirmam que ―para Scriven, a avaliação educacional 

desempenha vários papéis, mas possui um único objetivo que é determinar o valor ou 

mérito do que está sendo avaliado‖. Isso demonstra que para este teórico, não existe 

diferenças entre avaliação formativa e avaliação somativa, pois ambas visam determinar 

o valor da entidade em particular, ou seja, tudo depende da perspectiva em que se situa 

quem faz a análise.  

Scriven trabalhou posteriormente a chamada avaliação independente de 

objetivos - goal-free (1973), que teria como principal função reduzir os vieses e 

aumentar a objetividade das avaliações, onde o avaliador goal-free vai determinar até 

que ponto os objetivos pretendidos estão sendo alcançados, sendo atributo exclusivo do 

avaliador externo. 

De acordo com Escudeiro (2003, p. 18) as contribuições que se destacam 

como as mais significativas do modelo de Scriven (1967): 
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a) Ele é definido diferença entre a avaliação como uma atividade 

metodológica, o que o autor chama objetivo das funções de avaliação e a 

avaliação em um contexto particular. 

b) Scriven aponta duas funções diferentes que a avaliação pode adotar: a 

formativa e somativa. Propõe à avaliação formativa qualificar o processo de 

avaliação a serviço de um programa de desenvolvimento, a fim de melhorar, 

e à avaliação somativa o processo orientado a verificar a eficácia do 

programa e tomar decisões sobre a sua continuidade. 

c) Ênfase dada à avaliação da consecução dos objetivos pré-determinados, 

porque se os objetivos são inúteis, não tem muito interesse terem sido feitos. 

Destaca a necessidade da inclusão tanto da avaliação por objetivos a si 

mesmos como determinar na medida em que estes tenham sido alcançados 

d) Distinção entre a avaliação intrínseca e extrínseca como duas formas 

diferentes de valorizar um elemento de educação. Em uma avaliação 

intrínseca o elemento é avaliado para si mesmo, enquanto a avaliação 

extrínseca o elemento é avaliado para os efeitos que tem sobre os 

estudantes. 

e) Scriven adota uma posição contrária à Cronbach, defendendo o caráter 

comparativo a ser apresentado por estudos de avaliação.  

 

Scriven tinha uma inquietação quando o assunto se tratava dos custos da 

avaliação que são considerados altos, entretanto reconhece que é impossível realizar 

avaliação cost-free. Os benefícios seriam a compensação, sendo o aluno o mais 

beneficiado (VIANNA, 2000).  

Robert Stake (1967) traz um modelo de avaliação a qual remonta o 

avaliador que valoriza a avaliação de diferentes maneiras, cabendo a este decidir em 

cada momento o objetivo que pretende alcançar. As ideias de Stake (1967), juntamente 

com as de Scriven (1967), deram origem à avaliação responsiva e possibilitaram o 

surgimento da avaliação naturalista. Seu modelo avaliativo se concentra na avaliação 

responsiva, a qual está direcionada fortemente para as ações do programa e, em menor 

escala, para seus objetivos. A respeito da avaliação responsiva Vianna (2000, p. 134) 

afirma que: 

O inicio de uma avaliação responsiva centra-se no aprofundamento do 

conhecimento de todos os elementos da cultura institucional e dos 

posicionamentos em relação ao que deva ser, é ou não deva ser objeto da 

avaliação, que, no caso, pensamos em um programa. 
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Stake (1994) em seus estudos aborda sobre o estudo de caso como uma 

forma de pesquisa, onde é definido por seu interesse em casos individuais e não pelo 

método de pesquisa utilizado e que procura identificar o que é comum e o que é singular 

em um caso. Para Stake, a avaliação não deve ter o caráter episódico, devendo ser 

subsidiada na compressão de todo o processo que se relaciona ao programa educacional 

tendo como base o levantamento de dados fundamentados na realidade (MEIRA; 

KURCGANT, 2008). A partir destas ideias e de tantas outras, que surgiu o modelo de 

avalição responsiva, destacando os aspectos formais e informais da avaliação. Escudero 

(2003, p. 19) afirma que ―Stake (1967) propôs o seu modelo de avaliação O modelo de 

rosto, que segue a linha de Tyler, sendo mais completo quando se considera as 

discrepâncias entre o observado e esperado nos "antecedentes" e "transações" e permitir 

alguma base para desenvolver hipóteses sobre as causas e as falhas nos resultados 

finais‖. 

Outro representante da segunda geração da avaliação foi Daniel Stufflebeam 

o qual desenvolveu um modelo avaliativo baseado na avaliação por contexto, avaliação 

por insumo, avaliação por processo e avaliação por produto (CIPP). Vianna (2000, 

p.103) explica que ―o modelo é a própria definição que apresentam de avaliação, como 

um processo para descrever, obter e proporcionar informação útil para julgar decisões 

alternativas‖. 

O modelo proposto por Daniel Stufflebeam traz a relação da tomada de 

decisão com a mudança que pretende implementar, explicando que para cada tipo de 

avaliação corresponde um tipo de decisão. Escudero (2003, p.21) explica que ―outros 

modelos consideram o processo de avaliação para atender instâncias que devem tomar 

decisões, o exemplo notável dentre os modelos existentes é provavelmente o mais 

famoso e amplamente utilizado por todos: o CIPP (de contexto, insumos, processos e 

produtos), proposto pela Stufflebeam e colaboradores (1971)‖. É a chamada avaliação 

para fins de melhoria e não para fins de prova. Conforme destacam Lima et al. (2008, 

p.1076):  

O modelo CIPP procurou promover a cultura da avaliação no âmbito das 

organizações (empresariais e educacionais) para fundamentar as decisões 

gerenciais com base em investigações sistemáticas, pautadas na coleta 

sistemática de dados relevantes (fatos) e na análise racional destes. 

A partir dos anos 70 Stufflebeam define avaliação como um processo para 

descrever, obter e processar informação útil para julgar decisões alternativas. Em 1974, 

Stufflebeam, ao discutir abordagens alternativas em avaliação educacional, estabeleceu 

uma diferença entre avaliação para tomada de decisão e avaliação relacionada à 
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responsabilidade educacional (acountability) (VIANNA, 2000). Ele destaca três 

aspectos indispensáveis para a compreensão do seu modelo: a avaliação como um 

processo sistemático e contínuo; a avaliação como base para elaborar questões e buscar 

informações que respondam, de forma relevante, a essas questões e, por fim, propõe que 

a avaliação deve favorecer a tomada de decisões dos gestores. Apresenta o modelo CIPP 

(Contexto, Insumos, Processo e Produto), que tem como ponto central aprimorar e não 

provar (MEIRA; KURCGANT, 2008). 

No modelo de avaliação de Stufflebeam, o que trata da avaliação de 

contexto se mostra o mais utilizado, tendo por objetivo de acordo com Vianna (2000, 

p.105) ―estabelecer necessidades, especificar população/amostra de indivíduos a 

considerar, e estabelecer os objetivos que devem concretizar as necessidades‖. 

É um tipo de avaliação que serve para planejamento das decisões, e segundo 

Stufflebeam contribui para decisões relacionadas ao meio e possibilita analisar as várias 

partes existentes no programa. 

A avaliação por insumos, caracterizada como análise do potencial de custos- 

benefícios, define recursos para o alcance de objetivos. Vianna (2000, p.106) relata que 

a avaliação por insumos: 

resulta na especificação de materiais, procedimentos, cronograma de 

realização, condições materiais, pessoal, orçamento, oferecendo todo os 

elementos necessários à concretização dos objetivos. 

 

A avaliação por processo, é destinada a detectar as deficiências de 

planejamento e implementação. Vianna (2000, p. 107) explica que a avaliação por 

processo ―do mesmo modo, que a avaliação formativa, promove o levantamento 

frequente de informações e apresenta relatórios aos responsáveis pelo projeto com a 

finalidade de garantir o prosseguimento dos trabalhos‖. 

Esse tipo de avaliação traz algumas possibilidades como, por exemplo, 

permitir o aprimoramento do programa de avaliação, possibilitando o registro de 

informações úteis para análises posteriores.  

E por fim, a avaliação por produto, que analisa os resultados obtidos em 

momentos pré-definidos. Vianna (2000, p. 108) ressalta que a avaliação por produto 

―mede e interpreta os resultados obtidos em certos momentos pré-definidos do 

programa e ao seu término‖. Este modelo determina as diferenças entre o que se 

pretendeu e o que realmente ocorreu, analisando as causas.  

O modelo proposto por Stufllebeam é reconhecido como um grande avanço, 

quando trata-se da forma que é considerada a avaliação, principalmente por envolver 

sua análise a partir de visões distintas sobre o ambiente de averiguação, avaliando os 
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recursos, e observando a forma que eles estão sendo utilizados. Fazendo-se sentindo 

apenas se utilizado em uma tomada de decisão, permitindo a escolha entre alternativas e 

se alocar recursos após o diagnóstico, buscando a melhoria do sistema (SOARES, 

2010).  

Os modelos de avaliação desenvolvidos por tais estudiosos influenciaram a 

história da avaliação, sendo utilizados até nos dias atuais, porém no Brasil é observado 

que há um longo caminho a percorrer, mesmo que a implementação dos sistemas de 

avaliação educacional brasileiros voltados ao ensino superior, tenham sido influenciados 

por tais modelos. Vale ressaltar que a avaliação é uma área significativamente nova, 

articulada a diversas outras áreas do conhecimento, refletindo diversas concepções de 

mundo, entretanto possui várias abordagens teóricas. São muitas as classificações do 

tipo ou formato de avaliações encontradas na literatura, algumas delas baseadas na 

finalidade do processo, outras nos objetivos, ou ainda no nível de participação dos 

usuários, contudo, todos os modelos buscam o aprimoramento do processo avaliado. 

 

2.2 Avaliação da Educação Superior no Brasil  

Muitos são os requisitos questionados pelos sistemas de avaliação da 

Educação Superior, a qualidade é um exemplo. Segundo Bertolin (2007, p.93) ―nas 

décadas de 1960 e 1970, a preocupação com a educação se dava, basicamente, no 

sentido quantitativo e foi na década de 1980 que começaram a surgir, nos EUA e na 

Europa, as primeiras reflexões acerca da qualidade da educação‖.  

A noção de qualidade da Educação Superior está associada ao conceito da 

sociedade do conhecimento. Morosini (2014, p.389) diz que é sobre essas concepções 

que as IES vêm se expandindo de forma acelerada, segundo o movimento de influências 

e de concepções paradigmáticas, que se alocam entre tais concepções. Sendo assim, o 

conceito de educação de qualidade muitas vezes é utilizado para acentuar seu 

compromisso construtivo de conhecimento. Para Demo (1994, p.76), ―a educação é um 

conceito mais rico que conhecimento, porque abrange o desafio da qualidade formal e 

política ao mesmo tempo‖. Os resultados das avaliações de qualidade estão diretamente 

relacionados com a autorização e credenciamento de cursos, além da liberação de 

verbas públicas. Para as universidades federais que optaram em aderir ao Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), no caso a 

Universidade Federal do Ceará, é firmado um contrato de gestão, cuja liberação de 

recursos está diretamente relacionada aos resultados das metas propostas.  
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Como Silva (2001, p. 34) argumenta, ―a qualidade é o foco central da 

avaliação, porque qualquer processo avaliativo visa a conhecer a qualidade ou, ao 

menos, seus indicadores; porém, segundo a autora, a definição conceitual desse termo é 

complexa‖. Avaliação e qualidade são dois termos intrinsecamente relacionados quando 

utilizados na educação. 

A qualidade da educação é vista como uma realidade complexa, como um 

sistema, uma instituição ou curso. O reconhecimento da multidimensionalidade do 

conceito quando aplicado à área educacional, pois, quando falamos da qualidade de um 

curso ou de uma universidade estamos nos referindo não só a um aspecto, mas a várias 

dimensões desses contextos. Em uma universidade há, por exemplo, a dimensão da 

gestão, do corpo docente, do desempenho dos alunos, da pesquisa, da extensão, da 

estrutura física, entre outras. Nota-se, portanto, que falar da qualidade de uma 

instituição ou curso implica, nessa perspectiva, a noção da complexidade estrutural e da 

multidimensionalidade, no que tange a esses contextos. 

A avaliação da Educação Superior tem um papel central no 

desenvolvimento dos sistemas educacionais de um país, sendo requisito básico para os 

enfrentamentos da sociedade globalizada. O processo avaliativo das universidades 

brasileiras associado, ainda, no regime militar, a ambiciosa política de pós-graduação 

promovida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), cujo sistema de avaliação pelos pares estendeu-se às agencias de fomento a 

pesquisa (FARIAS FILHO, 2010). Para muitos, conforme Leite (2005, p.26) ―o início 

da Avaliação da Educação Brasileira e das Instituições de Ensino Superior, veio com o 

ciclo chamado de Estado Avaliador”. Sendo proposto pela CAPES, iniciado em 1977, 

que é direcionado à avaliação dos programas de Pós-graduação stricto-sensu. 

Comparando-se as grandes universidades europeias, a educação de nível superior é algo 

relativamente contemporâneo no histórico brasileiro, por conseguinte, os processos 

avaliativos que os abrange também demonstram-se recentes. Zainko (2008, p. 827) 

assegura que ―o processo de construção histórica da avaliação da educação superior no 

Brasil é marcado por avanços e retrocessos‖. A autora ainda explica que: 

A proposta de avaliação em caráter mais sistematizado remonta ao início da 

década de sessenta quando o governo militar que vigorou no País de 1964 a 

1985 a título de modernização submete a educação a um modelo 

―produtivista‖ de eficiência, como se as instituições educacionais fossem 

organizações semelhantes a empresas privadas (ZAINKO, 2008). 

A Reforma Universitária de 1968 advém de ideias de grupos que 

propuseram um amplo diagnóstico detectando a necessidade de incrementar o número 
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de matrículas na Educação Superior acompanhando a tendência vigente em outros 

países de um fenômeno chamado de massificação. Com isso, houve um grande número 

de matrículas nestas instituições de ensino superior sem a segura análise de 

possibilidades de democratização de acesso e permanência a este nível de ensino. Em 

1980, com o esgotamento do modelo militar e já caminhando para a redemocratização 

do País, a avaliação da educação superior ganha destaque e é concebida como 

instrumento para a implementação de políticas que permitam a superação da crise que 

vive a universidade (ZAINKO, 2008). 

De acordo com Andriola (2008, p. 129) ―Esta sistemática avaliativa recebeu 

muitas críticas e, como qualquer outra prática, carece de alterações que acompanhem as 

necessidades da Educação Superior Brasileira‖. Entretanto, há de se considerar a 

influencia e a importância que a Capes tem para as pós-graduações brasileiras. Leite 

(2002, p.87) afirma que a ―avaliação das instituições de educação superior, no Brasil, 

constitui um processo que vem se desenvolvendo desde os anos 70, no que diz respeito 

ao sistema de pós-graduação e pesquisa‖. Afirma ainda que, ―dos anos 90 pra cá, é o 

processo de avaliação global das instituições, o qual pode-se dizer, vem desafiando as 

relações estado universidade-sociedade, tendo em vista suas características intrínsecas e 

seus efeitos sobre os sistemas de educação superior‖. Há outras iniciativas voltadas para 

a avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES) Brasileiras que merecem menção, 

como por exemplo, as discussões que a Associação Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES) desencadeou a partir de 1982, bem como a 

experiência desenvolvida pela Universidade de São Paulo (ANDRIOLA, 2008). 

Polidori (2009, p. 439) comenta que o ―processo de avaliação da educação 

superior no Brasil apresenta uma trajetória bastante rica e, inclusive, inovadora no que 

diz respeito à sua proposta de considerar o processo na sua totalidade‖. Essa trajetória 

revela ―mudanças radicais no seu formato, principalmente em relação à sua concepção‖. 

A avaliação das universidades brasileiras era concebida, predominantemente, como uma 

forma de as IES prestarem contas de seus investimentos efetuados no setor público, que 

precisavam ser justificados (FARIAS FILHO, 2010).  

Considerando a evolução do desenvolvimento do processo avaliativo, 

Polidori (2009, p.444) apresenta uma divisão em quatro ciclos: 

Primeiro ciclo (1986 a 1992) – várias iniciativas de organização de um 

processo de avaliação, e a existência de avaliações isoladas no país não se 

constituindo em uma avaliação de caráter nacional (PARU, GERES); 

Segundo ciclo (1993 a 1995) – denominado de formulação de políticas. 

Instalação do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB); 
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Terceiro ciclo (1996 a 2003) – denominado de consolidação ou 

implementação  da proposta governamental. Ocorreu o desenvolvimento do 

Exame Nacional de Cursos (ENC), o Provão, e o da Avaliação das Condições 

de Oferta (ACO), a qual passou, posteriormente, a ser chamada de Avaliação 

das Condições de Ensino (ACE). Por fim, houve, ainda, algumas Portarias 

para regulamentarem e organizarem a avaliação das IES; 

Quarto ciclo (2003 a atual) – denominado de construção da avaliação 

emancipatória, com a implantação do SINAES, numa proposta de se 

desenvolver uma avaliação formativa e que considerasse as especificidades 

das IES do país.  

 

Neste contexto, o Programa de Avaliação da Reforma Universitária 

(PARU), que antecede os demais programas de avaliação institucional das IES 

brasileiras, foi concebido e realizado pela CAPES em 1983, durante o governo militar. 

Conforme Zainko (2008, p.828) assevera: 

É produzido a partir de levantamento de dados e apreciação crítica da 

realidade da educação superior nacional, mediados por estudos, discussões e 

pesquisas, com a finalidade de realizar uma avaliação comparativa de todo o 

sistema. 

 

Andriola (2008, p. 131) assegura que este programa, estendido até 1986, no 

governo civil de José Sarney, foi criado e implementado em um contexto que 

apresentava as seguintes caraterísticas: 

a) Movimentos em defesa das eleições diretas para Presidente da República, 

caracterizando intenso momento de mobilização e busca de abertura política 

no Brasil; 

b) Surgimento de associações e sindicatos de peso no cenário nacional, tais 

como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Andes; 

c) Organizações reivindicaram direito de participar das decisões políticas do 

país. 

 

Vale ressaltar que este programa, que foi criado pela CAPES, foi à primeira 

iniciativa, em nível governamental, pensada para avaliar as Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras, o que na verdade operou uma sistemática de avaliação feita pelo o 

estado, com o intuito de implementar a reforma universitária. O PARU só durou três 

anos, sendo desativado ―apesar da proposta inovadora, ou talvez por isso‖ (MARBACK 

NETO, 2007). Uma das grandes conquistas do PARU foi o reconhecimento por parte da 

comunidade acadêmica da importância da Avaliação Institucional, provocando debates 

que influenciaram na Origem do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) (ANDRIOLA, 2008). 
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Foi criada a Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior 

com o objetivo de ―propor soluções urgentes aos problemas da educação superior‖, no 

ano de 1985. Uma das dificuldades destacadas pelo documento apresentado - Uma 

Nova Política para a Educação Superior - correspondeu à falta de parâmetros na política 

racional de alocação de recursos públicos. Com relação à avaliação do ensino superior, 

de acordo com o relatório, essa deve ser realizada considerando: ―avaliação dos cursos, 

avaliação dos alunos; avaliação dos professores; avaliação didático pedagógica do 

ensino; avaliação de servidores técnicos e administrativos; e avaliação das carreiras‖ 

(ZAINKO, 2008, p.2). 

Zainko (2008, p. 2) ressalta que o documento foi ―significativamente 

modificado pelo Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior (GERES)‖. 

Para o GERES, os principais envolvidos no processo de avaliação são os representantes 

dos órgãos governamentais e a proposta deve se fundamentar em ―uma concepção 

regulatória da educação superior, dando enfoque às dimensões individuais (do alunado, 

dos cursos e das instituições)‖. 

A partir disto, ―a avaliação de desempenho cumpre papel importante tanto 

do ponto de vista do controle social da utilização de recursos, como também no 

processo de formulação de políticas e de estabelecimento de normas para o sistema 

educacional‖ (ZAINKO, 2008, p. 2). 

Houve, de acordo com Zainko (2008, p. 3), combate intenso ao GERES 

realizado ―pelo movimento docente que, por meio de sua associação – ANDES –, lança 

a proposta de um padrão unitário de qualidade para a universidade brasileira‖. Assim, 

no início da década de 1990, há modelos avaliativos defendendo ―pressupostos diversos 

de educação superior, pautados em diferentes concepções de avaliação‖. 

Segundo Leite (2002, p. 88), ―entre 1992 e 1996, inúmeros atores entraram 

em cena, quando os países europeus, notadamente a Inglaterra, estabeleceram seus 

sistemas nacionais de avaliação para a melhora da qualidade, eficiência, eficácia e 

prestação de contas do ensino superior à sociedade‖. No Brasil, a Andifes e a Andes 

propõem ―um programa de avaliação calcado na experiência CAPES e no modelo 

holandês ao Ministério de Educação‖. A partir disso, universidades, docentes, discentes 

e corporações ―puseram-se em campo para discutir os princípios e interesses envolvidos 

nesse processo avaliatório‖, inclusive com a participação do Estado. 

Em 1993, no Governo Itamar Franco, é criada a Comissão Nacional de 

Avaliação ―com o objetivo de estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação do 

processo de avaliação institucional nas universidades brasileiras‖. Para tanto, ―é criado 
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o PAIUB, primeiro programa de avaliação institucional da Universidade Brasileira‖, 

que pretende construir ―práticas avaliativas que sejam participativas, contínuas e 

sistemáticas, afinadas com o debate público e com a função social da educação superior 

no momento histórico‖, sendo a avaliação compreendida como ―processo de 

acompanhamento metódico das ações realizadas pelas instituições‖ (ZAINKO, 2008, p. 

3). 

Desenvolvido no âmbito da CAPES, o PAIUB foi proposto nos anos 90 ao 

MEC por pesquisadores que tinham o ensino superior como foco. Como Andriola 

(2008, p.131) assevera ―o PAIUB apareceu em um contexto internacional, entre o inicio 

da segunda guerra mundial e o fim do socialismo real, que deflagrou aquilo que Eric 

Hobsbawm chamou de fim do breve século XX‖. De acordo com o autor, no documento 

do PAIUB, ―a avaliação institucional pauta-se na perspectiva de Daniel Stufflebeam: 

isto é, está ligada à tomada de decisão, como forma de garantir a qualidade do ensino‖. 

Ainda segundo o autor, ―o PAIUB se enquadrou, segundo Santos Filho (apud Stein, 

2003), num modelo de Estado avaliador, centrado na melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos pelas universidades, sem com isso, atrelá-los a uma concepção 

financeira ligada à premiação e/ou punição‖. 

O documento básico do PAIUB contém a fundamentação teórica, os 

princípios, os objetivos, as características, as diretrizes para o desenvolvimento da 

proposta, as variáveis e os indicadores institucionais de avaliação institucional (STEIN, 

2003). Neste modelo avaliativo, cabe ao MEC articular, viabilizar e financiar a 

avaliação da educação superior, estimulando a adesão voluntária das instituições a esta 

prática avaliativa. A avaliação é compreendida enquanto um processo de 

acompanhamento metódico das ações realizadas pela instituição de educação superior, 

com vistas a averiguar em que medida são cumpridas e atendidas as funções e 

prioridades delimitadas coletivamente (ZAINKO, 2008).  

O PAIUB tinha como foco às Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), pautando-se em fundamentos norteadores definidos. Foram adotados pelo 

PAIUB os seguintes princípios, de acordo com Ristoff (1995, apud Andriola, 2008), 

―globalidade, comparabilidade, respeito à identidade institucional, não-premiação, 

adesão voluntária, legitimidade e continuidade‖. Acerca da metodologia empregada 

para o PAIUB, Andriola (2008, p.134) explicita:  

O primeiro dizia respeito à auto avaliação da instituição, que deveria ser 

implementada pelos componentes da comunidade acadêmica. Num segundo 

momento seria a vez da avaliação externa, na qual especialistas da área que 

está sendo avaliada eram convidados para dar o seu parecer. Finalizando o 
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processo tínhamos o momento da síntese entre as etapas anteriores, ou seja, 

eram confrontados os dados da avaliação interna e da avaliação externa com 

a participação tanto dos membros da instituição quanto dos especialistas 

convidados. 

 

O PAIUB despertou em diversas instituições o interesse de participar desse 

sistema de avaliação, pois tratava a avaliação institucional como um exame orientado 

pelos objetivos a serem alcançados. Andriola (2008, p.135) afirma que ―esta ampla 

aceitação se deveu, à natureza dos princípios adotados, especialmente no que se refere à 

efetiva participação de representantes das IES na construção e na execução do PAIUB‖. 

O autor complementa que ―essa participação era vista como representativa e oferecia, 

aos olhos da comunidade acadêmica, legitimidade política‖. Entretanto, com a ascensão 

do governo Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1995, o modelo de avaliação do 

PAIUB não se mostrava mais adequado para subsidiar o controle do sistema de 

educação superior. O desligamento do PAIUB, teve como principal objetivo esconder o 

verdadeiro estado que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) se 

encontravam, sendo implementado em seu lugar a proposta de avaliação do ENC 

(ANDRIOLA, 2008).  

De acordo com Fávero e Pasinato (2014, p.199) ―Atualmente, a principal 

legislação que regulamenta de modo geral a educação no Brasil é a LDB (Lei n
o 

9.394), 

sancionada pelo Presidente da República (Fernando Henrique Cardoso) em 20 de 

dezembro de 1996‖. A LDB teve uma importante contribuição para a estruturação da 

educação, dando enfoque aos processos de avaliação, tendo como principal objetivo a 

melhoria da qualidade de ensino. Nesse contexto, a avaliação da educação superior 

passa a ter importância entre as políticas educacionais, seja para orientar as diretrizes 

mais complexas, seja para auxiliar na implementação de políticas do Ministério da 

Educação - MEC. O atual Conselho Nacional de Educação-CNE, órgão colegiado 

integrante do Ministério da Educação, foi instituído pela Lei 9.131, de 25/11/95, com a 

finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer 

atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação. 

Uma das atribuições do CNE é instituir através de resoluções as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação. 

Segundo Dias Sobrinho (1995, p. 9) ―a avaliação institucional consiste num 

empreendimento sistemático que busca a compreensão global da Universidade, pelo 

reconhecimento e pela integração de suas diversas dimensões‖. No governo de 

Fernando Henrique Cardoso foram criados mecanismos de avaliação nos diversos níveis 
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da educação brasileira: Na Educação Básica o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB); No Ensino Médio o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); No 

Ensino Superior, o Exame Nacional de Cursos (ENC).  

A lei que instituiu o ENC foi à de número 9.131/95, sendo conhecido 

também como Provão, se destacando como política de avaliação de cursos para 

educação superior. O ENC funcionava de forma que os procedimentos adotados para as 

avaliações incluíam, necessariamente, a realização, a cada ano, de exames nacionais 

com base nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente 

divulgados e destinados a aferir os conhecimentos e competências adquiridos pelos 

alunos em fase de conclusão dos cursos de graduação (ZAINKO, 2008). O ENC se 

mostrou diferente em diversos pontos das propostas anteriores de avaliação da educação 

superior, principalmente aos princípios do PAIUB.  

O Provão, segundo Polidori (2009, p. 441) ―existiu de 1996 a 2003 e foi 

considerado um instrumento indicador de eficácia da IES, utilizando os resultados do 

desempenho dos alunos‖. Onde ocorreram diversas mudanças nas políticas de educação 

superior, inclusive as políticas de avaliação constam nesse contexto.  

Andriola (2008, p. 137) afirma que ―O ENC procurou medir a eficiência dos 

serviços prestados pela IES, atribuindo conceitos as mesmas, gerando, com essa 

possibilidade de ranking dessas instituições educacionais, bem como inevitáveis 

comparações e competições entre as mesmas‖. Tendo metodologia diferenciada ao 

PAIUB, consistindo em uma prova, obrigatória, a qual os discentes que cursavam o 

último ano realizavam. Somente o ENC ―avaliava‖, sendo a visita dos especialistas 

oriundas da Avaliação das condições de ensino (ACE), era somente verificar a 

existência do que era comentado pela IES, ou seja, um check-list. A abordagem sempre 

utilizada era a quantitativa, onde o resultado numérico em dado momento era a 

prioridade (avaliação estática) (ANDRIOLA, 2008). 

Polidori (2009, p. 442) argumenta que o ―Provão acabou sendo considerado 

um grande marco na educação superior brasileira, apesar de todas as críticas que 

sofreu‖. Dentre as críticas, a autora cita ―a) o fato de se utilizar o resultado do 

desempenho dos alunos para conceituar as Instituições de Educação Superior (IES) e, b) 

esse resultado ser apresentado em forma de rankings”. Gouveia et al. (2005, p.112) 

relata que:  

Ao optar por um instrumento de avaliação que por sua própria simplicidade 

tem um caráter bastante restrito, o governo Fernando Henrique parece ter-se 

preocupado mais em disseminar e legitimar uma cultura de avaliação do que 

propriamente diagnosticar as diversas facetas do ensino superior brasileiro. 
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A partir disso, pode-se considerar que o governo obteve relativo êxito, pois, 

apesar das diversas críticas ao ENC como instrumento de avaliação, foram observadas 

poucas divergências, a respeito da necessidade de um sistema de avaliação em larga 

escala da educação superior brasileira. Andriola (2008, p. 138) afirma que ―é importante 

destacar que, mesmo com todas as críticas aos seus paradigmas conceituais, foi a partir 

do Provão que a avaliação instalou-se, efetivamente, junto aos cursos de graduação‖.  

Entretanto, Marback Neto (2007, p.179) afirma que o Provão serviu ―como 

instrumento de pressão para a melhoria do ensino superior no país‖ apesar de não 

cumprir ―um papel construtivo‖.  A existência do ENC como instrumento único de 

avaliação da educação superior sempre foi muito questionada, embora no discurso 

oficial o ENC fosse apenas um dos instrumentos para avaliação das instituições, sendo 

na prática o único instrumento de avaliação. (GOUVEIA et al., 2005).  

Além do Provão, ―o governo introduziu outro mecanismo denominado 

Avaliação das Condições de Oferta (ACO), cuja proposta era avaliar os cursos e as 

Instituições de Educação Superior‖ (POLIDORI, 2009).  

A respeito da legislação que envolvia o ENC, Andriola (2008, p.137) ― O 

ENC recebeu um aparato legal expresso em leis, decretos e portarias, que lhe deram 

poder junto à politica educacional brasileira, especialmente no campo, do 

credenciamento, recredenciamento e reconhecimento de cursos‖.   

Com a saída do Presidente Fernando Henrique Cardoso do governo, o 

sistema de avaliação da educação superior sofreu modificações, devido à nova 

conjuntura econômica e política brasileira. Neste mesmo ano, 2003, foi criada a 

Comissão Nacional de Avaliação das Universidades Brasileiras (CONAES), com a 

finalidade de elaborar uma nova proposta de avaliação do ensino superior. Os trabalhos 

desta comissão resultaram, em 14 de abril de 2004, a promulgação realizada pelo 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Lei nº 10.861 que implantou o Sistema de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) (ANDRIOLA, 2008). 

Polidori (2009, p. 439) comenta que ―de uma avaliação totalitária e que 

primava pelo ranqueamento, passou para um processo que respeita as diversidades e as 

especificidades das Instituições de Educação Superior (IES), momento em que foi 

instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES‖. 

De acordo com Andriola (2008, p. 139) ―No campo da educação superior 

iniciaram-se as discussões sobre a Reforma Universitária, que encontra no sistema de 

avaliação do ensino superior forte representação‖.  
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A Reforma Universitária, de acordo com o governo Lula, teria como base a 

expansão das vagas para atender um percentual maior da população brasileira, vinculada 

a qualidade do ensino que seria oferecido. Baseado na busca pela qualidade do ensino 

ofertado pelas IES é instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. 

 

2.3 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

 

A partir da institucionalização da política de expansão de vagas proposto no 

governo Lula, o SINAES foi instituído pela Lei Nº 10.861/04, com o objetivo de 

assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos 

cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes (BRASIL, 2004). 

De acordo com Barreyro e Rothen (2006, p.955) o ―SINAES tinha o mérito de sinalizar 

uma mudança na concepção da avaliação com foco no mercado para a ênfase na 

melhoria da qualidade‖. Caracterizava-se como o primeiro programa de avaliação de 

instituições que foi apreciado e votado pelo Congresso Nacional, passando de politica 

de governo para política de estado (ANDRIOLA, 2008). O autor ainda ressalta que:  

a legislação que fundamenta o SINAES está expressa na Constituição Federal 

de 1988, e que outras leis dão sustentação ao sistema, são elas: Lei 9.131 de 

1995, que criou o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a avaliação 

periódica das IES e dos seus cursos; A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9.394/96), art. 9º incisos VI e IX; O Plano Nacional de Educação 

(PNE) – Lei 10.172/2001. 

 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é supervisionado 

pela CONAES, ao passo que também é contemporâneo dos denominados e já extintos 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU).Vale ressaltar que a 

discussão sobre a avaliação surgiu a partir da criação deste último, fazendo parte de uma 

dimensão institucional das IFES.  

O SINAES possui imperfeições e contradições, assim como outros sistemas, 

entretanto possui aspectos positivos. Como exemplo destaca-se a possibilidade da IES 

desenvolver a cultura da avaliação. Ribeiro (2015, p.144) ressalta que: 

 

Sendo um sistema, o SINAES integra um conjunto de avaliações realizadas 

com diferentes metodologias, aplicadas em diferentes momentos e incluindo 

diferentes atores institucionais visando, assim, uma leitura mais fiel e mais 

completa possível do funcionamento das Instituições de Ensino Superior - 

IES brasileiras, independentemente do tamanho, da natureza administrativa e 

da organização acadêmica. 
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Nesse âmbito, o SINAES possui três métodos que visam valorar o mérito e 

a excelência da IES, enquadrando-se no Sistema de Educação Superior brasileiro: 

Avaliação Institucional (AVALIES), Avaliação das Condições dos Cursos de 

Graduação (ACCG) e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), sendo 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa – INEP responsável pela coleta de dados a 

fim de promover as avaliações. No âmbito do Sinaes e da regulação dos cursos de 

graduação no País, prevê-se que os cursos sejam avaliados periodicamente. Assim, os 

cursos de educação superior passam por três tipos de avaliação: para autorização, para 

reconhecimento e para renovação de reconhecimento. Estes cursos são avaliados através 

de um instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distancia. De 

acordo com este instrumento os cursos serão avaliados a partir de três grandes 

dimensões formadas por diversos indicadores, são estas: Organização didático-

pedagógica, Corpo docente e tutorial e Infraestrutura. 

O desenvolvimento da avaliação das instituições de educação superior tem 

por objetivo identificar o perfil e o significado de sua atuação, por meio de atividades, 

cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais. Esta avaliação é desenvolvida em duas etapas: a auto-avaliação, 

coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição e a avaliação 

externa (BRASIL, 2004a). A publicação conjunta das Diretrizes e do Instrumento de 

Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior pelo Ministério da Educação 

significa um avanço estratégico para o processo de avaliação implantado pela Lei do 

SINAES. Com o término progressivo do primeiro ciclo da auto-avaliação institucional, 

o novo instrumento define a concepção,a metodologia, os indicadores e os critérios para 

as Comissões de Avaliação Externa lançarem seu olhar sobre a auto-reflexão crítica 

produzida pelas Comissões Próprias de Avaliação. 

De acordo com Dias Sobrinho (2000, p. 45) ―Uma exigência fundamental 

para um processo de avaliação da educação superior é a compreensão das funções 

essenciais da instituição universitária‖. O objetivo da avaliação institucional é auxiliar 

na realização de um balanço das principais realidades e necessidades, bem como 

insuficiências e desafios da instituição.  

Foi instituído em maio do ano de 2006 o Decreto Federal n.º 5.773, 

chamado Decreto-Ponte, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. Segundo Souza (2011, p.5) ― O 

art. 1º, parágrafo 3º deste Decreto define que ―A avaliação realizada pelo Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES constituirá referencial básico 

para os processos de regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a 

melhoria de sua qualidade‖. 

A avaliação institucional é focalizada no sistema de avaliação da educação 

superior, através de 10 dimensões que deverão ser alvo obrigatório da auto-avaliação 

das IES (ANDRIOLA; RODRIGUES, 2005). A primeira dimensão que trata da missão 

e o plano de desenvolvimento institucional reflete a respeito das informações acerca das 

(i) finalidades, objetivos e compromissos da IES, (ii) das práticas pedagógicas e 

administrativas (iii) do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), ao que relaciona-se principalmente as atividades de 

pesquisa, ensino, extensão, gestão acadêmica, gestão e avaliação institucional 

(ANDRIOLA, 2008). Esta dimensão trata-se de uma orientação para os gestores 

educacionais, sobretudo para os que se envolvem diretamente com a avaliação interna 

das instituições de ensino.  

A segunda dimensão sobre a política institucional voltada ao ensino, pós-

graduação, à pesquisa e à extensão, retrata de acordo com Andriola (2008, p. 140): a 

análise da (i) concepção de currículo e organização didático-pedagógica de acordo com 

os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área; (ii) as práticas 

pedagógicas, observando a relação entre a transmissão de informações e utilização de 

processos participativos de construção do conhecimento; (iii) a pertinência dos 

currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as demandas 

sociais e as necessidades individuais; (iv) as práticas institucionais que estimulam a 

melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as 

inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino. identificar as 

práticas institucionais voltadas a formação de pesquisadores; identificar a articulação da 

pesquisa cientifica com as demais atividades acadêmicas; identificar os principais 

indicadores quantitativos relacionados a publicação cientifica; detectar a concepção de 

extensão universitária e de intervenção social, bem como a articulação de ambas com as 

atividades de ensino e da pesquisa; identificar o grau de participação dos estudantes nas 

ações de extensão e de intervenção social; valorar o impacto da extensão na formação 

dos discentes participes dessas atividades; apresentar dados e indicadores quantitativos 

das atividades e dos projetos de extensão. 

A terceira dimensão abrange a responsabilidade social da instituição. De 

acordo com esta dimensão, os avaliadores deverão verificar a contribuição da instituição 

no que tange a inclusão social, o desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 
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ambiente, ao incentivo da memória cultural e artística e à defesa do patrimônio histórico 

e cultural (ANDRIOLA, 2008). Esta dimensão é caracterizada basicamente como a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior. 

A comunicação com a sociedade caracteriza-se como quarta dimensão do 

processo de auto-avaliação do SINAES, onde permite identificar as estratégias, os 

recursos, e a qualidade da comunicação interna e externa da IES, bem como a imagem 

pública da IES no meio de comunicação social (ANDRIOLA, 2008).  

A quinta dimensão trata da política institucional de gestão de pessoal, de 

acordo com Andriola (2008, p. 141) ―deverá potencializar analisar aspectos 

relacionados às políticas internas destinadas aos recursos humanos; apresentar dados 

referentes aos recursos humanos das IES; identificar ações institucionais que visem a 

aperfeiçoar os recursos humanos‖. Esta dimensão tem um grau de importância 

relevante, pois se relaciona aos atores que desempenham parte das atividades no 

contexto universitário, sendo eles que provêm alguns dos meios para que atividades de 

pesquisa, ensino e extensão sejam realizadas. 

A organização e a gestão da instituição identifica-se como a sexta dimensão 

do processo de auto-avaliação do SINAES, onde permite analisar a gestão da IES, 

especificamente no que se relaciona ao funcionamento e representatividade do 

colegiado, bem como a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios, identificando os procedimentos de gestão de informações 

institucionais (ANDRIOLA, 2008). A sétima dimensão que retrata a adequação da 

infraestrutura física à missão da instituição, Andriola (2008, p. 141) explica que: 

deverá possibilitar verificar as condições da infra-estrutura física da IES e 

dos equipamentos das bibliotecas, com relação ao seu uso como apoio às 

atividades de ensino e de investigação cientifica; identificar o mérito das 

ações institucionais de combate ao desperdício; valorar a atuação de alguns 

dos principais órgãos de apoio a gestão.  

 

O planejamento e avaliação institucional são explicitados por Andriola 

(2008, p. 141) como a oitava dimensão do processo de auto-avaliação do SINAES, que 

tem como objetivo ―identificar a adequação e a efetividade, do planejamento geral da 

instituição e sua relação com o Projeto Político Pedagógico Institucional, bem como dos 

procedimentos de avaliação e de acompanhamento do planejamento institucional‖. A 

nona dimensão aborda a política interna de atendimento aos estudantes universitários, 

além dos estudantes devidamente matriculados, faz referencia aos egressos dos cursos 
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de graduação da IES. Andriola (2008, p. 141) complementa afirmando que esta 

dimensão deverá: 

identificar as ações internas propostas para atendimento aos dois segmentos 

citados; apresentar dados da evasão discente na graduação; mapear ações 

internas de combate à evasão discente; apresentar dados relevantes da 

participação estudantil em atividades acadêmicas; apresentar o perfil dos 

candidatos aos cursos de graduação da IES. 

 

A avaliação de egressos no âmbito da avaliação educacional, caracterizada 

na nona dimensão do processo de auto-avaliação do SINAES, é apresentada no próximo 

tópico deste trabalho, devido à relevância do tema e a busca pelo melhor entendimento 

da pesquisa. 

Por fim, tem-se a décima dimensão, que trata da sustentabilidade financeira 

e institucional, que se baseia em potenciar a análise e sustentabilidade financeira da IES, 

especificamente o que relaciona-se ao uso dos recursos em programas de ensino, 

investigação cientifica e extensão (ANDRIOLA, 2008). O processo de auto-avaliação 

possui alguns requisitos para entrar em funcionamento, sendo a composição de uma 

equipe de coordenadores um deles. Essa composição, na etapa de preparação do 

processo avaliativo, é constituída a Comissão Própria de Avaliação (CPA). Esta 

comissão irá coordenar os trabalhos de auto-avaliação da IES, que tem por próximo 

passo realizar um planejamento das ações a serem desenvolvidas, bem como criar 

mecanismos de sensibilização da comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação interna (ANDRIOLA, 2008). A CPA demonstra-se como uma oportunidade 

para os avaliadores internos exercerem seu papel de forma a colocar uma visão 

particular a cerca do objeto avaliado, não esquecendo suas particularidades.  

 

2.4 Avaliação de egressos no âmbito da avaliação educacional 

 

As universidades possuem um papel de extrema importância frente à 

sociedade. A partir de suas ações, opiniões serão formadas e aplicadas em contextos 

mais diversos. Esta sociedade cobra resultados, benefícios sociais e culturais efetivos 

das IES. Tais instituições, para cumprirem esta tarefa necessitam ter consciência de suas 

potencialidades, bem como dos seus limites, contando com mecanismos capazes de 

esclarecer as diretrizes e metas futuras. Ademais, cabe a IES aplicar o modelo avaliativo 

que mais se enquadra com as suas características e expectativas.  Nesse contexto, a 

avaliação institucional contribui para que a IES repense as suas práticas administrativas, 
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técnicas pedagógicas, de forma comprometida, refletindo sobre o seu papel na 

sociedade como provedora do saber. Brandalise (2012, p. 5) reforça ao dizer que: 

A concepção de avaliação adotada num processo avaliativo pode assentar-se 

em diferentes fundamentos teórico-metodológicos de avaliação educacional, 

os quais são válidos tanto à avaliação da aprendizagem, de currículo, de 

docentes, de políticas públicas, de programas, de projetos quanto à avaliação 

das instituições escolares específicas, como as escolas básicas, os institutos 

de ensino superior, as universidades, entre outros. 

 

Toda instituição, inclusive a educacional, possui características que 

justificam essa correspondência, consequentemente, o fundamento para tal avaliação. 

Brandalise (2012, p. 5) afirma que ―A avaliação institucional numa perspectiva crítica é 

aquela que consegue captar o movimento institucional presente nas relações da 

instituição.‖ Esta tem que identificar aspectos concretos, formais e informais, implícitos 

e explícitos que tornem viáveis a realização dos objetivos propostos por um projeto 

pedagógico. Neste sentido, a avaliação institucional tem caráter formativo, está voltada 

para a compreensão e promoção dos potenciais da IES.  

Para explicar de forma sucinta, Dias Sobrinho (2000) explicita a avaliação 

institucional em três parâmetros: totalidade, integração e processo.  Sendo que a 

totalidade retrata que a avaliação institucional deve ser uma ação sistemática e global, 

que ultrapasse amplamente as avaliações pontuais e corriqueiras da vida escolar. A 

totalidade não está apenas no objeto, mas também no sujeito. Na integração a avaliação 

requer a postura dinâmica de conhecer, produzir e cimentar as relações, de construir a 

articulação e a integração dos diversos níveis, áreas e dimensões institucionais. E o 

processo a avaliação institucional também não há de se extinguir com a elaboração de 

relatórios e diagnósticos, com o julgamento de resultados e ações já cumpridas. É um 

processo e como tal deve inscrever-se na vida total da instituição, isto é, realizar-se 

como cultura. 

Dentre as diferentes formas de avaliação institucional existentes, destaca-se 

a avaliação com egressos, uma vez que constitui em uma das dimensões propostas pelo 

SINAES, ao mesmo que demonstra a qualidade do ensino ofertado pela instituição de 

ensino. Martins e Lousada (2005, p.76) refletem a respeito: 

O estudo de acompanhamento de egressos pode ser inserido nesse contexto 

da avaliação institucional, como um componente que irá auxiliar no 

apontamento da realidade qualitativa da IES, como uma das formas de 

avaliação de produtos ou resultados, ou seja, vai conferir significado à 

avaliação dos cursos, quanto a sua respeitabilidade, desempenho, qualidade e, 

até mesmo, quanto ao seu prestígio externo.  

 

A avaliação educacional, cada dia mostra-se como um campo de expansão 

no país, considerando o grande interesse em sistematizar os processos avaliativos, a fim 
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de implementar as politicas da educação superior, esta sempre será vinculada com a 

questão da busca pela qualidade, daquilo que está sendo avaliado. Uma proposta de 

avaliação deve estar pautada no objeto a qual se dirige, se concretizando através dos 

valores e interesses dos sujeitos envolvidos (MEIRA; KURCGANT, 2008). Os 

processos avaliativos da educação superior, monitorados pelo SINAES, citado 

anteriormente neste trabalho, estão vinculados com a avaliação das instituições, dos 

cursos e o desempenho dos estudantes, permitindo que a própria instituição verifique a 

sua qualidade, bem como a responsabilidade social (MEIRA; KURCGANT, 2008). No 

que concerne às dez dimensões que o SINAIS avalia, a nona dimensão faz referencia a 

Politica de atendimento a estudantes e egressos, onde manual de orientações desta 

dimensão prevê que o núcleo básico e comum está relacionado com a inserção 

profissional dos egressos e a participação dos egressos na vida da instituição (MEIRA; 

KURCGANT, 2008). Os autores explicam que o manual orienta que seja observado, na 

IES, se existem dados e indicadores para avaliar esta dimensão, como pesquisas e 

estudos sobre os egressos e /ou empregadores dos mesmos. Os autores, através desta 

citação, fundamentam um dos objetivos específicos desta pesquisa, a qual trata da 

eficácia da formação do curso de Odontologia, através da análise laboral dos egressos, 

mostrando que este parâmetro é de total relevância para o sistema de avaliação vigente 

no país. 

A avaliação institucional realizada através da avaliação com egressos 

mostra-se um parâmetro para demonstrar como está a realidade qualitativa da IES, ou 

seja, a qualidade dos serviços ofertados a comunidade. O desafio de se estabelecer uma 

avaliação com egressos numa perspectiva crítica aponta que, para além do domínio de 

fundamentos e técnicas de avaliação, há necessidade de posturas mais dialógicas e 

democráticas, e de uma preparação dos avaliadores para que adquiram certo domínio 

das condições de construção dinâmica de processos socioculturais, científicos e 

pedagógicos, considerando os múltiplos fatores que os interseccionam. 

(BRANDALISE, 2012).  

Dentre os aspectos expostos interessa para o presente trabalho entender o 

papel do egresso no contexto da avaliação institucional, para isto conhecer os principais 

conceitos, ou o significado do termo é de grande valia. O conceito de egresso está 

relacionado a aquele aluno que concluiu seus estudos em algum curso de graduação ou 

pós-graduação, podendo ou não ter vinculo com a instituição a qual se formou. Pena 

(2000, p. 5) explica que ―o termo ―egresso‖ caracteriza-se o aluno que já saiu da escola 

— ou seja, todo ex-aluno —, incluindo, então, as categorias de diplomados, desistentes, 
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transferidos e jubilados‖. A abrangência da semântica do termo pode interferir no 

entendimento racional do termo e influenciar sobre as noções teóricas do tema a ser 

investigado.  

Alguns autores trazem a importância da avaliação com egressos e os efeitos 

consequentes a sua aplicação. Martins e Lousada (2005, p. 76) explicitam ―ser o egresso 

um ponto expressivo de referência para a avaliação do ensino da Universidade, visto 

estar ele colocando em prática, profissionalmente, o aprendizado que lhe foi proposto na 

IES.‖ Isto demonstra a influencia da avaliação com egressos no contexto das IES. Para 

os autores a universidade desempenha um papel de geradora e disseminadora de 

conhecimento, visto que o desempenho do egresso será reflexo, ao menos teoricamente, 

deste investimento. O egresso, por sua vez, está relacionado com o setor produtivo, 

buscando o desenvolvimento econômico e social do país. Para Schwartzman e Castro 

(1991 apud PENA, 2000): 

O estudo de egressos recupera, de fato, várias questões do estudo de alunos, 

particularmente as ligadas: à qualidade do ensino e adequação dos  currículos  

à situação  profissional;  à  origem  dos  projetos  profissionais  e  a  sua  

consistência  em relação à situação profissional de fato. 

 

Bertrand (2005, p. 45) ressalta a necessidade de um melhor conhecimento 

das condições atuais de inserção dos diplomados no mercado de trabalho.  Ao mesmo 

tempo em que destaca a importância de acompanhar os egressos. O autor ainda observa 

que é nos países em desenvolvimento que a necessidade de um melhor conhecimento do 

futuro dos jovens egressos do sistema educacional é mais premente, em vista dos graves 

desequilíbrios que se pode observar neles, e particularmente o crescimento de 

desemprego dos diplomados, sendo nesses países que se encontram os problemas 

práticos mais difíceis para a identificação e a observação dessa população.  

A questão não é se submeter às exigências do mercado de trabalho e sim 

trocar informações para que ambos os lados cheguem a um padrão satisfatório de 

exigência e qualidade dos novos profissionais. O acompanhamento sistemático de 

egressos pode contribuir com tal relacionamento (MARTINS; LOUSADA, 2005). O 

acompanhamento de egressos se mostra como relevante estratégia institucional para 

obtenção de informações a respeito da qualidade do ensino ofertado com o 

desenvolvimento destes alunos, mantendo o vínculo IES/Organização. O feedback dos 

egressos em relação ao ensino ofertado pela instituição é necessário para a proposição 

das mudanças nos currículos, nos processos de ensino-aprendizagem, na gestão 

universitária e para averiguar a trajetória profissional e acadêmica após a conclusão do 

curso (BRANDALISE, 2012). O egresso do curso de graduação pode constituir-se 
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como um indicador de avaliação institucional e uma referência para a avaliação da 

qualidade acadêmica da IES, e compreende-se que qualidade é um ponto muito debatido 

dentro da universidade.  

Acrescentando às ideias anteriores, Machado (2010) defende que a 

observação da trajetória dos ex-alunos serve como fonte de informações gerenciais, 

permitindo a tomada de decisões. O autor acredita que o planejamento de cursos, 

arranjos didático-pedagógicos e modalidades de programas, estão ligados a esta toma de 

decisões desenvolvendo uma polivalência e identidade profissional capazes de interagir 

e de atender às mutações do mercado de trabalho. Silva e Bezerra (2015, p.5) afirmam 

que ―o sistema de acompanhamento dos egressos possibilita o registro de informações 

dos egressos, o acompanhamento de sua trajetória e a interação entre os egressos e a 

instituição‖. Esse acompanhamento de egresso auxilia e influencia no planejamento 

estratégico da instituição, pois fornece informações privilegiadas. Pode-se conseguir, 

também, uma cooperação da escola com a sociedade através dos egressos inseridos no 

mundo do trabalho, uma vez que eles podem retroalimentar o projeto escolar 

institucional com suas contribuições de caráter eminentemente prático (ROCHA et al., 

2005). 

A instituição de ensino superior possui um diferencial competitivo, tanto 

para melhorar seu desempenho no sistema de avaliação da CAPES, como para fornecer 

subsídios que permitam ao curso potencializar a formação de seus discentes, através do 

acompanhamento eficaz do aluno egresso, uma preocupação recorrente nas IES 

(TEIXEIRA; MACCARI, 2014). Isso evidencia que a preocupação com o desempenho 

do egresso, é explicada através deste acompanhamento, sendo relevante que as IES 

passem a reconhecer como se dá a aplicação e o impacto social do trabalho 

desenvolvido por seus egressos.  Esse processo gera consequentemente novos 

conhecimentos, pois propicia oportunidades de trocas de experiências para além do 

período de realização do curso. De acordo com Rocha et al. (2005, p. 49): 

A pesquisa de acompanhamento de egressos é fundamental para uma 

instituição de ensino avaliar a eficácia da sua atuação e poder revê-la no que 

considerar necessário, podendo implementar políticas e estratégias de 

melhoria da qualidade do ensino, de modo a atender às necessidades da 

sociedade. Em particular, temos a necessidade de estarmos bem preparados 

para formarmos bons profissionais e ao mesmo tempo sintonizar esta 

formação profissional com as necessidades do mundo do trabalho. 

 

Os autores reforçam a importância de se ter uma base de conhecimento com 

as experiências, resultados positivos e restrições alcançadas pelos egressos, bem como a 

necessidade de avaliar continuamente os meios utilizados na sua formação. As 
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pesquisas sobre o perfil de egressos na literatura têm crescido rapidamente nos últimos 

anos e vêm figurando com frequência em publicações internacionais. Podem-se 

identificar vários estudos que focalizam os resultados em relação à satisfação no cargo, 

a relação entre a universidade e o mercado de trabalho, competências adquiridas no 

curso, habilidades interpessoais e treinamento vocacional (TEIXEIRA; OLIVEIRA; 

FARIA, 2007) 

Acerca deste contexto, Andriola (2014, p. 207) rebate afirmando que. ―raros 

são os estudos visando o acompanhamento de egressos de cursos de graduação, 

realizados pelas IES brasileiras‖. Segundo o autor tem-se uma escassez de pesquisas 

que norteiam o tema. Espartel (2009, p. 104), também explicita a dificuldade de se 

encontrar pesquisas com esta finalidade, quando diz que ―são raros os estudos que 

avaliam as opiniões dos egressos‖, havendo uma lacuna a ser preenchida por trabalhos 

relevantes que influenciarão a gestão do ensino nas IES.  Há diversas dificuldades de 

realizar o acompanhamento de egressos, entretanto a promoção do diálogo permanente 

com os mesmos torna-se essencial para que às IES retornem informações sobre a 

qualidade da formação recebida, tanto curricular, quanto ética, a inserção no mercado de 

trabalho, a satisfação profissional, a relação entre a ocupação e a formação profissional 

recebida, além da continuidade da formação (BRANDALISE, 2012). 

Para Teixeira, Oliveira e Faria (2007, p. 112) ressaltam que: 

Um dos aspectos que  dificulta  a  pesquisa  de egressos  está  relacionado  à  

carência  de  estudos  e  pesquisas,  o  que  dificulta  uma  definição 

conceitual semântica e influencia diretamente nas escolhas e nos objetivos do 

que se pretende definir,  e  também  nos  resultados  que  se  pretende  inferir,  

afetando,  assim,  o  processo pedagógico de investigação que está por trás 

desta análise de definição conceitual. 

 

A dificuldade não é apenas essa, pois o aluno não tem conhecimento a 

respeito dessa carência devido a não informação por parte da, a respeito das pesquisas, 

não há um cadastro efetivo, não há convites a esses egressos para que participem 

ativamente da vida da instituição.  

Ademais, pode-se constatar que mesmo existindo poucas pesquisas sobre 

acompanhamento ou avaliação com egressos, devido à relevância do seu uso, não se 

esgotam as preocupações em conhecer os caminhos trilhados por estes indivíduos, que 

responderão pelo nível de qualidade dos seus respectivos cursos. Sobre as tentativas de 

pesquisar o egresso é preciso considerar que apenas implantar um sistema estático, de 

acompanhamento deste egresso, pode não ser suficiente para alcançar resultados 

efetivos, visto que o desinteresse dos egressos neste tipo de avaliação, a ausência da 

cultura em manter os dados disponíveis e principalmente a inobservância de que a partir 
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da análise dos efeitos práticos do curso podem emergir ações para a melhoria do 

programa. Para funcionar efetivamente, além das características técnicas, um sistema 

pode demandar o uso de procedimentos que incentivem a participação do egresso por 

reconhecer a utilidade do processo (TEIXEIRA; MACCARI, 2014). Os autores 

acreditam ser o egresso um dos ativos mais valiosos da universidade, já que é a partir do 

conhecimento adquirido durante o curso que se verifica a contribuição efetiva da 

educação para a sociedade, de modo que o nome da universidade é evidenciado.  

Desse modo, pode-se observar que a avaliação com egressos possibilita as 

instituições maiores possibilidades de aprimoramento de suas atividades, pois através 

destes, os quais são os protagonistas, pode-se analisar se seus objetivos e metas estão 

sendo alcançados com relação a sua missão. Por meio deste processo, pode-se mensurar 

a eficácia dos serviços prestados pela IES, influenciando no planejamento estratégico da 

instituição, e analisando a relação com as demandas da sociedade. Para melhor 

entendimento serão abordados conceitos a respeito da eficácia e eficiência, no próximo 

capítulo, a fim de melhorar o entendimento da análise dos resultados desta pesquisa. 
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3  EFICÁCIA DA FORMAÇÃO DOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Com os efeitos do mercado globalizado as instituições de ensino superior 

estão inseridas em um ambiente de intensas modificações. Frente a isso, a busca pela 

qualidade é algo essencial, bem como a gestão participativa se mostra como o 

diferencial, para a perfeita ligação entre planejamento e avaliação. O planejamento 

caracteriza-se como um processo que torna possível as políticas, estratégias e diretrizes 

institucionais, e a avaliação, demonstram-se como um instrumento de verificação, 

análise de resultados e consequências das decisões, programas e projetos, ambas 

correspondem a ações práticas de gestão, representando o canal metodológico que 

congrega duas bases do conhecimento: a teoria e a prática (MOTA, 2014). 

As mudanças pelas quais as instituições de ensino superior passam vão 

desde a busca pela qualidade, determinada pelas exigências da sociedade, até a busca 

por uma sociedade democrática e a gestão do capital intelectual, baseadas no 

crescimento tecnológico. Sobre isso, Estrada e Almeida (2007, p.147) afirmam que: 

 

As últimas décadas caracterizam-se pelo aumento da velocidade das 

mudanças sociais, científicas e econômicas no cenário nacional internacional. 

Em consequência desse aceleramento das mudanças, os mercados 

consumidores tornaram-se mais exigentes e os mercados fornecedores mais 

competitivos. Com o intuito de se adaptar a esta nova situação, quer para 

crescer, quer para permanecer, as organizações, com ou sem fins lucrativos, 

trabalham arduamente. 

 

O planejamento se destaca nesta fase. Estrada e Almeida (2007, p. 149) 

ressaltam que ―para realizar um planejamento adequado, é necessário determinar 

objetivos específicos e mensuráveis, com prazos finais realistas e alcançáveis‖. Sendo 

que a prática do planejamento promove a sofisticação dos métodos, como é o caso do 

planejamento estratégico. Em um planejamento apropriado, objetivos específicos e 

mensuráveis são determinados, com prazos realistas e possíveis de alcançar, para 

focalizar esforços, guiar planos, decisões e avaliar progressos. 

Segundo Estrada e Almeida (2007, p. 152) ―o planejamento estratégico é 

uma metodologia de pensamento participativo, utilizada para determinar a direção que a 

organização irá seguir, por meio da descoberta de objetivos válidos e não-subjetivos‖. O 

planejamento estratégico se mostra como uma análise racional das oportunidades 

oferecidas pelo meio, dos pontos fortes e fracos da instituição.  

Neste momento vale ressaltar que na nova gestão pública há um modelo que 

se destaca é a Gestão por Resultados, onde se aplica na efetividade do fato. Gomes 

(2009, p. 67) explica que: 
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O modelo de Gestão por Resultados é uma das principais recomendações do 

receituário da Nova Gestão Pública. Isso decorre do argumento de ser este 

modelo apropriado a, simultaneamente, focar na efetividade ou no que de 

fato interessa ao cidadão e a sociedade, flexibilizar a condução dos processos 

e assim remediar a disfunção relacionada ao apego exacerbado às normas e 

procedimentos, e propiciar mais eficiência e accountability.  

 

 O autor ressalta que esse modelo se caracterizaria na etapa de formulação 

da política pública, pela tradução dos objetivos em resultados e, na etapa de 

implementação das ações para atingi-los, pela predominância da orientação por 

resultados em substituição aos outros mecanismos de coordenação, como a coordenação 

por supervisão direta, à padronização de procedimentos e a padronização de habilidades 

(GOMES, 2009). 

O conceito de ―resultado‖ que por muitas vezes está relacionado com o 

conceito de ―efeitos‖, está diretamente ligado ao Paradigma da Nova Gestão Pública. 

Isso é demonstrado na fala de Gomes (2009, p. 68) onde é explicitado que ―paradigma 

da Nova Gestão Pública enfatiza a gestão por resultados e a efetividade das políticas 

públicas, acreditamos que não é possível diferenciar efeitos de resultados ou, por outro 

lado, equiparar resultados a produtos ou impactos‖.  

Nesse contexto de mudanças, destaca-se o conceito de eficiência, que passa 

a existir na gestão pública, de tal forma a ser elevado a um princípio constitucional da 

administração pública. Na teoria administrativa, eficácia e eficiência são consideradas 

fundamentais a qualquer organização pública ou privada, pois ambas são 

imprescindíveis para o planejamento que significa determinar os objetivos certos e em 

seguida escolher os meios certos de alcançar esses objetivos (ALCANTARA, 2009). 

 

3.1 Eficiência e Eficácia: Conceitos e diferenciação  

 

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são consolidação dos 

pressupostos do Princípio da Eficiência que estão inseridos no contexto da 

administração pública. Neles estão presentes elementos da Ciência da Administração e 

da Ciência Jurídica, os quais são essenciais para avaliar a qualidade da gestão pública 

brasileira. (CASTRO, 2006). Sobre o termo eficiência, Camargo e Guimaraes (2013, p. 

137) comentam que: 

 

A palavra eficiência tem origem no termo latim efficientia, e segundo o 

Dicionário Aurélio, se refere-se à capacidade de dispor de alguém ou de algo 

para conseguir um efeito determinado. O conceito também costuma ser 

equiparado com o de ação, força ou produção. Por outras palavras, a 

eficiência é o uso racional dos meios dos quais se dispõe para alcançar um 
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objetivo previamente determinado. Trata-se da capacidade de alcançar os 

objetivos e as metas programadas com o mínimo de recursos disponíveis e 

tempo, conseguindo desta forma a sua otimização. 

 

O princípio da eficiência foi elevado a nível constitucional pela Emenda nº 

19, de 04 de junho de 1998, estando inserto com esta definição expressamente no art. 

37, caput, da Carta Magna.  É um dos princípios norteadores da administração pública 

anexado aos da legalidade, finalidade, da motivação, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança 

jurídica e do interesse público.  

 Castro (2006, p.3) afirma que ―a eficiência não se preocupa com os fins, 

mas apenas com os meios. Ela se insere nas operações, com vista voltada para os 

aspectos internos da organização‖. O conceito está relacionado com os recursos 

utilizados para se alcançar os objetivos propostos. 

Pereira, Peixe e Staron (2010, p. 20) asseveram que ―a eficiência não se 

preocupa com os fins, mas com os meios. Como medida de alcance dos objetivos, 

visando à eficiência, faz-se necessária a análise e avaliação das políticas públicas 

relacionadas ao planejamento e gestão dos meios necessários à eficiência organizacional 

na escola‖. Os autores comparam afirmando 

O conceito de eficiência perdurou, durante muito tempo, como critério 

único da avaliação organizacional, posteriormente o conceito de eficácia surgiu como 

complemento do conceito de eficiência. Este se enquadra na função de ater-se aos fins, 

em atingir os objetivos, que se insere no êxito do alcance dos objetivos, com foco nos 

aspectos externos da organização. À medida que o administrador se preocupa em fazer 

corretamente as coisas, ele está se voltando para a eficiência (melhor utilização dos 

recursos disponíveis).  Porém, quando ele utiliza estes instrumentos fornecidos por 

aqueles que executam para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para verificar se as 

coisas bem feitas são as que realmente deveriam ser feitas, então ele está se voltando 

para a eficácia (alcance dos objetivos através dos recursos disponíveis) 

(CHIAVENATO, 1994). Quanto a essa dimensão, Estrada (1999, p. 24) afirma que 

―uma instituição será eficiente se seus recursos e processos forem utilizados 

apropriadamente e cumprirem sua função‖. Desse modo, há a preocupação com o uso 

adequado dos recursos e o desenvolvimento dos processos ante os resultados 

alcançados. 

Camargo e Guimaraes (2013, p. 135) relatam que ―o dever de eficiência 

estabelece o modo como devem ser atingidos os fins da administração pública e qual 
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deve ser a intensidade e a relação entre as medidas que ela adota e os fins que 

persegue‖. Sendo imprescindível o conhecimento da representação que a eficiência tem 

para a gestão pública.   

Alcântara (2009, p. 26) diz que é importante ―ressaltar que o conceito de 

eficiência apresenta necessariamente contornos diferenciados em organizações privadas 

e públicas‖. Prevalecendo o interesse ou a necessidade dos cidadãos e predominando o 

interesse financeiro e de seus proprietários e a maximização do lucro. 

Assim, na teoria administrativa, ainda de acordo com Alcântara (2009, 

p.29), ―eficácia e eficiência são consideradas fundamentais a qualquer organização 

pública ou privada. Ambas são vitais para o planejamento‖, uma vez que possibilitam a 

definição de objetivos certos e a escolha dos meios certos para atingi-los. 

Os conceitos de eficiência e eficácia que se enquadram para a área pública 

se baseiam em explicitar que eficácia está relacionada com o atingimento dos objetivos 

desejados por determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e 

mecanismos utilizados para atingir tais objetivos. E eficiência busca deixar explicito 

como os objetivos estabelecidos foram conseguidos (TORRES, 2004). 

Sobre o termo eficácia Cavalcante (2011, p. 67) assegura que ―A palavra 

eficácia origina-se do latim efficaz, eficaz, que significa ter o poder de produzir o efeito 

desejado. O conceito de eficácia refere-se a um critério institucional‖. 

Masson et al. (2006, p. 9.2) ressalta que: 

 

O conceito de eficácia enfatiza as relações externas da instituição com o 

ambiente, a eleição e legitimação de objetivos e a formulação de programas. 

Em suma, enquanto que a eficiência é orientada para processos e 

equipamentos, a eficácia é orientada para objetivos e metas. O sucesso de 

qualquer objetivo que um grupo persiga (eficácia) dependerá sempre, em sua 

maior parte da eficiência dos procedimentos. 

 

O autor afirma que a eficiência e a eficácia devem coexistir, o que nem 

sempre acontece, já que são constatadas instituições de ensino eficazes e ineficientes ou 

ainda ineficazes e eficientes. Em se tratando de educação, é uma meta que se pretende 

alcançar.  

Com relação à eficácia Burlamaqui (2008,p.137) ressalta que ―esta diz 

respeito ao alcance dos objetivos e propósitos estabelecidos. Dessa forma, uma 

instituição será de qualidade se seus estudantes e egressos demonstrarem os níveis de 

aprendizagem de conteúdos, habilidades, atitudes e valores propostos‖. 

No contexto de estudar a eficiência e eficácia, Sander (1984) propõe o 

Paradigma Multidimensional para estudar a administração da educação na América 
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Latina, trabalhando o conceito de qualidade em educação nas dimensões econômicas, 

pedagógicas, políticas e culturais. A partir de uma visão histórica da teoria 

administrativa, ele delineia quatro paradigmas educacionais: administração para a 

eficiência, para a eficácia; para a efetividade e para a relevância. Esses quatro 

paradigmas são definidos e delimitados em função dos quatro critérios adotados 

historicamente para avaliar e orientar o desempenho dos atos e fatos administrativos: a 

eficiência, a eficácia, a efetividade e a relevância (SANDER, 1982). Os modelos são 

apresentados e caracterizados de acordo com Sander (1982, p. 34) da seguinte forma:  

 

Eficiência: critério econômico que traduz a capacidade administrativa de 

produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo. 

Eficácia: é o critério institucional que revela a capacidade administrativa para 

alcançar metas estabelecidas ou resultados propostos. Efetividade: critério 

político que reflete a capacidade administrativa para satisfazer as demandas 

concretas feitas pela comunidade (...) refletindo a capacidade de resposta às 

exigências da sociedade; Relevância: critério cultural que mede o 

desempenho administrativo em termos de importância, significação, 

pertinência e valor (...) guarda relação com as consequências de sua atuação 

para melhoria do desenvolvimento humano e da qualidade do 

desenvolvimento humano e da qualidade de vida na escola e na sociedade.  

   

O Paradigma Multidimensional é constituído por quatro dimensões 

analíticas articuladas: econômica, pedagógica, política e cultural. A cada uma 

corresponde seu respectivo critério de desempenho administrativo: eficiência, eficácia, 

efetividade e relevância. Como é observado na figura 1 abaixo relacionada: 

 

 

Figura 1: A administração da educação no centro das confluências e contradições 

interdimensionais. 

 
Fonte: Sander (1982, p. 17) 

 

 

Segundo Mota (2014, p. 90), para Sander, “essa perspectiva possibilita 

valorar a qualidade da educação considerando tanto a consecução dos fins e dos 
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objetivos políticos e sociais (termos substantivos) como a eficácia dos métodos e das 

tecnologias empregadas no processo educacional (termos instrumentais)‖. 

A avaliação da eficiência é de difícil manuseio, ainda mais em serviços 

públicos. Grande parte das atividades públicas não permite uma avaliação direta e 

objetiva dos resultados, pois elas atuam em sistemas abertos e complexos 

(ALCANTARA, 2009).  O autor ressalta ainda que ―a avaliação da eficácia do serviço 

público é um desafio ainda maior do que a análise sobre a eficiência, para o Poder 

Judiciário, pois a eficácia, em geral, estará relacionada à definição e possível 

consecução de objetivos, que muitas vezes estarão no âmbito da discricionariedade do 

administrador público‖.  

De acordo com Camargo e Guimaraes (2013, p. 138): 

é importante distinguir alguns conceitos. A eficiência não se confunde com 

eficácia nem com efetividade. A eficiência transmite sentido relacionado ao 

modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa; a 

ideia diz respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia 

tem relação com os meios e instrumentos empregados pelos agentes no 

exercício de seus misteres na administração; o sentido aqui é tipicamente 

instrumental. 

 

Apesar das definições de diversos teóricos relacionarem ambos os conceitos 

em níveis organizacionais diferentes, como se fossem independentes, eficácia e 

eficiência estão intimamente ligados quando se imagina um arranjo sistemático de 

pessoas reunidas para alcançar um propósito especifico. Uma organização ou instituição 

ideal seria ao mesmo tempo eficaz e eficiente, de modo que as suas ações (métodos e 

procedimentos) aplicadas aos recursos (materiais e intelectuais) obtenham o máximo de 

aproveitamento (eficiência). Uma vez que esse conjunto de ações fossem eficientes, 

obteriam êxito na conquista de um objetivo maior, ou seja, a meta, essa por sua vez, se 

fosse alcançada provaria que a organização foi eficaz ao planejar, organizar, dirigir e 

controlar. 

Desse modo entende-se que eficiência está devidamente relacionada com a 

utilização de recursos para se conseguir os objetivos propostos, mas necessariamente 

preocupam-se o quantitativo de recursos propostos a fim de se alcançar resultados 

satisfatórios. Este estudo, portanto, não tem o intuito de verificar a eficiência, pois não 

busca-se verificar os custos utilizados para se alcançar os objetivos e metas do curso 

estudado. A eficácia, no entanto, caracteriza-se como os próprios resultados 

satisfatórios, o alcance de objetivos propostos, não estando intimamente relacionada 

com a maneira que será conduzido o processo, no que diz respeito a recursos.  
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Nesse estudo, portanto, considera-se o conceito de eficácia como sendo o 

grau em que a curso superior atinge seus os objetivos e metas relacionadas à formação 

do discente, em um determinado período, independentemente dos custos nos quais se 

incorra. Dessa forma, mostra o nível de alcance dos objetivos, visando responder ao 

questionamento do estudo.  

 

3.2 Eficácia da Formação Discente 

 

O ensino superior é um dos maiores desafios da sociedade, pois o mercado 

globalizado tem um alto nível de dinamicidade, e as suas modificações influenciam na 

formação que é fornecida pelas IES. A formação situa-se, portanto, após a fase de 

aquisição de conhecimentos que serão aplicados criteriosamente na fase do exercício da 

profissão.   

A eficiência deste nível de ensino, consequentemente na formação discente, 

está baseada no uso devido dos recursos de forma satisfatória, garantindo a qualidade do 

ensino e para tanto a avaliação na sua forma mais abrangente é absolutamente 

necessária, pois possibilita o desenvolvimento de mecanismos de informações que 

permitam a identificação dos problemas situacionais (MASSON et al., 2006).  

Entretanto, o conceito de eficácia se relaciona de forma completa com a 

formação provida pela IES, pois segundo Masson et al. (2006, p. 9.2) ―Na área 

educacional o conceito de eficácia enfatiza as relações externas da instituição com o 

ambiente, a eleição e legitimação de objetivos e a formulação de programas.‖.  É de 

interesse direto da gestão o conhecimento da eficácia, pois esta se relaciona com o 

alcance de objetivos e metas propostos, enquanto que a eficiência gira em torno da 

utilização de processos e equipamentos e o gasto econômico envolvido.  

Para Gomes (2009, p. 21), ―embora seja possível ser eficaz ou efetivo e não 

ser eficiente, não é possível ser eficiente e não ser eficaz ou efetivo. A rigor, a depender 

do objetivo, eficiência abrange eficácia ou abrange efetividade‖. Os conceitos se 

encontram conectados, visto que eficiência e eficácia são consideradas fundamentais a 

qualquer organização seja ela pública ou privada.  

Pereira, Peixe e Staron (2010, p. 20) asseveram que ―na área educacional a 

eficácia é alcançada quando atinge seus objetivos, há liderança e inovação na instituição 

educacional, obtém resultados satisfatórios no processo ensino-aprendizagem e quando 

atende às necessidades da sociedade em geral e do aluno em particular‖. 
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De acordo com Dias Sobrinho (2000, p. 71) a ―universidade deve ser uma 

instituição eficiente, como imperativo ético, dada sua natureza social. Mas, trata-se de 

uma eficiência e produtividade específicas‖.  Mesmo assim, ―a eficiência deve garantir a 

qualidade do ensino e para tanto a avaliação na sua forma mais abrangente é 

absolutamente necessária, pois possibilita o desenvolvimento de mecanismos de 

informações que permitam a identificação dos problemas situacionais‖. De forma 

similar, ―a eficácia no ensino deverá ser a referência principal na aprendizagem e pode 

ser considerada como o termômetro da atuação universitária na sociedade atual e do 

futuro‖ (MASSON et al., 2006, p. 7).  

Assim, conforme os autores Pereira, Peixe e Staron (2010), Masson et al. 

(2006), Gomes (2009),  Burlamaqui (2008), Camargo e Guimaraes (2013), Sander 

(1984) e Alcântara (2009) a eficácia dos cursos de nível superior, está relacionada com 

o alcance dos objetivos e metas estabelecidos, sendo os resultados satisfatórios 

vinculados ao processo de ensino e aprendizagem, atendendo as necessidades da 

sociedade em geral. Resumidamente, de acordo com os autores supracitados, uma 

instituição ou um curso será eficaz se seus estudantes e egressos demonstrarem os níveis 

de aprendizagem de conteúdos, habilidades, atitudes e valores propostos 

antecipadamente, bem como a sua atuação direta com a sociedade, que seria sua 

situação laboral. Nesse sentido, o conceito de eficácia está relacionado com a formação 

dos alunos, mais especificamente dos egressos. Logo, baseado nas informações 

explicitadas na literatura, à pesquisa retrata a eficácia da formação do curso superior a 

partir da análise do alcance dos objetivos e metas estabelecidos, relacionados com a 

formação discente, no que diz respeito à aprendizagem de conteúdos, habilidades, 

atitudes e valores propostos, apontando a situação laboral como eixo maior, pois espera-

se que o egresso tenha êxito nesse quesito. Tais objetivos e metas são especificados 

habitualmente no Plano Pedagógico do Curso. 

Dessa forma, o panorama traçado, nesse capítulo, a partir das definições de 

planejamento e gestão estratégica, até os conceitos de eficiência e eficácia, foi 

importante para subsidiar a presente pesquisa. 

A opinião do egresso será analisada com o intuito de relacionar a eficácia, 

entendida como o cumprimento efetivo dos objetivos e propósitos educativos propostos, 

nesse caso na formação educacional, bem como a situação laboral desse egresso. A 

percepção desse aluno quanto ao atendimento das suas necessidades e dos objetivos 

propostos pela IES (Curso) ao longo do processo formativo será considerada com 

relação às considerações elencadas.  
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Nos próximos capítulos, serão detalhados os procedimentos metodológicos 

e apresentados os resultados da pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Conceituar pesquisa está além de afirmar que esta procura resposta a 

questionamentos ou procura resolver algum problema. De acordo com Andrade (1999, 

p. 101) pesquisa é ―o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio 

lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a 

utilização de métodos científicos‖.  

Ainda de acordo com Andrade (1999, p. 101), ―todos os conceitos de 

pesquisa, de uma forma ou de outra maneira, apontam seu caráter racional 

predominante‖. A partir desses conceitos a pesquisa demonstra uma ideia de 

procedimento racional que utiliza métodos científicos. 

Ruiz (2008, p.48) ressalta que pesquisa científica ―é a realização concreta de 

uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia consagradas pela ciência‖. O autor complementa afirmando que pesquisa 

cientifica se caracteriza como um ―método de abordagem de um problema em estudo 

que caracteriza o aspecto cientifico de uma pesquisa‖.  

 Minayo (1993, p.23) considera a pesquisa como ―atividade básica das 

ciências na sua indagação e descoberta da realidade‖, sendo ―um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente‖ e ―uma atividade de aproximação sucessiva 

da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e 

dados‖. 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

O foco principal desta pesquisa é avaliar a eficácia da formação discente do 

curso de Odontologia da UFC, Campus de Fortaleza, nos períodos de 2013 a 2015, 

através da percepção do egresso. Para alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa 

descritiva com egressos do curso de Odontologia da UFC Campus Fortaleza. De acordo 

com Andrade (1999, p. 104) ―[...] nesse tipo de pesquisa os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira 

neles, tendo como característica a padronização da coleta de dados, realizada através de 

questionários e da observação sistemática‖. 

Foi realizada uma pesquisa aplicada, pois gera novos conhecimentos a partir 

da prática do estudo cientifico. De acordo com Kauark, Manhães e Souza (2010, p. 26) 

―pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à 
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solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais‖.Quanto aos 

procedimentos foi realizada uma pesquisa por levantamento, chamada Survey. 

Corresponde a um tipo de pesquisa usada por órgãos de estatísticas, quando é feito 

recorte quantitativo do objeto de estudo, mediante o uso de questionários e entrevistas 

pessoais, como instrumentos de coleta de dados (BABBIE, 1999). A pesquisa Survey 

pode ser empregada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam análise 

estatística, medir opiniões, atitudes, preferências, comportamentos de um determinado 

grupo de pessoas; medir os segmentos do mercado, estimando seu potencial ou volume 

de negócios (BABBIE, 1999). 

Foi realizada uma pesquisa documental do Projeto Pedagógico do Curso de 

Odontologia. A pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não receberam 

nenhuma análise aprofundada. Esse tipo de pesquisa visa, assim, selecionar, tratar e 

interpretar a informação bruta, buscando extrair dela algum sentido e introduzir-lhe 

algum valor, podendo desse modo, contribuir para a comunidade cientifica a fim de que 

outros possam voltar a desempenhar futuramente o mesmo papel (SILVA; GRIGOLO, 

2002)  

 Quanto ao objeto de estudo, a pesquisa caracteriza-se como pesquisa de 

campo, pois a coleta de dados é efetuada em ―campo‖. A pesquisa de campo assim é 

denominada por que a coleta de dados é efetuada em ―campo‖ não se referem ao tipo ou 

às características da pesquisa, mas ao ambiente em que elas são realizadas (ANDRADE, 

1999). 

A pesquisa quanto à abordagem do problema se caracteriza por quali-

quantitativa, pois investiga fatos observados no período de 2013 a 2015 fazendo uso de 

dados estatísticos e não estatísticos. Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais 

profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. A abordagem qualitativa 

visa destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo, haja 

vista a superficialidade deste último (BEUREN, 2006).  

De acordo com Kauark, Manhães e Souza (2010, p. 26) ―a pesquisa 

quantitativa considera o que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las‖. 

 

4.2 Universo e Amostra 

 

O curso de Odontologia da UFC, no ano de 2015 possuía 315 (trezentos e 

quinze) alunos, 49 (quarenta e nove) professores, dentre os docentes, 6 (seis) são 
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gestores, incluindo coordenadores e chefes de departamento. Com relação a 

ingressantes, por ano são 80 alunos no total, 40 alunos, no primeiro semestre e 40 

alunos, no segundo semestre.  Em média, tem-se 66 concludentes por ano, considerando 

o período normal de conclusão.        

Sobre a infraestrutura do curso, este possui 7 (sete) clínicas integradas e 6 

(seis) laboratórios de pesquisa em plenas atividades. Acerca do universo da pesquisa 

Rodrigues (2007, p.126) afirma que ―estudar um fenômeno em um determinado lugar 

não é mesmo que examiná-lo em qualquer parte‖. O universo da pesquisa engloba os 

egressos do curso de Odontologia da UFC, campus Fortaleza-CE, que no seu total, 

abrangendo os anos de 2013, 2014 e 2015, contabilizam 202 (duzentos e dois) egressos, 

portanto este é universo da pesquisa. 

A amostra se caracterizou como do tipo intencional, adotando os seguintes 

critérios: egressos do curso de Odontologia da UFC, concludentes do período de 2013 a 

2015. Sobre a amostra da pesquisa Rodrigues (2007, p.126) expõe que ―os sujeitos que, 

no curso da investigação, serão ouvidos ou observados constituem uma escolha do 

pesquisador‖. Considerando as limitações de tempo e outros recursos, foi adotada, para 

isso, uma pesquisa via web (Formulário Google).   

Ao final da coleta foi obtida a taxa de retorno de 77 (setenta e sete) 

questionários respondidos dos egressos participantes (38,1% da população de 202 

egressos), quantitativo que pode ser considerado representativo (LEVIN, 1987; 

SAMARA e BARROS, 2002). 

 

4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foram os 

questionários. Segundo Severino (2007, p. 125) ―os questionários são um conjunto de 

questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas 

por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre 

os assuntos em estudo‖. 

O instrumento foi adaptado do modelo utilizado por Mota (2014), entretanto 

a presente pesquisa analisou além do fator mercado de trabalho, o qual foi o foco 

principal do modelo citado, fatores como infraestrutura, corpo docente, currículo, 

qualidade do ensino, ofertas de pesquisa e extensão, entre outros. Foram considerados 

também os objetivos específicos do estudo (objetivos do curso e perfil do egresso 
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dispostos no PPC do curso pesquisado). Os questionamentos fechados contidos no 

instrumento de pesquisa seguiram o modelo de escala de Likert.  

As questões fechadas do questionário foram adaptadas dos objetivos e perfil 

do egresso que constam no Projeto Pedagógico do Curso estudado, sendo importante 

apresenta-los aqui, a fim de demonstrar que partiu-se de um documento oficial.. 

Inicialmente busca-se identificar se o perfil do egresso está condizente com 

o perfil proposto pelo curso. As questões foram elaboradas a partir dos seguintes 

quesitos que constam no PPC:  

 

 Sólida formação Geral Técnico-Cientifica Sócio-humanística e ética orientada 

para a promoção de saúde, com qualificação para resolver os problemas       associados 

às doenças bucais prevalentes e sabedoria para encaminhar os casosque fogem de sua 

área de atuação. 

  Comprometimento com o Auto-Desenvolvimento, mantendo-se atualizado, na 

busca do aperfeiçoamento pessoal e profissional para assim ser capaz de desenvolver 

uma postura crítica. 

  Compromisso com as Transformações Sociais, capaz de interagir com a 

sociedade conhecendo a realidade sócio-econômica e cultural do meio em que atua, 

sobretudo daqueles aspectos ligados à saúde. 

  Ser Cooperativo e Criativo, capaz de trabalhar em equipe, inclusive 

interdisciplinar, sabendo valorizar o trabalho e o esforço de todos os participantes, 

sendo capaz de assumir liderança, propondo as soluções mais adequadas e, também, o 

papel de liderado, estabelecendo as parcerias necessárias para o sucesso do trabalho.  

 

Em seguida, procurou-se identificar se os objetivos que norteiam a formação 

do curso estão sendo alcançados a partir da percepção do egresso. As questões, que 

serviram como parâmetros para analisar a formação discente, foram elaboradas a partir 

dos seguintes objetivos propostos que constam no PPC:  

 

 Currículo integrado e formação de um cirurgião-dentista generalista e 

humanista, tendo como objetivo principal a promoção de saúde, a prevenção e cura das 

doenças bucais e gerais, em que o indivíduo deve ser visto como um todo, dentro de 

uma abordagem sistêmica, holística e universal; 
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 Correlacionar e aplicar os conhecimentos básicos à sua utilização clínica, bem 

como às ações de promoção e prevenção em saúde, priorizando desde o início do curso 

a aplicação prática do conhecimento gerado; 

 Rever carga horária e a integralização curricular, criando-se condições de tempo 

para pesquisa, monitoria, programas e projetos de ação-intervenção, utilizando 

metodologias de ensino-aprendizagem que permitam a participação ativa dos alunos 

neste processo; 

 Permitir horários livres para atender as necessidades integrais do Corpo 

Discente, seja para aprimoramento de conhecimentos técnico-científicos, seja para 

aquisição de conhecimentos gerais ou de domínio conexo, ou ainda para estágios, 

esporte, cultura e lazer; 

 Priorizar uma formação humana e ética; 

 Co-responsabilizar a comunidade universitária (corpo docente e discente, 

servidores técnico-administrativos e gestores do Curso de Odontologia na melhoria da 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão, na prestação de serviços à comunidade, além 

do aperfeiçoamento persistente de contextualizações democráticas. 

O questionário se estruturou em três partes, sendo a primeira referente ao 

perfil dos egressos participantes a partir de dados básicos. Já a segunda parte, apresenta 

questões objetivas que visam identificar o perfil do egresso mais profundamente, 

analisar a formação discente a partir dos objetivos especificados no PPC, informações a 

respeito do curso de Odontologia e verificar a eficácia da formação do curso a partir da 

situação laboral. Os parâmetros utilizados para a construção dos questionamentos em 

relação ao curso foram: 

a. Organização didático-pedagógica 

b. Corpo docente 

c. Mercado de trabalho 

d. Infraestrutura; 

e. Ensino, pesquisa e extensão. 

 

A terceira parte do questionário correspondeu a 1 (uma) pergunta aberta que 

buscou identificar fatores que interferem na eficácia da formação dos egressos 

estudados.  
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4.4 Lócus da pesquisa 

 

Esta pesquisa será realizada com os egressos do curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará - Campus Fortaleza, sendo o lócus do estudo. A seguir 

será apresentado um breve histórico do curso, para melhor entendimento da pesquisa. 

O curso de Odontologia da UFC funciona desde 1916, incialmente na 

Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará, sendo posteriormente desmembrada da 

Faculdade de Medicina e transformada em Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem da UFC. A Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará - a segunda 

instituição do ensino superior do Estado - foi fundada no dia 12 de março de 1916 e seu 

reconhecimento ocorreu em 31 de janeiro de 1940 através do decreto Nº 4149, sendo 

federalizada em 04 de dezembro de 1950, de acordo com a Lei Nº 1254, Portaria Nº 321 

de 07 de abril de 1952 do Ministério da Educação e Saúde. A desvinculação das 

Faculdades de Farmácia e Odontologia ocorreu em 1965 (Lei Nº 4662/65). 

Após a Reforma Universitária de 1969, a Faculdade de Odontologia da UFC 

passou a funcionar como Curso de Odontologia, e as disciplinas foram distribuídas em 

departamentos e o Curso de Odontologia passou a fazer parte do Centro de Ciências da 

Saúde, formado pelos cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia e Enfermagem. Em 

03 de dezembro de 1997 o Centro de Ciências da Saúde foi extinto, sendo criada a 

Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.  

O curso de Odontologia da UFC, possuía no ano de 2015, 315 alunos, 49 

professores, 6 gestores, incluindo coordenadores e chefes de departamento. Com relação 

a ingressantes, no caso por ano são 80 alunos no total, 40 alunos, no primeiro semestre e 

40 alunos, no segundo semestre.  Em média, tem-se 66 concludentes por ano, 

considerando o período normal de conclusão. Sobre a infraestrutura do curso, este 

possui 7 clínicas integradas e 6 laboratórios de pesquisa em plenas atividades. 

O curso de Odontologia da UFC possui como missão formar Cirurgiões-

Dentistas capazes de interagir com a sociedade e que tenham capacidade de liderança e 

sensibilidade social, onde a Odontologia deixaria de ser realizada de uma forma 

puramente tecnicista, passando a considerar o perfil bio-emocional do ser humano.  

 

4.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Inicialmente, com o auxílio de teóricos, foi feita uma revisão bibliográfica 

sobre avaliação da educação superior, eficiência e eficácia. Teóricos como DIAS 
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SOBRINHO (2002), BERTOLIN (2011), SCRIVEN (1991), ANDRIOLA (2004), 

DEMO (2001),  MASSON ET AL (2006), ESTRADA (1999), BURLAMAQUI (2008), 

ALCANTARA (2009), SANDER (1984), foram citados em suas respectivas áreas. 

Durante a pesquisa os questionários foram disponibilizados online e 

aplicados com os egressos via web.  Foram encaminhados e-mails para os egressos com 

o link do questionário, bem como disponibilizados nas redes sociais, como grupos de 

egressos de Odontologia. Foi esclarecido que somente os egressos que concluíram seu 

curso entre o recorte de tempo de 2013 a 2015, poderiam contribuir com a pesquisa. O 

link do questionário ficou ativo (disponibilizado) no período de 23 de maio a 27 de 

junho de 2016, no sistema de pesquisas google drive, sendo encerrado com o número de 

77 questionários respondidos.  

 

4.6 Organização e Tratamento dos Dados 

 

Após se obterem os dados da pesquisa, provenientes do preenchimento do 

instrumento de pesquisa (questionário) online, a próxima etapa correspondeu ao 

processo de análise e interpretação dessas informações.  

Embora distintas, a análise e interpretação são atividades estreitamente 

relacionadas: a primeira consiste na tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores; a segunda refere-se à atividade intelectual que 

procura dar um significado mais amplo às respostas, vinculando-as a outros 

conhecimentos (LAKATOS; MARCONI, 1999). 

Os dados quantitativos obtidos nos questionários foram aferidos no próprio 

sistema Formulários do Google, a partir das respostas dos participantes, sendo que 

cruzamentos dos dados, foram feitos pelo próprio autor e as representações tabulares e 

gráficas, foram feitas em planilhas eletrônicas.  

Os gráficos e as tabelas foram elaborados por este autor a partir das 

informações coletadas no questionário via web e estão presentes no próximo capítulo 

com a apresentação e discussão dos resultados. 

Para analisar os dados qualitativos, foi utilizado um software de análises 

qualitativas. Primeiramente foi feita uma pré-análise, em seguida a exploração do 

material e o tratamento dos resultados e por fim a inferência e a interpretação dos dados.  

Após a análise documental do PPC, foram identificados os princípios 

norteadores do curso, que aqui foram denominados de núcleos. A partir da análise das 

falas dos respondentes, foi identificada a presença desses núcleos, ou seja, os fatores 
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que interferem na eficácia da formação estão relacionados com os princípios 

norteadores do curso. 

A partir desta análise, as falas dos participantes (dados qualitativos) foram 

organizadas em categorias, de acordo com o objetivo do estudo. Minayo (1993, p. 94) 

distingue dois tipos de categorias em pesquisa qualitativa:  

As categorias analíticas são aquelas que retêm historicamente as relações 

sociais fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento 

do objeto nos seus aspectos gerais. Elas mesmas comportam vários graus de 

abstração, generalização e de aproximação. As categorias empíricas são 

aquelas construídas com finalidade operacional, visando o trabalho de campo 

(a fase empírica) ou a partir do trabalho de campo. Ela tem a propriedade de 

conseguir apreender as determinações e as especificidades que se expressam 

na realidade empírica.  

  

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, confrontando-os com 

a base teórica da pesquisa.  A análise tem como base, materiais publicados em livros, 

revistas, artigos, jornais e redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao público em 

geral, assim como o próprio Projeto Pedagógico do Curso, a qual o instrumento foi 

baseado. 

Sobre a pesquisa, deve-se ter em mente que os dados encontrados a respeito 

da eficácia não constituem a última instância a ser considerada, pois a complexidade do 

processo de ensino e as experiências de aprendizagem de estudantes não podem ser 

capturadas unicamente por um conjunto de medidas objetivas que usa números e 

escores. Entretanto acredita-se que os resultados obtidos fortaleceram o funcionamento 

do curso, pois permitiram desencadear um processo de ação-reflexão sobre seu fazer, 

buscando explicitar e praticar a missão institucional.  
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5 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

A seguir, serão apresentados os dados obtidos através dos questionários 

aplicados com os egressos, bem como as devidas discussões a respeito dos objetivos da 

pesquisa. As análises, bem como a apresentação dos dados, foram divididas como estão 

dispostas no instrumento, primeiramente, é apresentado o perfil dos respondentes e as 

devidas relações entre as informações coletadas, posteriormente, é demonstrada a visão 

do egresso sobre o curso, a partir de alguns parâmetros como: Formação Discente, Perfil 

do Egresso, O curso de Odontologia, A eficácia da formação e situação laboral. Em 

seguida, é demonstrada a análise interpretativa das falas, a respeito dos fatores que 

interferem na eficácia da formação discente do curso estudado.  

 

5.1 Perfil dos respondentes 

 

Inicialmente, identificou-se que a média de idade dos respondentes é de 

25,31 anos (desvio-padrão resultou em 1,89 anos).  O Gráfico 1 apresenta informações 

acerca do gênero: 

 

Gráfico 1 – O percentual de respondentes por gênero  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dentre os 77 respondentes identificam-se 46 pertencentes ao gênero 

feminino (60% da amostra) e 31 pertencentes ao gênero masculino (40% da amostra).  

O Gráfico 2 apresenta dados sobre o ano de conclusão do curso. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos respondentes por ano de conclusão 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação ao recorte temporal de três anos (2013, 2014 e 2015), foi 

identificado o quantitativo de 26 respondentes (34% da amostra) concludentes no ano 

de 2013. No ano de 2014, foram identificados 27 respondentes (35% da amostra) e do 

ano de 2015 foram identificados 24 respondentes (31% da amostra). Observou-se que 

houve um equilíbrio no quantitativo de respondentes, quanto ao ano de conclusão. 

 

Gráfico 3 – O quantitativo de respondentes que realizam/realizaram 

curso de Pós-graduação 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em seguida, analisa-se que a respeito da realização de algum curso de pós-

graduação, 65 respondentes (84% da amostra) afirmaram que sim, contrapondo os 12 

respondentes (16% da amostra) que informaram não realizar pós-graduação. O gráfico 3 
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demonstra que a maioria dos indivíduos possuem algum nível de pós-graduação sendo 

influenciado possivelmente por uma boa formação em seu curso superior.  

Ainda sobre pós-graduação, foi identificado um grande número de 

respondentes que realizam ou já concluíram alguma especialização com o quantitativo 

de 35 (45,5% da amostra), como é observado no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de respondentes por curso de pós-

graduação 

 
                       Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em seguida, destaca-se o curso de mestrado com 22 respondentes (28,6% da 

amostra). Tem-se o quantitativo de 5 respondentes (6,5% da amostra) em nível de 

doutorado. Concluindo esse questionamento, tem-se o quantitativo de 15 respondentes 

(19,5% da amostra) que informaram que não realizam nenhum curso de pós-graduação 

listado na questão.  

Prosseguindo, a respeito da situação laboral, 61 respondentes (79% da 

amostra) informaram que exercem alguma atividade remunerada, no momento de coleta 

dos dados. Superando, o quantitativo de 16 respondentes (21% da amostra) que 

declararam não exercer atividade remunerada, como é apresentado no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Realização de atividade remunerada 

                 
                Fonte: Elaborado pela autora 
 

O alto índice de respondentes que exercem alguma atividade remunerada 

(79,2% da amostra) pode estar relacionado ao fato desses egressos realizarem ou ter 

realizado algum curso de pós-graduação, tendo esse questionamento o número 

considerável 65 respondentes (84,4% da amostra), visto que a educação continuada 

promove ao individuo destaque no acirrado mercado de trabalho.  

A pesquisa revelou que o curso de especialização teve o maior percentual 

com o quantitativo de 35 respondentes (45,5% da amostra), entende-se que, se tratando 

de um curso de pós-graduação em nível Lato Sensu, os egressos conseguem cursar ao 

mesmo que realizam atividade remunerada (79,2% da amostra), pois não necessitam 

disponibilizar horário integral ao curso. Diferentemente, se estes realizassem curso em 

nível Stricto Sensu, em nível de doutorado que necessita de uma carga horária flexível e 

de uma total disponibilização, sendo demonstrado no baixo índice de doutorandos entre 

os respondentes (6,5% da amostra). 

Considerando o curso de especialização que teve o maior percentual com o 

quantitativo de 35 respondentes (45,5% da amostra), constatou-se que 19 respondentes 

(54,28% dos 35 respondentes) são do gênero feminino e que 16 dos respondentes 

(45,71% dos 35 respondentes) são do gênero masculino, demonstrando o destaque das 

mulheres nos cursos de especialização. Dentre os 35 respondentes verificou-se que 

todos afirmaram realizar alguma atividade remunerada (100% dos 35 respondentes). 

Denotando, o que foi discutido anteriormente sobre o tempo do individuo para se 

dedicar a atividade laboral. 

Ainda tratando da situação laboral do egresso, os dados revelaram que o 

menor quantitativo de respondentes que afirmaram exercer alguma atividade 
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remunerada com o valor de 25 são do gênero masculino (40,9% dos 25 respondentes), 

enquanto que tem-se um número maior de respondentes do gênero feminino, 36 

respondentes (59% dos 36 respondentes). Demonstrando que o número de egressos do 

gênero feminino do curso de Odontologia da UFC no mercado de trabalho seja ele 

como dentista, docente, ou mesmo na condição de bolsista é superior ao número de 

egressos do gênero masculino. 

Levando em consideração o ano de conclusão do egresso, com a sua 

situação laboral constatou-se que no ano de 2013, que soma-se 26 respondentes, 24 

exercem atividade remunerada (92,30% dos 26 respondentes), entende-se que pelo 

tempo de conclusão o egresso provavelmente exerça tal atividade. Porém, com os anos 

de 2014 e 2015, há uma questão, pois no ano de 2014, que totaliza-se 27 respondentes, 

19 exercem atividade remunerada (70,37% dos 27 respondentes), e no ano de 2015, que 

são em seu total 24 respondentes, 18 exercem atividade remunerada (75% dos 24 

respondentes), ou seja, no ano de 2014, onde os egressos tem mais tempo para se inserir 

em alguma atividade, é demonstrado que nesse caso, os egressos de 2015 se inseriram 

em um espaço de tempo menor. 

 

5.2 A visão do egresso do curso de Odontologia - UFC 

 

5.2.1 A formação do discente 

Primeiramente, foram analisadas algumas assertivas a respeito da formação 

do discente, onde se caracterizam como os objetivos do curso de acordo com o Plano 

Pedagógico do Curso (PPC). De acordo com Masson et al.  (2006, p. 95) ―O PPC em 

constante processo de aperfeiçoamento, que certamente aproximaria a instituição de 

ensino superior do padrão de eficiência que dela requer a sociedade, deve obedecer a 

certos princípios‖. Os autores ressalvam que estes princípios estão relacionados ao 

resgate da qualidade de ensino, o desenvolvimento de ações que visam a valorizar e dar 

consistência à área educacional, o currículo como eixo articulador e a prática avaliativa. 

Todos estão relacionados com a formação do discente. 

A respeito da primeira assertiva, ―o currículo do curso demonstrou-se 

integrado, promovendo a formação de um cirurgião-generalista, tendo como objetivo a 

prevenção de doenças bucais e gerais‖, a pesquisa revelou que a maioria dos 

respondentes concordou, tendo o percentual de destaque (55, 84% da amostra) no total 

de 43 respondentes, como é observado no gráfico 6: 
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Gráfico 6 – Integração curricular 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Contrapondo-se aos que discordaram da assertiva (22,07% da amostra) com 

o quantitativo de 17 respondentes, tendo uma disparidade significativa entre os dois 

quesitos. Ainda a respeito dessa assertiva, identificou-se 14 respondentes (18,18%) que 

declararam concordar totalmente e 3 respondentes (3,89%) discordam totalmente. 

Observa-se que há uma integração entre as disciplinas do curso, exigência presente no 

Projeto Pedagógico do Curso – PPC. 

Na segunda assertiva, ―tive a preocupação em correlacionar os 

conhecimentos básicos com a sua utilização clinica, bem como as ações de promoção e 

prevenção em saúde desde o início do curso‖, os dados demonstram (gráfico 7) que 

houve destaque para os egressos que concordaram, com o número de 43 respondentes 

(55,84% da amostra) e os que concordam totalmente, com o número de 22 respondentes 

(28,57% da amostra).  

Gráfico 7 – Correlação entre conhecimentos teóricos e práticos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Já o quantitativo dos que discordam é bem menor, com 10 respondentes 

(12,98% da amostra) e os que discordam totalmente com apenas 2 respondentes (2,59% 

da amostra). É evidenciado que os egressos costumam correlacionar a teoria apreendida 

com a prática clínica durante todo o curso, levando em consideração que os alunos 

possuem disciplinas práticas, como a clínica integrada. 

Dando prosseguimento, a terceira assertiva, ―houve carga horária suficiente, 

durante o curso, para fins de pesquisa, monitoria, projetos, utilizando novas 

metodologias de ensino-aprendizagem‖. Os dados mostram que a maioria dos egressos 

concordou, com 41 respondentes (53,24% da amostra), seguidos dos que afirmaram 

concordar totalmente com 18 respondentes (23,37% da amostra).  

 

Gráfico 8 - Carga horária suficiente para fins de melhoria no ensino 

e aprendizagem. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Já os que declararam discordar, tiveram o quantitativo de 15 respondentes 

(19,48% da amostra) e os que discordaram totalmente foram apenas 3 respondentes 

(3,89% da amostra). Percebe-se que a pesquisa e a extensão possuem uma atenção 

especial para o curso. 

Em seguida, tem-se a quarta assertiva, ―houve a disponibilização de horários 

livres para atender necessidades integrais dos alunos, como por exemplo, para estágios‖. 

Foi detectado que a maioria discordou, com o número de 32 respondentes (41,55% da 

amostra), contrapondo-se aos que concordaram, com 20 respondentes (25,97% da 

amostra). Observa-se tais dados no gráfico 9. 

 



79 

 

 

 

Gráfico 9 - Disponibilização de horários a fim de atender 

necessidades integrais dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tem-se ainda, o número de 14 respondentes (18,18% da amostra) que 

discordaram totalmente e o número de 11 respondentes (14,28% da amostra) que 

concordaram totalmente. É demonstrado que há carência com relação à carga horária de 

necessidades, que não é somente do aluno, mas do próprio curso, pois os estágios 

proporcionam a devida correlação da teoria com a prática, tão necessária para o 

desenvolvimento do conhecimento. 

A quinta assertiva, ―houve uma priorização da formação humana e ética do 

aluno‖, a maioria dos egressos declarou que concordam, tendo o número de 36 

respondentes (46,75% da amostra) rebatendo os que discordaram, com o número de 24 

respondentes (31,16% da amostra).  

Gráfico 10 - Priorização da Formação Humana e Ética do aluno 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Os que afirmaram concordar totalmente soma-se o valor de 13 respondentes 

(16,88% da amostra), e os egressos que discordaram totalmente, foram exclusivamente 

4 respondentes (5,19% da amostra). Pode-se inferir que a ética é priorizada na formação 

do curso estudado, e não somente a formação técnica de Cirurgião-dentista. 

Em seguida tem-se a sexta assertiva, ―teve a participação da comunidade 

universitária (docentes, técnicos administrativos), com relação à busca pela qualidade 

do ensino, pesquisa e extensão‖. Os dados demonstram que a maioria dos egressos 

concordou com a assertiva com o número de 49 respondentes (63,63% da amostra), 

somando com os 16 respondentes que concordam totalmente (20,77% da amostra), 

como é observado no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Participação de docentes e técnico administrativos no 

processo de ensino e aprendizagem do curso. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Já os que discordam, tem-se o quantitativo de 11 respondentes (14,28% da 

amostra) e os que discordam totalmente, apenas 1 respondente (1,29% da amostra). 

Pode-se constatar que as ações realizadas dentro da IES, executadas pelos docentes e 

técnicos administrativos, buscam um curso de qualidade. 

A partir dos dados apresentados com relação ao Currículo Integrado, 

Correlação entre conhecimentos teóricos e práticos, Carga horária suficiente, 

Disponibilização de horários e Participação de docentes e técnico administrativos no 

processo de ensino e aprendizagem, pode-se inferir que o curso de Odontologia obteve 

êxito com relação aos objetivos propostos no PPC. 
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5.2.2  O perfil do egresso 

Os dados a seguir, refere-se ao perfil do egresso que é previsto no Plano 

Pedagógico do Curso. A descrição e definição do egresso pela IES ocorrem mediante a 

necessidade de formar cidadãos com conhecimento, habilidades e competências que 

serão exigidos pelo mercado de trabalho e também pela sociedade. Estas exigências irão 

servir de base para o planejamento do curso e definição das ementas das disciplinas 

ministradas (MICHELAN et al, 2009). 

A primeira assertiva, ―tenho o discernimento para encaminhar os casos que 

fogem de minha área de atuação para as partes interessadas ou partes que entendem do 

assunto‖. A maioria dos egressos concordou totalmente, com o número de 61 

respondentes (79,22% da amostra), como mostra o gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Encaminhamento de casos que fogem da área de 

atuação do profissional 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Somando com os egressos que concordaram, quantitativo de 16 

respondentes (20,77% da amostra). Essa assertiva teve unanimidade de respostas 

favoráveis, podendo ser explicada pelo fato de que o curso proporciona um 

conhecimento abrangente e não só das áreas específicas. 

Na segunda assertiva, ―tenho interesse em aperfeiçoar os conhecimentos na 

área de atuação escolhida‖, a maioria dos egressos revelou que concordam totalmente, 

62 respondentes (80,51% da amostra), somando os que concordaram com 15 

respondentes (19,48% da amostra) como é explicitado no gráfico 13.  
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Gráfico 13 - Nível de interesse com relação ao aperfeiçoamento de 

conhecimentos da área de atuação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Essa assertiva, como a anterior, teve unanimidade, isso é explicado no perfil 

dos respondentes onde se tem o número de 65 respondentes que realizam ou realizaram 

curso de pós-graduação (84,4% da amostra). 

Na terceira assertiva, ―estou conectado com as transformações sociais e 

econômicas ligadas a saúde e a minha área de atuação‖, teve destaque para o 

quantitativo de 39 respondentes (50,64% da amostra) que concordaram, somando com 

os 33 respondentes (42,85% da amostra) que concordaram totalmente. Em 

contrapartida, 5 respondentes (6,49% da amostra) declararam que discordam (Gráfico 

14).  A partir disso, é demonstrado que como a maioria dos egressos está inserida em 

algum curso de pós-graduação, estes estão constantemente estudando, devendo esses 

estar perfeitamente conectados com as modificações relacionadas com suas áreas.  

Gráfico 14 - Integração com as transformações sociais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Concluindo esse tópico, na quarta assertiva, ―assumo o papel de líder no que 

se relaciona à minha equipe de trabalho, valorizando o serviço dos participantes, 

propondo mudanças quando necessárias e soluções mais adequadas‖, a maioria dos 

egressos concordou com o número de 34 respondentes (44,15% da amostra), seguido 

dos que afirmaram que concordam totalmente, 33 respondentes (42,85% da amostra). 

Foram 8 respondentes (10,38% da amostra) que discordaram da assertiva, e 2 

respondentes (2,59% da amostra) discordaram totalmente (Gráfico 15). 

Gráfico 15 - Liderança junto à equipe de trabalho  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode-se observar que, fica evidente o espírito de liderança no egresso, 

mesmo o curso não possuindo disciplinas que tratam de gestão, sendo esse ponto 

questionado pelos respondentes. 

Os dados que tratam do perfil do egresso, que são: Encaminhamento de 

casos que fogem da área de atuação, Aperfeiçoamento de conhecimentos da área de 

atuação, Integração com as transformações sociais e Liderança junto à equipe de 

trabalho, permite inferir que o perfil proposto no PPC está condizente com o perfil do 

egresso do curso de Odontologia. 

 

5.2.3 Sobre o curso de Odontologia 

 

Os dados apresentados nesse tópico tratam a respeito da organização 

didático-pedagógica do curso, corpo docente e infraestrutura. O instrumento de 

avaliação de cursos de graduação presencial e a distancia é baseado em três grandes 

dimensões formadas por diversos indicadores, são estas: Organização didático-

pedagógica, Corpo docente e tutorial e Infraestrutura (INEP, 2015). 
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A primeira assertiva, ―com relação à organização didática pedagógica, há 

relevância no currículo para a formação profissional.‖ A maioria dos respondentes 

alegou que concordam, com o número de 48 respondentes (62,33% da amostra), 

seguido dos que concordaram totalmente, 17 respondentes (22,07% da amostra), como é 

explicitado no gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Relevância do currículo para a formação profissional 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Os egressos que discordaram foram em menor quantidade, com o número de 

10 respondentes (12,98% da amostra) e os que discordaram totalmente, foram 2 

respondentes (2,59% da amostra). Observando os dados, pode-se afirmar que o grande 

número de egressos exercendo atividade remunerada, provavelmente esteja relacionado 

às disciplinas ofertadas no curso, que promovem uma qualificação completa.  

Na segunda assertiva, ―há qualidade nos conhecimentos repassados pelo 

corpo docente do curso‖. A maioria dos respondentes foi favorável com a afirmativa, 43 

respondentes (55,84% da amostra) afirmaram que concordam e 27 respondentes 

(35,06% da amostra) afirmaram que concordam totalmente. O restante dos egressos 

disseram que discordam, com 6 respondentes (7,79% da amostra) e 1 respondente 

(1,29% da amostra) discordou totalmente. Percebe-se que há qualidade no corpo 

docente do curso, indispensável para uma boa formação (Gráfico 17). 
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Gráfico 17 - Alto índice de qualidade nos conhecimentos 

repassados pelo corpo docente do curso 

  
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Em seguida, tem-se a terceira assertiva, ―é promovida a devida atualização 

de acervos bibliográficos e equipamentos laboratoriais de pesquisa em todas as áreas do 

curso.‖ Os dados revelaram que houve destaque para os egressos que discordaram da 

afirmativa, com 36 respondentes (47% da amostra), como é observado no gráfico 18: 

 

Gráfico 18- Promoção da devida atualização de acervos 

bibliográficos e equipamentos laboratoriais pertencentes ao curso. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Em contrapartida, 27 respondentes (35% da amostra) responderam que 

concordam. Os demais egressos informaram que concordam totalmente, com o 

quantitativo de 8 respondentes (10% da amostra) e discordam totalmente, no total de 6 

respondentes (8% da amostra). É evidente que tais questões merecem ponderação por 

parte da gestão, por revelar uma insatisfação que merece ser averiguada. 



86 

 

 

A quarta assertiva, que conclui este tópico, ―o curso dispõe de espaços para 

atividades práticas‖. Os dados demonstram que a maioria dos egressos, 51 respondentes 

(66% da amostra) concorda com a afirmativa, seguido pelos 21 respondentes (27% da 

amostra) que concordam totalmente (Gráfico 19): 

 

Gráfico 19- Disponibilização de espaços para atividades práticas  

                      
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tem-se 4 respondentes (5% da amostra) que discordam com a afirmativa, 

juntamente com o único respondente que discordou totalmente (2% da amostra). 

Constata-se, a partir dos dados, que o curso possui clinicas para as principais áreas do 

curso. O curso, inclusive, possui clínica integrada no último período. 

Os dados apresentados a respeito do curso de Odontologia, Relevância do 

currículo para a formação profissional, Qualidade nos conhecimentos repassados pelos 

docentes, Atualização de acervos bibliográficos e equipamentos laboratoriais e 

Disponibilização de espaços para atividades práticas, se caracterizam como parâmetros 

que norteiam o funcionamento do curso de Odontologia.  

 

5.2.4 Sobre a eficácia da formação a partir da situação laboral do egresso 

 

Nesse tópico, serão apresentados os dados a respeito da eficácia da 

formação a partir da situação laboral do egresso. A respeito dessa questão Masson et al. 

(2006, p. 96): 

 

Faz-se necessário dar à Universidade a verdadeira dimensão e criar condições 

para o pleno cumprimento de sua missão. Assim pode-se falar na eficácia no 

ensino, ou formação, se efetivamente os alunos forem preparados para 

enfrentar situações diversas com segurança e se conseguirmos um cidadão 
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consciente de sua capacidade sua formação eficaz, se adequando ao mercado 

de trabalho. 

 

 A primeira assertiva, ―Após a minha diplomação tive facilidade em 

conseguir minha primeira atividade remunerada‖, os dados são observados no gráfico 

20. 

Gráfico 20 - Facilidade em conseguir primeira atividade 

remunerada, após a diplomação. 

  
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

Contrapondo, tem-se 13 respondentes (17% da amostra) que declararam 

discordar e 3 respondentes (4% da amostra) que discordaram totalmente.  

Isso é demonstrado com o alto índice de egressos realizando alguma 

atividade remunerada 61 respondentes (79,2% da amostra), que foi apresentado 

anteriormente. Demonstrando que o curso possui uma baixa taxa de desemprego. 

Dando prosseguimento, a segunda assertiva, ―A atividade remunerada que 

desempenho tem relação com o meu curso‖. Os dados apontaram que a maior parte dos 

egressos, 41 respondentes (53,24% da amostra) concordou totalmente, somando com os 

egressos, 30 respondentes (38,96% da amostra), que concordaram. Apenas 6 

respondentes (7,79% da amostra) discordaram com a assertiva, como é observado no 

gráfico 21. 
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Gráfico 21- Relação da atividade remunerada com o curso 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode-se inferir que os egressos atuam em sua área de formação, podendo 

aplicar os conhecimentos adquiridos no curso. 

A terceira assertiva, ―Não atuo na minha área, devido às deficiências na 

formação que tive no meu curso de graduação‖. 60 respondentes (77,92% da amostra) 

discordaram totalmente, aliando com os 15 respondentes (19,48% da amostra), que 

discordaram. Observa-se que a maioria dos egressos, como foi demonstrado 

anteriormente, atua na área de formação, e para tal entendem que não há relação entre 

possíveis deficiências na formação com o fato de alguns não exercerem a profissão. 

Ainda sobre a assertiva, teve o número de 2 respondentes (2,59 da amostra) que 

concordaram (Gráfico 22). 

Gráfico 22: Formação deficiente como causa da não inserção laboral 

  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Em seguida, tem-se a quarta assertiva desse tópico, ―Ao concluir meu curso, 

encontrei um mercado de trabalho atraente com atividades voltadas para minha 

profissão‖.  De acordo com os dados, a maior parte dos egressos discordou da assertiva, 

sendo 37 respondentes (48,05% da amostra), somando com 20 respondentes (25,97% da 

amostra) que discordaram totalmente (Gráfico 23). 

Gráfico 23: Opinião a respeito do mercado de trabalho após 

conclusão do curso 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir dos dados, entende-se que mesmo o egresso atuando na sua área de 

formação, este encontra dificuldades para se inserir no mercado. Contestando, tem-se 18 

respondentes (23,37% da amostra) que concordaram e 2 respondentes (2,59% da 

amostra) que concordaram totalmente. 

A quinta assertiva, que conclui este tópico, ―A partir da minha situação 

laboral, a formação que recebi no meu curso foi eficaz‖. Os dados revelaram que a 

maioria dos egressos concordou com a assertiva, com o quantitativo de 46 respondentes 

(60% da amostra), juntamente com os 15 respondentes (19% da amostra) que 

concordaram totalmente, como é demonstrado no gráfico 24. 
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Gráfico 24: Eficácia do curso a partir da situação laboral 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 
 

Contrapondo os 14 respondentes (18% da amostra) que discordaram e os 2 

respondentes (3% da amostra) que discordaram totalmente da assertiva. Percebe-se que 

na visão dos egressos, há satisfação quanto à formação obtida, o que revela que a IES 

atinge sua eficácia quando o respondente, com a sua inserção laboral. 

Os dados apresentados a respeito da eficácia da formação, Facilidade em 

conseguir primeira atividade remunerada, Relação da atividade remunerada com o 

curso, Formação deficiente como causa da não inserção laboral, Mercado de trabalho 

pouco atraente após concluir o curso e Eficácia do curso a partir da situação laboral, 

demonstraram que o curso de Odontologia se mostra eficaz para a inserção laboral dos 

egressos no mundo do trabalho. 

5.3 Fatores que interferem na eficácia da formação discente: Análise documental 

do PPC e Análise interpretativa das falas 

Baseado nas palavras de Ganga (2012) pode-se afirmar que na pesquisa 

qualitativa, o pesquisador deve desempenhar o papel de conseguir informações acerca 

do fenômeno pesquisado e colher evidencias que o auxiliem na análise e interpretação 

do ambiente em que o fenômeno acontece.  Com esse intuito, considerando os 

resultados alcançados na terceira parte do questionário, neste tópico será realizada uma 

análise interpretativa das falas dos respondentes a respeito dos fatores que interferem na 

eficácia da formação do curso estudado. Relacionando tais fatores, busca-se ter um 

melhor entendimento dos dados. Com essa finalidade, procurou-se responder ao 

objetivo traçado para esta pesquisa, iniciando o trabalho pela identificação e 

caraterização das falas dos respondentes. O procedimento primordial deste trabalho foi 
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averiguar a eficácia da formação discente do curso de Odontologia da UFC, a partir da 

análise do egresso. 

Inicialmente, com base nas informações coletadas, foi possível realizar uma 

análise minuciosa das falas dos respondentes. Esta análise propiciou a identificação e 

organização dos termos encontrados de forma mais preponderante nas respostas dos 

participantes da pesquisa, sendo representados na tabela 1 abaixo relacionada: 

 

Tabela 1: Vocábulos que se destacaram nas falas dos respondentes  

VOCÁBULOS *FREQUÊNCIA (%) 

Professores 41 (19,6%) 
Negativos 31 (14,8%) 
Positivos 30 (14,4%) 

Curso 17(8,1%) 
Disciplinas 16 (7,7%) 
Extensão 16 (7,7%) 
Pesquisa 16 (7,7%) 
Formação 14 (6,7%) 
Mercado 14 (6,7%) 
Fatores 14 (6,7%) 
TOTAL 209 (100%) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

*O nível de frequência dos vocábulos foi medido com auxílio do software de análises qualitativas. 

 

 

Foi possível observar que o termo ―professores‖ teve um maior destaque 

dentre os outros vocábulos, com o nível de frequência de 41 vezes, pode-se inferir a 

partir destes dados que os respondentes classificaram fatores relacionados com o corpo 

docente do curso entre os que mais interferem na eficácia da formação. Percebe-se ainda 

que a concepção de eficácia para os respondentes está relacionada com os termos 

listados acima.  

A análise documental do Projeto Pedagógico do Curso (PPC, 2004), 

proporcionou a identificação dos princípios que norteiam o funcionamento do curso, 

como é observado na Figura 2. 
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      Figura 2 - Princípios Norteadores do curso de Odontologia da UFC 

 
        Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do PPC (2004). 

 

No PPC constam informações a respeito dos princípios que irão nortear o 

funcionamento do curso. Os princípios do curso de Odontologia da UFC tratam a 

respeito do Corpo docente, Organização didático-pedagógica, Infraestrutura, Mercado 

de trabalho e Ensino, pesquisa e extensão. Estes foram identificados, após análise 

minuciosa, na fala dos participantes da pesquisa. Após esta análise, foi possível 

categorizar as falas dos egressos e classifica-las a partir de tais princípios dispostos no 

PPC, apresentados no Quadro 3.  

Quadro 3 – Categorização das falas a partir dos princípios norteadores do curso. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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As categorias foram criadas baseadas no que Minayo (1992) classifica como 

Categorias Empíricas. As categorias Empíricas deste estudo foram classificadas como: 

Docentes com alto nível de qualificação, Falta de compromissos dos docentes, 

Desatualização do corpo docente, Necessidade de integralização das disciplinas, Falta 

de aulas práticas nas disciplinas, Carga horária ineficiente, Necessidade de 

conhecimento sobre gestão de consultório, Falta de conhecimento sobre mercado de 

trabalho, Infraestrutura de clinicas e laboratórios deficientes, Mercado de trabalho 

pouco atraente, Qualidade do ensino, Oferta de atividades de pesquisa e extensão e 

Incentivo a formação acadêmica.  

As categorias empíricas classificadas neste estudo caracterizam-se, segundo 

os participantes da pesquisa, como os fatores que interferem na eficácia da formação do 

curso estudado. As categorias analíticas desta pesquisa, que Minayo (1992) também 

retrata em seus estudos, foram classificadas como: Fatores Positivos e Fatores 

Negativos.  

5.3.1 Identificação dos fatores (categorias Analíticas e Empíricas) que interferem na 

eficácia da Formação Discente 

 

As categorias empíricas após classificadas foram relacionadas às categorias 

analíticas estabelecidas de acordo com a fala dos participantes da pesquisa, como é 

demonstrado na Figura 3. 

Figura 3 - Identificação dos fatores (Categorias Analíticas e Empíricas) que interferem 

na eficácia da Formação Discente. 

 
Fonte Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

*O Mapa de categorias foi desenvolvido com auxílio do software de análise qualitativa. 
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As categorias empíricas consideradas como fatores positivos de acordo com 

os egressos foram: Docentes com alto nível de qualificação, Incentivo a formação 

acadêmica, Oferta de atividades de pesquisa e extensão e Qualidade do ensino. As 

categorias empíricas consideradas por eles como fatores negativos foram: Carga horária 

ineficiente, Desatualização do corpo docente, Falta de aulas práticas nas disciplinas, 

Falta de compromissos dos docentes, Falta de conhecimento sobre mercado de trabalho, 

Infraestrutura de clinicas e laboratórios deficientes, Mercado de trabalho pouco atraente, 

Necessidade de integralização das disciplinas e Necessidade de conhecimento sobre 

gestão de consultório. No total contabilizaram-se 13 categorias empíricas, sendo 4 

(30,7%) categorias como parte da categoria analítica ―Fatores Positivos‖ e 9 (69,2%) 

categorias como parte da categoria analítica ―Fatores Negativos‖.  

Na presente pesquisa, a frequência da aparição de categorias demonstrou 

que quanto maior a repetição de certo fator, maior sua importância na mente do 

respondente, seja como fator positivo ou negativo que interfere na eficácia da formação. 

Na Tabela 2 é ressaltado o quantitativo de informações presentes nos relatos dos 

participantes da pesquisa, divididos por cada categoria. 

 

Tabela 2 - Categorias Empíricas por nível de frequência.   

CATEGORIAS EMPÍRICAS *FREQUÊNCIA (%) 

Docentes com alto nível de qualificação 29 (15,84%) 

Oferta de atividades de pesquisa e extensão 24 (13,11%) 

Necessidade de integralização das disciplinas 21 (11,47%) 

Carga horária ineficiente 18 (9,83%) 

Falta de aulas práticas nas disciplinas 18 (9,83%) 

Incentivo a formação acadêmica 14 (7,65%) 

Infraestrutura de clinicas e laboratórios deficientes 13 (7,10%) 

Falta de conhecimento sobre mercado de trabalho 11 (6,10%) 

Qualidade do ensino 10 (5,46%) 

Necessidade de conhecimento sobre gestão de consultório 9 (4,91%) 

Falta de compromissos dos docentes 7 (3,82%) 

Desatualização do corpo docente 5 (2,73%) 

Mercado de trabalho pouco atraente 4 (2,18%) 

TOTAL 183 (100%) 

Fonte: Pesquisa direta. 

*O nível de frequência das categorias foi medido com auxílio do software de análises qualitativas. 

 

Inicialmente, os dados revelaram que dentre as categorias assinaladas acima 

a que mais se destacou na fala dos respondentes foi ―Docentes com alto nível de 

qualificação‖. Foi detectado que o nível de conhecimentos dos docentes do curso é um 
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fator positivo que interfere na eficácia da formação, sendo caracterizados como 

professores competentes, de qualidade e que exigem do alunado conhecimentos de alto 

nível, conforme se observa nos relatos abaixo. 

[...] alto nível de cobrança de conhecimentos exigido pelos professores 

(Respondente 2). 

 

A qualidade no conhecimento repassado pelo corpo docente (Respondente 6). 

 

[...] professores competentes e com informações e conteúdos atualizados 

(Respondente 34). 

 

Em seguida, destacou-se a categoria ―Oferta de atividades de pesquisa e 

extensão‖. De acordo com os posicionamentos dos respondentes, pode-se inferir que no 

curso há um forte incentivo com relação à pesquisa e extensão, sendo considerado um 

diferencial, complementando o aprendizado discente. Os respondentes classificaram as 

oportunidades de pesquisa e extensão como um fator positivo que interfere na eficácia 

da formação, acredita-se que por conta dos conhecimentos ali gerados, que somam com 

as informações repassadas em sala de aula, promovendo o devido aprofundamento e 

consolidação.  

[...] áreas de pesquisa, ensino e extensão bem desenvolvidos e com boas 

opções para os alunos (Respondente 37). 

 

Diversos projetos de extensão que complementam o aprendizado 

(Respondente 50). 

 

Oportunidades de monitoria, extensão e pesquisa que aprofundam e 

consolidam conhecimentos teóricos (Respondente 58). 

 

Na área da avaliação, de acordo com Andriola (2014, p. 206) ―Sendo assim, 

um dos mais relevantes objetivos da avaliação de IES é tentar identificar a qualidade e a 

natureza das interações entre o ensino, a investigação científica e a extensão‖. A oferta 

de atividades de pesquisa e extensão de qualidade trarão benefícios para o curso, visto 

que à luz dos processos avaliativos possui um papel de relevância. 

A categoria ―Necessidade de integralização das disciplinas‖, demonstrou 

que o curso carece de uma possível reforma em seu currículo, pois este é considerado 

ultrapassado e não integrado, visto que as modificações do mercado exigem dos 

profissionais habilidades condizentes.  Os respondentes levantaram exemplos de 

algumas disciplinas como a ―clínica integrada‖, a qual segundo eles tem um 

funcionamento que não ―acrescentam‖ na sua formação. É explicado que a falta de 

infraestrutura das clínicas é a principal causa para este problema. Pode-se inferir que a 

categoria ―Necessidade de integralização das disciplinas‖ está relacionada aos fatores 

negativos que interferem na eficácia da formação. 
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É um erro gravíssimo e imperdoável deixar o acadêmico da Clínica Integrada 

(I e II) um mês fora da faculdade exercendo estágios que NÃO acrescentam 

muita coisa na formação. Foi dito pela UFC que isso ocorre porque a UFC 

não tem cadeiras e equipos odontológicos suficientes para todo mundo, o que 

é um erro gravíssimo e que acaba com o planejamento feito com o paciente, 

com respeito aos casos de Prótese. (Respondente 26). 

[...] currículo ultrapassado e não integrado (Respondente 37). 

[...] carga horária excessiva e matérias (cadeiras) engessadas, não permitindo 

formas diferentes de aprendizado (Respondente 42). 

 

De acordo com Masson et al. (2006, p. 95) ―A prioridade são os alunos, 

sendo necessário, e é mesmo vital, que eles se sintam motivados na aquisição dos 

conceitos e das práticas tanto ao longo da duração do curso, quanto depois de terem 

conseguido o diploma, atuando profissionalmente‖. Observa-se que na elaboração do 

currículo, este deve ser elaborado tendo como foco principal o aluno, priorizando 

inclusive a motivação desses ao adquirir os conhecimentos necessários e que esses 

conhecimentos dispostos nas disciplinas, somem à sua carreira profissional de forma 

efetiva, promovendo à devida adequação as modificações do mercado de trabalho. 

Avançando, tem-se a categoria ―Carga horária ineficiente‖, que 

complementa a categoria ―Necessidade de integralização das disciplinas‖, pois ambas 

estão relacionadas ao currículo do curso. Observou-se que a carga horária do curso não 

compreende algumas atividades consideradas importantes para a formação, como por 

exemplo, os estágios, podendo afetar diretamente a atuação desse egresso no mercado, 

consequentemente na eficácia.  

Não há carga horária para o aluno exercer atividades integrais como estágios 

(Respondente 6). 

 

Carga horária reduzida para praticar estágios complementares e alguns 

conteúdos irrelevantes para nossa prática clínica (Respondente 69). 

 

Algumas disciplinas não apresentam tempo suficiente para que possamos 

aprender na prática alguns procedimentos (Respondente 73). 

 

A categoria ―Falta de aulas práticas nas disciplinas‖ evidencia que há 

desconforto com relação ao funcionamento das disciplinas do curso, pois de acordo com 

os respondentes há aulas práticas apenas no último ano do curso, nas disciplinas Clínica 

Integrada I e II e Estágios em Serviços do SUS I, II e III. Entende-se que há necessidade 

de aulas práticas nas disciplinas por área ao longo do curso, pois influencia no 

conhecimento básico das especialidades da profissão.  

Falta de mais prática clínica e realização de procedimentos pelos próprios 

alunos (Respondente 13). 
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Algumas disciplinas não fornecem pratica suficiente (Respondente 23). 

 

Práticas nas especialidades de implatodontia e ortodontia fixa são 

inexistentes no curso, fato que se reflete em um certo constrangimento em 

não "entender" o básico das referidas especialidades (Respondente 38). 

 

Prosseguindo, a categoria ―Incentivo à formação acadêmica‖ demonstrou 

que há possibilidades e oportunidades no que refere-se à formação acadêmica do aluno. 

As atividades de pesquisa e extensão especificamente promovem o estímulo para a 

continuação na carreira acadêmica, cursos como mestrado e doutorado, são um 

diferencial na formação do discente e no seu desempenho como profissional. 

 

A oferta de opção de atividades de extensão e pesquisa (Respondente 6). 

 

[...] oportunidades para o aluno fazer um diferencial, como a pesquisa e 

extensão (Respondente 42). 

 

Oportunidades de monitoria, extensão e pesquisa que aprofundam e 

consolidam conhecimentos teóricos (Respondente 58). 

 

A categoria ―Infraestrutura de clinicas e laboratórios deficientes‖ confirmou 

a insatisfação do egresso com relação às clinicas e laboratórios do curso, estas se 

mostram afetadas, de acordo com os respondentes, por falta de manutenção, falta de 

recursos. Afetando diretamente o funcionamento das disciplinas, consequentemente as 

aulas práticas. 

[...] falta de recursos em algumas clínicas (Respondente 21). 

[...] comprometimento da estrutura em alguns laboratórios (Respondente 36). 

Falta de manutenção nas clínicas, falta de material (Respondente 66). 

Dando continuidade, tem-se a categoria ―Falta de conhecimento sobre 

mercado de trabalho‖ que trata da deficiência com relação à preparação do aluno para o 

mercado, independente da carreira escolhida, seja ela pública ou privada. Pode-se inferir 

que a qualificação demonstra-se básica para o nível que o mercado exige, e que a falta 

de conhecimento pode atrapalhar o desempenho do egresso, considerando como um 

fator negativo que interfere na eficácia da formação. 

Deficiência na preparação do aluno para o mercado de trabalho privado 

(Respondente 9). 

 

A qualificação do aluno é muito básica para o mercado e atividade que nos 

deparamos após nos formar (Respondente 13). 

 

Falta de informação sobre mercado atual, marketing e administração em 

relação à atuação em consultório e sociedade (Respondente 34). 
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E essa questão é levantada por Brandalise (2012, p. 4) quando diz que ―o 

egresso enfrenta situações complexas em seu cotidiano de trabalho, que o levam a 

confrontar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com os requeridos no 

exercício profissional‖. E se por algum motivo, não houver conhecimentos necessários, 

ou seja, se houver deficiências em sua formação isso afetará o seu desempenho 

profissional.  

A categoria ―Qualidade do ensino‖ demonstra que os respondentes 

consideraram que o curso tem qualidade com relação ao ensino, podendo estar 

relacionado a diversas questões, como por exemplo, o conhecimento repassado pelo 

corpo docente. Pode-se entender que por mais que o curso tenha deficiências, estas para 

alguns respondentes não interferem na eficácia da formação.  

 
A qualidade no conhecimento repassado pelo corpo docente (Respondente 6). 

 

Boa carga teórica do curso e boa estrutura acadêmica (Respondente 38). 

 

A faculdade nos incentiva a nós aperfeiçoar mais e nos dar uma Boa base de 

todas as especialidades (Respondente 63). 

 

 

Percebe-se a importância da participação do corpo docente para a qualidade 

do ensino na fala de Pereira, Peixe e Staron (2008, p. 19) a qual afirmam que ―O 

principal objetivo de refletir sobre o ensino é contribuir para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, por meio de uma compreensão reflexiva e crítica, em que o 

processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e alunos‖.  

Avançando, a categoria ―Necessidade de conhecimento sobre gestão de 

consultório‖ apresentou a falta de informações sobre o mercado autônomo. 

Conhecimentos de gestão e empreendedorismo são citados, na fala dos respondentes, de 

forma a explicar que o curso poderia promover no currículo, disciplinas que tratassem 

sobre o assunto.  A necessidade de conhecimento sobre gestão de consultório 

caracteriza-se como um fator negativo que interfere na eficácia da formação. 

 

O curso ensina muito para o serviço público, quanto ao atendimento, porém 

em relação ao aprendizado sobre como atuar e gerenciar um consultório 

particular, não é muito abrangido no curso (Respondente 8). 

 

Estudantes não saem preparados para o mercado de trabalho e nem para 

gestão de uma clínica própria (Respondente 20). 

 

Falta de empreendedorismo no curso e preparo para o mercado de trabalho 

em termos empresariais (Respondente 75). 
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Foi identificado, a partir de análise prévia, que não está previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso nenhuma disciplina na área de gestão em seu currículo atual, 

apesar de que nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Odontologia (DCN, 2002), em seu o artigo 4, inciso V, a qual trata a formação do 

Cirurgião Dentista, preveem a presença da administração e gerenciamento. Neste inciso 

é dito que: ―os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde‖. Lembrando 

que o PPC deve estar condizente com o que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

preconizam.  

A categoria ―Falta de compromissos dos docentes‖ infere sobre o interesse 

do corpo docente em algumas atividades do curso. Entende-se que mesmo que os 

docentes tenham um alto nível de competência, estes não participam ativamente de 

algumas atividades do curso. 

 

Os professores são competentíssimos em sua maioria, mas alguns não se 

dispõem a participar de forma mais ativa ao lado do graduando (Respondente 

20). 

 

Falta de compromisso de alguns professores (Respondente 21). 

 

Falta de interesse dos professores (Respondente 64). 

 

A participação do docente junto ao aluno, de forma efetiva é delineada na 

fala de Pereira, Peixe e Staron (2008, p. 22) a qual é dito que ―O papel do professor no 

contexto escolar vai muito além do conteúdo curricular. Será necessário o professor 

expressar e delinear propostas claras sobre: o que, quando e como ensinar, considerando 

o conhecimento que o aluno já possui e propondo novas aprendizagens‖. Demonstrando 

que as atribuições dos docentes são diversas, necessitando de um profundo interesse 

com tais atribuições a fim de somar para a eficácia do curso a qual faz parte. 

Prosseguindo, tem-se a categoria ―Desatualização do corpo docente‖ que 

denota a quantidade de conhecimentos ultrapassados, que são repassados para os alunos. 

É observado que o curso possui docentes com muitos anos de instituição e que isso seria 

uma possível causa para a desatualização. É importante ressaltar que, por mais que 

alguns respondentes tenham identificado esse fator negativo, a maioria ainda destaca o 

alto nível de qualificação desses professores.  
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Professores bastante antigos, que não têm mais ânimo com a profissão e 

repassam a mesma matéria há décadas, sem atualização e sem passarem todo 

o conhecimento que detêm (Respondente 50). 

 

Alguns professores que insistem em não se atualizar e acabam apenas 

repassando informações já ultrapassadas para os alunos, muitas vezes por 

serem professores antigos e extremamente tradicionais. Mas acho essencial 

que o conteúdo transmitido seja sempre renovado para que não se crie uma 

"bolha de conhecimento defasado‖ (Respondente 54). 

 

[...] são professores muito antigos desatualizados nas temáticas da área que 

pouco contribuem na formação do aluno (Respondente 59). 

 

A última categoria identificada ―Mercado de trabalho pouco atraente‖ 

explicita que para alguns respondentes o mercado demonstrou-se pouco atraente, por 

diversos motivos, tendo destaque a má remuneração.  

 
Mercado de trabalho pouco atraente (Respondente 1). 

 

Mercado de trabalho com má remuneração (Respondente 17). 

 

[...] baixa remuneração (Respondente 67).  

 

A partir das falas pode-se inferir que esta categoria apontada como fator 

negativo que interfere na eficácia da formação, está pautada na ideia de que toda a 

qualificação adquirida durante o curso, não será ―valorizada‖ no que se refere ao salário 

do profissional, ocasionando em uma possível desmotivação. Entretanto devemos levar 

em consideração o pensamento de alguns autores, como por exemplo, Espartel (2008, p. 

106) o qual afirma que ―algumas pesquisas indicam que um participante pode ficar 

satisfeito com o curso (ter reação favorável) e sair-se bem nas avaliações de 

aprendizagem, mas não necessariamente transferir para o seu trabalho o que foi 

aprendido‖. Demonstrando que, o fato do mercado de trabalho ser pouco atraente é 

explicado não só pela baixa remuneração, às vezes esta questão pode estar relacionada 

ao fato do egresso não conseguir transferir os conhecimentos para a sua atuação 

profissional, no caso o cirurgião-dentista, e assim o mercado como consequência não 

absorverá este profissional, ou pelo menos no tempo desejado. 

 

5.3.2 Relação entre os fatores (categorias Analíticas e Empíricas) que interferem na 

eficácia da Formação Discente 

 

De acordo com Bardin (2011, p.198), a análise das co-ocorrências ou 

análise de contingências ―procura extrair do texto as relações entre os elementos da 

mensagem, ou mais exatamente, dedica-se a assinalar as presenças simultâneas (co-
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ocorrência ou relação de associação) de dois ou mais elementos na mesma unidade de 

contexto‖. A partir da análise das falas dos participantes da pesquisa, percebeu-se que as 

categorias empíricas além de ter relações com as categorias analíticas, estas se 

relacionam entre si, como é observado na Figura 5. 

O mapa categórico possibilita a percepção da rede relacional que existe 

entre as categorias empíricas constituídas neste estudo. Nessa perspectiva, a organização 

do mapa de categorias se deu em função das duas categorias analíticas: Fatores 

Positivos e Fatores Negativos. A vinculação entre esses dois eixos evidencia além da 

estreita relação entre as categorias analíticas e empíricas, a associação estabelecida às 

categorias empíricas entre si. Os tipos de relações (causa, associação e contradição) 

foram denominadas pelo software de análise qualitativa utilizado nesse estudo, sendo 

determinadas pelo pesquisador ao analisar as categorias, a partir das falas dos 

participantes da pesquisa, como é observado na Figura 5. 

 

Figura 4: Relação entre os fatores (categorias Analíticas e Empíricas) que interferem na 

eficácia da Formação Discente. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa.  

* O Mapa de categorias foi desenvolvido com auxílio do software de análise qualitativa. 

 

 

A análise de contingências não é destinada a explicar as relações, mas sim 

revelá-las (BARDIN, 2011). Nesse sentido, este estudo não procurou explicar a natureza 

das relações entre as categorias, apenas se propôs a oferecer interpretações para as 

relações sugeridas pelos egressos e levantar hipóteses que podem ser verificadas em 
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estudos futuros. A pesquisa, porém, contribui no sentido em que revela a rede de 

relações e conexões entre as categorias, que aqui nesta pesquisa representam os fatores 

que interferem na eficácia da formação discente.  

A partir da análise da fala dos respondentes, foi possível identificar que a 

categoria ―Docentes com alto nível de qualificação‖ está devidamente associada com a 

categoria ―Qualidade do ensino‖. Isso acontece, pois entende-se que o nível de 

conhecimentos dos professores influenciam positivamente na sua didática, resultando 

em um alto índice de qualidade no ensino, observa-se no relato do respondente abaixo: 

 
A qualidade no conhecimento repassado pelo corpo docente (Respondente 6).  

 

No entanto, deve-se considerar que de acordo com o Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação, gerenciado pelo INEP, além da dimensão Corpo 

docente, este avalia também Organização didática pedagógica e Infraestrutura dos 

cursos. A dimensão Corpo docente é apenas um dos indicadores que são verificados 

nesse processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos, não podendo assim ser um indicador único para determinar a qualidade do 

ensino de um curso, apesar da sua importância. 

 A categoria ―Docentes com alto nível de qualificação‖ também está 

associada à categoria analítica ―Fatores Positivos‖, se destacando como um fator que 

influencia positivamente na formação discente do curso estudado. Ainda sobre a 

categoria relacionada à qualificação docente, esta demonstrou-se contraditória a 

categoria ―Desatualização do corpo docente‖, pois o alto nível de qualificação dos 

professores significa uma constante atualização de seus conhecimentos.  

Com relação à categoria ―Oferta de atividades de pesquisa e extensão‖, 

observa-se que há associação com a categoria analítica ―Fatores Positivos‖, sendo um 

fator que influencia positivamente na formação discente, de acordo com os 

respondentes. A categoria empírica citada acima está associada também com a categoria 

―Incentivo a formação acadêmica‖, uma vez que as diversas atividades de pesquisa e 

extensão promovem ao estudante o interesse a dar continuidade à vida acadêmica, como 

por exemplo, realizando cursos de pós-graduação. Como é observado na fala do 

respondente a seguir: 

 

Durante o curso de graduação, obtive além das disciplinas da grade 

curricular, participação em programas de extensão que possibilitaram uma 

amplitude nos conceitos de humanização e prestação do serviço 

odontológico. Além de estágios em laboratórios de pesquisa e monitoria, que 

me conduziram à pós-graduação (Respondente 45).  
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Sobre a oferta de atividades de pesquisa e extensão Masson et al (2006, p. 

94) relatam que ―a força de trabalho reciclada por meio de cursos de pós-graduação, 

cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, entre outros, são considerados 

no sistema universitário como áreas de eficácia‖. Pois estão relacionados no Projeto 

Político Pedagógico do Curso, a formação acadêmica do discente. 

Ainda sobre a categoria ―Oferta de atividades de pesquisa e extensão‖, esta 

identifica-se como contraditória a categoria ―Infraestrutura de clinicas e laboratórios 

deficientes‖, visto que mesmo com laboratórios e clinicas deficientes, há diversas 

oportunidades de pesquisa e extensão, como projetos e monitoria, para os alunos 

desenvolverem, complementando o aprendizado.  

As atividades de ensino, de investigação científica e de extensão serão 

influenciadas pela qualidade física das salas de aula, da adequação da iluminação, da 

ventilação e mesmo da segurança proporcionada aos seus usuários; também sofrerão 

com a qualidade do acervo disponibilizado pelas bibliotecas. Esses dois aspectos 

destacados dependerão, por seu turno, da sustentabilidade financeira da IES 

(ANDRIOLA, 2014). Ocorre que, no caso do curso estudado, os egressos afirmaram que 

mesmo com deficiências na infraestrutura, há possibilidades de pesquisa e extensão para 

os alunos. Há dificuldades com relação à infraestrutura, mas que não impedem de serem 

realizadas atividades nesse sentido. 

A categoria ―Necessidade de integralização das disciplinas‖, de acordo com 

os dados da pesquisa, está devidamente associada com a categoria analítica ―Fatores 

Negativos‖, pois caracteriza-se como uma deficiência do currículo do curso, 

interferindo negativamente na eficácia da formação. Esta categoria empírica está 

associada também com a categoria ―Carga horária ineficiente‖, pois uma carga horária 

adequada irá favorecer no bom desempenho do currículo do curso, como é demonstrado 

na fala do respondente abaixo apresentado: 

 

Carga horária excessiva para algumas disciplinas em detrimento de outras 

(Respondente 10).  

 

Ainda sobre a categoria ―Necessidade de integralização das disciplinas‖, 

esta possui relação de causa com a categoria ―Falta de aulas práticas nas disciplinas‖, 

devido ao planejamento incorreto do currículo, este pode dispor de poucas aulas 

práticas, por vezes em disciplinas estratégicas para o bom desempenho do estudante no 

mercado de trabalho. 
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Vale ressaltar que o Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia (2005), 

prevê a maior integralização das disciplinas, onde o currículo deve envolver todos os 

aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem e não se restringindo à 

uma matriz de disciplinas, mesmo que na prática de acordo com os egressos ocorra de 

forma contrária. Estes aspectos são constituídos, pelos objetivos do curso; competências 

a serem desenvolvidas pelos estudantes; as metodologias utilizadas; os recursos 

pedagógicos disponíveis, as atitudes de alunos, dos professores, funcionários e 

detentores de cargos administrativos; os locais de treinamento, a distribuição da carga 

horária; os conteúdos; as atividades de pesquisa e extensão, enfim, quaisquer outros 

fatores determinantes do aprendizado (PPC, 2004). 

A categoria ―Carga horária ineficiente‖, de acordo com os dados do estudo, 

está associada à categoria analítica ―Fatores Negativos‖, pois compromete 

negativamente a eficácia da formação do discente. A categoria empírica possui relação 

de causa com a categoria ―Falta de aulas práticas nas disciplinas‖ e com a categoria 

―Necessidade de integralização das disciplinas‖, ambas relacionadas com o currículo do 

curso, isso por que a carga horária interfere no bom funcionamento das disciplinas, esta 

sendo ineficiente, ocasionará em falta de prática e de integração no currículo, como é 

demonstrado no relato do respondente a seguir: 

 

Algumas disciplinas não apresentam tempo suficiente para que possamos 

aprender na prática alguns procedimentos, pouco tempo livre para estágios, 

pouca integração entre as cadeiras da grade curricular (Respondente 73).  

 

Com relação à categoria ―Falta de aulas práticas nas disciplinas‖, verificou-

se a partir dos dados da pesquisa que, esta associa-se à categoria analítica ―Fatores 

Negativos‖, pois interfere negativamente na eficácia da formação discente do curso 

pesquisado. A categoria ―Falta de aulas práticas nas disciplinas‖ ainda está associada 

com a categoria ―Carga horária ineficiente‖, visto que é estabelecida entre ambas uma 

relação de causa, pois há falta de prática nas disciplinas devido à carga horária 

ineficiente, como é demonstrado na fala do respondente abaixo: 

 

Carga horária reduzida para praticar estágios complementares e alguns 

conteúdos irrelevantes para nossa prática clínica. (Respondente 69).  

 

Ainda sobre a categoria ―Falta de aulas práticas nas disciplinas‖, esta 

estabelece associação com a categoria ―Infraestrutura de clinicas e laboratórios 

deficientes‖, visto que as aulas práticas ocorrem em sua maioria nas instalações da IES, 
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interferindo no funcionamento do curso como um todo. Está associada também a 

categoria ―Necessidade de integralização das disciplinas‖, pois há deficiências no 

currículo que promovem um quantitativo de aulas práticas insuficientes para as 

necessidades de aprendizado dos alunos. 

A respeito disso, vale ressalvar que no Projeto Pedagógico do Curso 

estudado há a seguinte assertiva: ―O ensino-aprendizagem no Curso de Odontologia 

será embasado na integração das atividades teóricas com as práticas clínicas, 

oportunizando desde o início do curso as vivências com a realidade da saúde bucal local 

e nacional; desse modo, serão ampliadas as estratégias de aprendizado com dinâmica de 

grupo, seminários, encontros, não excluindo as aulas expositivas por meio de recursos 

audiovisuais atualizados, preocupando-se sempre com a efetiva participação do aluno 

em sala de aula, quer seja ela teórica, laboratorial ou clínica (PPC, 2004). Observa-se 

que é previsto no PPC, que haja disciplinas de teor prático, entretanto de acordo com os 

egressos, as disciplinas ofertadas não estão suprindo as necessidades da suas respectivas 

formações de cirurgiões dentistas. 

Prosseguindo, tem-se a categoria ―Incentivo a formação acadêmica‖, que 

está devidamente associada à categoria analítica ―Fatores Positivos‖, pois de acordo 

com os dados da pesquisa, interfere positivamente na eficácia da formação discente. A 

categoria ―Incentivo a formação acadêmica‖ está associada também a categoria ―Oferta 

de atividades de pesquisa e extensão‖, pois a formação acadêmica do aluno, que 

posteriormente será egresso, resulta da sua participação em atividades de pesquisa e 

extensão, como projetos e monitorias, estimulando a busca do conhecimento, como é 

relatado pelo respondente abaixo: 

 

[...] excelentes oportunidades para o aluno fazer um diferencial, como a 

pesquisa e extensão (Respondente 42).  

 

A relação entre as categorias empíricas corroboram com o fato de que o 

Ministério da Educação através da Avaliação externa das instituições de educação superior: 

diretrizes e instrumento, propõe que as políticas de ensino, pesquisa e extensão, e suas 

respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, com as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades devem 

utilizar informações quanto à atuação profissional dos alunos (egressos), a fim de que as 

IES apliquem melhorias nas políticas e nas diretrizes curriculares (MEC, 2006). 

A categoria ―Infraestrutura de clinicas e laboratórios deficientes‖ está 

associada com a categoria analítica ―Fatores Negativos‖, pois foi identificado que esta 
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interfere negativamente na eficácia da formação do discente do curso estudado. A 

categoria ―Infraestrutura de clinicas e laboratórios deficientes‖ é contraditória a 

categoria ―Oferta de atividades de pesquisa e extensão‖, como foi explicado 

anteriormente, mesmo com clinicas e laboratórios inadequados há ofertas de atividades 

de pesquisa e extensão para os alunos do curso, como é relatado pelo respondente 

abaixo: 

Bastante opção de projetos de extensão e bolsas de pesquisa, como também 

eventos do curso que estimulem apresentação de trabalhos (Respondente 59).  

 

Ainda sobre a categoria ―Infraestrutura de clinicas e laboratórios 

deficientes‖, esta associa-se à categoria ―Falta de aulas práticas nas disciplinas‖, como 

foi explicado anteriormente, as aulas práticas para ocorrerem necessitam de clinicas e 

laboratórios eficientes.  

A respeito das deficiências que as IES públicas enfrentam com relação a sua 

infraestrutura, Teixeira e Maccari (2014, p.2) ressaltam que ―[...] é preciso atinar-se para 

o fato de que no mercado da educação, assim como nos demais, as instituições sofrem 

com a falta de recursos, apresentam dificuldades em implementar processos inovadores 

que lhes tragam vantagem competitiva [...]‖. E essa falta de recursos favorece em sua 

maioria, para essa carência de instalações satisfatórias para a realização das aulas 

práticas, por exemplo, que acometem não só o curso estudado, mas muitos outros, essa 

uma é realidade.   

Dando prosseguimento, tem-se a categoria ―Falta de conhecimento sobre 

mercado de trabalho‖ que a partir dos dados da pesquisa está devidamente relacionada 

com a categoria analítica ―Fatores Negativos‖, pois foi identificado que interfere 

negativamente na eficácia da formação do discente do curso estudado. Esse fato 

demonstra que as IES têm como um de seus objetivos a inserção dos seus egressos na 

sociedade de forma a estarem preparados a atuar de maneira produtiva no mercado de 

trabalho (LOUSADA; MARTINS, 2005). 

A categoria ―Falta de conhecimento sobre mercado de trabalho‖ está 

associada também a categoria ―Necessidade de conhecimento sobre gestão de 

consultório‖, visto que a questão do empreendedorismo levantada pelos respondentes 

está relacionada com a visão de mercado que o egresso teria que desenvolver ao longo 

do curso, demonstrando-se como uma deficiência no currículo, pois não há disciplinas 

específicas sobre gestão de consultórios para profissionais autônomos.  É explicitada tal 

questão no relato do respondente abaixo: 
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O curso é bem voltado para a formação de um profissional apto a atuar no 

serviço público, sendo deficiente no que diz respeito ao mercado de trabalho 

no âmbito particular / empresarial, mais competitivo (Respondente 46).  

 

Masson et al. (2006, p. 96) argumentam que ―assim pode-se falar na eficácia 

no ensino, se efetivamente os alunos forem preparados para enfrentar situações diversas 

com segurança e se conseguirmos um cidadão consciente de sua capacidade sua 

formação eficaz‖. E estas situações que são colocadas aos egressos estão estreitamente 

vinculadas com a sua preparação profissional, ou seja, como agir de forma satisfatória 

frente às mudanças do mercado de trabalho. 

A categoria ―Qualidade do ensino‖, segundo os dados da pesquisa está 

associada à categoria analítica ―Fatores Positivos‖, pois interfere positivamente na 

eficácia da formação discente do curso pesquisado. A categoria citada está associada 

também a categoria ―Docentes com alto nível de qualificação‖, pois como foi 

explicitado anteriormente, acredita-se que o nível de qualificação do corpo docente de 

um curso, interfere diretamente na qualidade do ensino, pois estes tem o papel 

importantíssimo de repassar os conhecimentos que serão utilizados em toda a vida 

acadêmica e profissional do estudante. Ainda sobre a categoria ―Qualidade do ensino‖, 

esta demonstra-se contraditória a categoria ―Desatualização do corpo docente‖, visto 

que o ensino de qualidade é reflexo da constante atualização dos conhecimentos do 

corpo docente, que representará na sua didática em sala de aula. A respeito do nível de 

formação do corpo docente do curso, confirma-se claramente na fala do respondente 

abaixo: 

 
Alto nível de formação dos professores, como fator positivo para a formação 

discente (Respondente 24).  

 

Dando prosseguimento, tem-se a categoria ―Necessidade de conhecimento 

sobre gestão de consultório‖, segundo os dados da pesquisa, está associada com a 

categoria analítica ―Fatores Negativos‖, visto que interfere negativamente na eficácia da 

formação discente do curso pesquisado.  A categoria ―Necessidade de conhecimento 

sobre gestão de consultório‖ está associada à categoria ―Falta de conhecimento sobre 

mercado de trabalho‖, como foi explicitada anteriormente, a gestão de consultórios é 

levantada na fala dos respondentes como uma questão a ser explorado nas disciplinas do 

curso, o empreendedorismo estar presente no currículo, como é observada na fala do 

respondente abaixo: 

 
Algumas disciplinas com pouco aprofundamento e pouca ou nenhuma noção 

na faculdade de gestão para profissionais autônomos (Respondente 48).  
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Ainda sobre a categoria ―Necessidade de conhecimento sobre gestão de 

consultório‖, esta associa-se a categoria ―Mercado de trabalho pouco atraente‖, uma vez 

que as oportunidades no mercado de trabalho são perfeitamente aproveitadas, a partir do 

gerenciamento eficaz dos conhecimentos recebidos no curso. Os conhecimentos sobre 

empreendedorismo promoverão oportunidades no mercado de trabalho para os egressos, 

tornando-o mais atraente.  

Fragilidade em preparar os alunos para enfrentar o mercado de trabalho atual 

(Respondente 72).  

 

A categoria ―Falta de compromissos dos docentes‖ de acordo com os dados 

do estudo está associada a categoria analítica ― Fatores Negativos‖, pois identificou-se 

que esta interfere negativamente na eficácia da formação do curso estudado. Já com a 

categoria ―Desatualização do corpo docente‖, a categoria ―Falta de compromisso dos 

docentes‖ tem relação de causa, pois acredita-se que os professores que demonstram 

desatualização, ou seja, não realizam cursos de formação continuada, não possuem 

compromisso com o curso e nem com a IES, influenciando negativamente na didática e 

no repasse dos conhecimentos, como é observado na fala do respondente abaixo: 

[...] muitos professores não estão interessados em tratar o aluno de maneira 

educada, fazendo com que o mesmo tenha vergonha de tirar duvidas e ate 

mesmo evite atividades relacionadas com aquela disciplina (Respondente 

55).  

 

Dando prosseguimento, tem-se a categoria ―Desatualização do corpo 

docente‖ que de acordo com os dados da pesquisa associa-se a categoria analítica 

―Fatores Negativos‖, pois interfere negativamente na eficácia da formação do curso 

pesquisado. Está associada a categoria ―Falta de compromissos dos docentes‖. Como foi 

explicado anteriormente, a desatualização dos conhecimentos dos docentes transparece 

desinteresse no que relaciona-se a formação continuada, interferindo no desempenho e 

na didática em sala de aula. Está associada também a categoria ―Qualidade do ensino‖, 

visto que a desatualização dos conhecimentos docentes irá interferir na qualidade do 

ensino no curso. 

Sobre isso, Fávero e Pasinato (2014, p. 204) alertam que "Muitas vezes os 

professores são contratados para a atividade de docência universitária sem terem 

consciência de que o processo de ensino e de aprendizagem não é uma ação mecânica. 

Seu prestígio como docente, muitas vezes, vem da pesquisa ou da titulação acadêmica 

(mestrado e doutorado)‖. Os autores ainda explicam que ―A desatualização do corpo 

docente, não seria o único fator que causaria um ensino sem qualidade, há 
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―pesquisadores de excelência‖ que têm dificuldades de ministrar boas aulas, e não 

conseguem estabelecer relações pedagógicas que promovam a aprendizagem dos 

alunos‖. A partir dessa discussão, podemos sugerir que a questão da boa didática, o 

fazer-se entender, está muito além de um bom currículo.  

Já com a categoria ―Docentes com alto nível de qualificação‖ há uma 

relação de contradição, pois de acordo com os egressos, o alto índice de qualificação 

transparece uma continua atualização dos conhecimentos, como foi dito anteriormente. 

A respeito da desatualização dos conhecimentos docente, o respondente abaixo relata 

que: 

Alguns professores insistem em não se atualizar e acabam apenas repassando 

informações já ultrapassadas para os alunos, muitas vezes por serem 

professores antigos e extremamente tradicionais. Mas acho essencial que o 

conteúdo transmitido seja sempre renovado para que não se crie uma "bolha 

de conhecimento defasado" (Respondente 54).  

 

Por fim, tem-se a categoria ―Mercado de trabalho pouco atraente‖, que de 

acordo com os dados da pesquisa associa-se a categoria analítica ―Fatores Negativos‖, 

pois interfere negativamente na eficácia da formação do curso pesquisado. A categoria  

―Mercado de trabalho pouco atraente‖ estabelece uma relação de causa com a categoria 

―Necessidade de conhecimento sobre gestão de consultório‖, pois o mercado absorve 

com mais facilidade os profissionais que se adequam a suas constantes modificações. 

Observa-se tal fato na fala do respondente abaixo: 

 

[...] formação muito voltada para o setor público. Deficiência na preparação 

do aluno para o mercado de trabalho privado (Respondente 9).  

 

A questão do empreendedorismo, de serem promovidas disciplinas que 

englobem conhecimentos de gestão, especificamente de consultórios, trará êxito aos 

egressos que pretendem adentrar nesse mercado privado que tanto necessita de 

profissionais capacitados. De acordo com Michelan (2009, p. 12) a ―prática gestão de 

egressos se justifica no momento que é entendida como forma de garantir que o 

estudante graduado se torne um profissional que atenda as necessidades do atual 

mercado de trabalho, e possibilita, com sucesso, o seu ingresso e permanência na vida 

econômica‖. Daí a importância de se de trabalhar com feedback dos egressos. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualidade da educação superior demonstra-se como um dos parâmetros 

mais relevantes dos processos avaliativos brasileiros. Dentre os princípios avaliados a 

respeito da formação repassada nos cursos superiores, tem-se como destaque saber se os 

conhecimentos adquiridos serão aplicados de maneira eficaz na fase do exercício da 

profissão, ou seja, se os egressos estão preparados a atuar de maneira produtiva no 

mercado de trabalho. Para este fim, leva-se em consideração a organização didática 

pedagógica, infraestrutura, ensino, pesquisa e extensão e corpo docente que estão 

determinados no Projeto Pedagógico do Cursos superiores caracterizando-se como 

princípios que os norteiam. 

Considerando esse contexto, este trabalho possibilitou identificar se o perfil 

dos egressos do curso de Odontologia está condizente com o perfil proposto no Projeto 

Pedagógico do Curso. O perfil do Cirurgião-dentista proposto no PPC possui as 

seguintes características: Sólida Formação Geral técnico-científica, sócia humanística e 

ética, Comprometimento com o Autodesenvolvimento, Compromisso com as 

Transformações Sociais, Ser Cooperativo e Criativo. Os egressos a partir das 

afirmativas demonstraram ter o discernimento para encaminhar os casos que fogem de 

minha área de atuação para as partes interessadas ou partes que entendem do assunto, ou 

seja possuem uma Sólida Formação geral técnico-científica, sócio humanística e ética. 

Evidenciaram que possuem o interesse em aperfeiçoar os conhecimentos na área de 

atuação escolhida, tendo um perfil que tem Comprometimento com o 

Autodesenvolvimento. Com relação ao Compromisso com as Transformações Sociais, 

os egressos afirmaram que estão conectados com as transformações sociais e 

econômicas ligadas a saúde e a área de atuação escolhida. Demonstraram que assumem 

o papel de líder no que se relaciona à sua equipe de trabalho, valorizando o serviço dos 

participantes, propondo mudanças quando necessárias e soluções mais adequadas, ou 

seja, possuem um perfil de um profissional Cooperativo e Criativo. Constata-se que o 

perfil dos egressos do curso de Odontologia está condizente com o perfil proposto no 

Projeto Pedagógico do Curso, demonstrando que este objetivo da pesquisa foi 

alcançado. 

A pesquisa promoveu identificar os fatores que interferem na eficácia da 

formação dos egressos estudados. Os fatores (categorias) foram criados tomando como 

referencia os princípios norteadores do curso estudado, bem como identificados nas 

falas dos egressos. São estes: Docentes com alto nível de qualificação, Falta de 
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compromissos dos docentes, Desatualização do corpo docente, Necessidade de 

integralização das disciplinas, Falta de aulas práticas nas disciplinas, Carga horária 

ineficiente, Necessidade de conhecimento sobre gestão de consultório, Falta de 

conhecimento sobre mercado de trabalho, Infraestrutura de clinicas e laboratórios 

deficientes, Mercado de trabalho pouco atraente, Qualidade do ensino, Oferta de 

atividades de pesquisa e extensão e Incentivo a formação acadêmica.     

As relações de causa, associação e contradição, existentes entre os fatores 

(categorias empíricas e analíticas), realizadas pelos egressos demonstraram que o curso 

possui pontos positivos e negativos que interferem na eficácia da formação discente. E 

essas relações representam a opinião do egresso a respeito dos princípios que norteiam o 

curso. Com os dados obtidos, foi possível avaliar o nível de satisfação dos egressos, as 

condições estruturais e de aprendizagem, as expectativas para o futuro profissional e a 

concretização dessas expectativas. A maioria dos egressos se encontra satisfeita tanto 

com os resultados satisfatórios obtidos no processo ensino-aprendizagem, refletidos na 

atuação no mercado de trabalho, quanto com a Instituição de Ensino, nos seus aspectos 

estruturais e de gestão. 

Esta pesquisa permitiu verificar se a formação do curso de Odontologia se 

mostra eficaz para inserção laboral dos egressos no mundo do trabalho. A análise 

apontou, a partir dos dados obtidos, que os egressos após a diplomação obtiveram 

facilidade em conseguir a primeira atividade remunerada, sendo que esta atividade 

remunerada tem relação com o curso de Odontologia. Em seguida, detectou-se que não 

há relação do fato de não atuar na área de Odontologia, com possíveis deficiências na 

formação, ou seja, as deficiências na formação recebida, de acordo com o egresso, não 

estão ligadas com o fato de não atuar como dentista. Detectou-se ainda que ao concluir 

o curso de Odontologia, a maioria dos egressos encontrou um mercado de trabalho 

atraente com atividades voltadas para sua profissão e a partir da sua situação laboral, a 

formação que é considerada do curso foi eficaz. Constatou-se que a formação do curso 

de Odontologia se mostra eficaz para inserção laboral dos egressos no mundo do 

trabalho, pois apesar de haver diversas oportunidades para o cirurgião-dentista no 

mercado, estas somente serão aproveitadas se o profissional possuir uma formação a 

qual o qualifique a enfrentar situações complexas em seu cotidiano de trabalho, que o 

levam a confrontar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com os requeridos 

no exercício profissional. 

A pesquisa visou responder ao seguinte questionamento: A formação 

discente do curso de Odontologia da UFC se mostra eficaz quanto aos objetivos que o 
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Projeto Pedagógico do Curso (PPC) propõe?  Observou-se frente aos dados obtidos que 

o curso de Odontologia possui currículo integrado, que promoveu a formação de um 

cirurgião-generalista, tendo como objetivo a prevenção de doenças bucais e gerais. Que 

os egressos, enquanto alunos, tiveram a preocupação em correlacionar os 

conhecimentos básicos com a sua utilização clinica, bem como as ações de promoção e 

prevenção em saúde desde o início do curso. Houve carga horária durante o curso, para 

fins de pesquisa, monitoria, projetos, utilizando novas metodologias de ensino-

aprendizagem, a pesar de a maioria ter afirmado que não há a disponibilização de 

horários livres para atender necessidades integrais dos alunos, como por exemplo, para 

estágios. Foi detectada uma deficiência, a falta de aulas práticas que se caracteriza como 

um fator negativo que interfere na eficácia da formação, pois os egressos relataram que 

há aulas práticas apenas no último ano do curso. Foi detectado que há uma priorização 

da formação humana e ética do aluno, bem como a participação da comunidade 

universitária (docentes, técnicos administrativos), com relação à busca pela qualidade 

do ensino, pesquisa e extensão. Portanto, constata-se que a formação do curso de 

Odontologia da UFC se mostra eficaz quanto aos objetivos propostos no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), visto que tais objetivos estão estreitamente conectados 

com a formação do discente de Odontologia. 

A pesquisa permitiu, portanto, dar à opinião dos egressos a devida 

importância, pois esta pode ser integrada aos processos avaliativos de uma Instituição 

de Ensino Superior como uma das pesquisas institucionais a ser realizada. Pois entende-

se que o egresso pode ser utilizado como uma fonte de informação para a melhoria da 

qualidade educacional das Instituições. Foi identificado através da pesquisa 

bibliográfica e da própria pesquisa de campo que a opinião do egresso quando esse 

exerce suas atividades profissionais possibilita, sim, comparar a formação recebida na 

IES e a sua utilização no mercado de trabalho. Deste modo, esta pesquisa permitiu 

deduzir que a partir da visão do egresso, a IES pode realizar a adequação dos seus 

currículos e programas pedagógicos às necessidades e demandas da sociedade. Com 

isso, a IES reforça a busca pela qualidade de uma formação de nível superior, formando 

um profissional melhor preparado para a sociedade e para o mercado. 

Considera-se que esse estudo representa contribuição valorosa para a gestão, 

auxiliando na identificação de possíveis problemáticas e na construção de melhorias 

para o curso, especificamente em relação à formação discente. Identificará fatores que 

interferem na eficácia da formação do estudante de Odontologia, visto que o PPC 
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atualizado do curso traz a importância da melhoria da aprendizagem e da formação do 

egresso, o cirurgião-dentista. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa “AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA 

FORMAÇÃO DISCENTE EM CURSO DE GRADUAÇÃO NAS 

PERSPECTIVAS DOS EGRESSOS” 

 

Este questionário é parte da pesquisa realizada em nível de Mestrado/POLEDUC/UFC. 

A pesquisa está intitulada “AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO 

DISCENTE EM CURSO DE GRADUAÇÃO NAS PERSPECTIVAS DOS 

EGRESSOS‖ e tem como objetivo geral averiguar a eficácia da formação discente do 

curso de Odontologia da UFC.  

Para tanto, solicitamos sua gentileza em nos responder. Não há necessidade de 

identificação. Você não receberá, nem pagará qualquer valor por participar desta 

pesquisa. A qualquer momento, pode se recusar a continuar participando. Agradecemos 

sua atenção e colaboração. 

 

PARTE I – PERFIL DO RESPONDENTE: 

1. Qual a sua idade? ____ anos completos. 

2. Qual o seu Gênero?  a) Masculino    b) Feminino 

3. Em que ano concluiu seu curso? a) 2013    b) 2014    c) 2015   

4. Realiza algum curso de pós-graduação? a) sim           b) não 

5. Qual nível? a) especialização      b) mestrado      c) doutorado   d) nenhum 

6. Atualmente, exerce atividade remunerada? a) sim           b) não 

PARTE II– OPINIÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA- UFC  

 

Obs: Para as próximas afirmações considerar a legenda abaixo: 

 

LEGENDA 

1. Concordo Totalmente     2. Concordo     3. Discordo     4. Discordo Totalmente 

 

7. Formação do discente: 1      2       3      4       

1.1  Acredito que o currículo do curso demonstrou-se 

integrado, promovendo a formação de um cirurgião-

generalista, tendo como objetivo a prevenção de doenças 

bucais e gerais.  

(   )    (  )    (  )    (  )    

1.2  Tive a preocupação em correlacionar os 

conhecimentos básicos com a sua utilização clinica, bem 

como as ações de promoção e prevenção em saúde desde o 

início do curso. 

(   )    (   )    (  )    (  )    

1.3  Houve carga horária suficiente, durante o curso, para 

fins de pesquisa, monitoria, projetos, utilizando novas 

metodologias de ensino-aprendizagem. 

(   )    (   )    (  )    (  )   

1.4  Houve a disponibilização de horários livres para (   )    (  )    (  )    (  )    
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atender necessidades integrais dos alunos, como por 

exemplo, para estágios.  

1.5  Houve uma priorização da formação humana e ética do 

aluno. 
 (   )    (   )    (   )   (   ) 

1.6  Houve a participação da comunidade universitária 

(docentes, técnicos administrativos), com relação à busca 

pela qualidade do ensino, pesquisa e extensão.  

 (   )    (   )    (   )   (  ) 

8. Perfil dos egressos: 1      2       3      4       

2.1  Tenho o discernimento para encaminhar os casos que 

fogem de minha área de atuação para as partes interessadas 

ou partes que entendem do assunto. 

(  )    (  )    (  )    (  )    

2.2  Tenho interesse em aperfeiçoar os conhecimentos na área 

de atuação escolhida. 
(  )    (  )    (  )    (  )    

 2.3 Estou conectado com as transformações sociais e 

econômicas ligadas a saúde e a minha área de atuação. 
(  )    (  )    (  )    (  )    

 2.4 Assumo o papel de líder no que relaciona-se à minha 

equipe de  trabalho, valorizando o serviço dos participantes, 

propondo mudanças quando necessárias e soluções mais 

adequadas.  

(  )    (  )    (  )    (  )    

9. Sobre o curso de Odontologia: 1      2       3      4       

3.1 Com relação à organização didática pedagógica, há 

relevância no currículo para a formação profissional. 
(  )    (  )    (  )    (  )    

3.2 Há qualidade nos conhecimentos repassados pelo corpo 

docente do curso. 
(  )    (  )    (  )    (  )    

3.3  É promovida a devida atualização de acervos 

bibliográficos e equipamentos laboratoriais de pesquisa em 

todas as áreas do curso. 

(  )    (  )    (  )    (  )    

3.4  O curso dispõe de espaços para atividades práticas. (  )    (  )    (  )    (  )    

10 Sobre a eficácia da formação e situação laboral: 1      2       3      4   

4.1 Após a minha diplomação tive facilidade em conseguir 

minha primeira atividade remunerada.  
(  )    (  )    (  )    (  )    

4.2 A atividade remunerada que desempenho tem relação com 

o meu curso. 
(  )    (  )    (  )    (  )    

4.3  Não atuo na minha área, devido às deficiências na 

formação que tive no meu curso de graduação.  
(  )    (  )    (  )    (  )    

4.4  Ao concluir meu curso, encontrei um mercado de trabalho 

atraente com atividades voltadas para minha profissão. 
(  )    (  )    (  )    (  )    

4.5 A partir da minha situação laboral, a formação que recebi 

no meu curso foi eficaz. 
(  )    (  )    (  )    (  )   

 

 

11. A partir das informações acima, nos dê sua opinião, quais os fatores que 

interferem na eficácia (busca do alcance de objetivos e metas) da formação que 

você recebeu no seu curso. 
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ANEXO A – OBJETIVOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA – UFC (PPC). 

 

 

 
Fonte: (PPC, 2004). 
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ANEXO B – PERFIL DO EGRESSO DO CURSO DE ODONTOLOGIA – UFC 

(PPC). 

 

 
Fonte: (PPC, 2004). 
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ANEXO C – MATRIZ CURRICULAR ATUALIZADA DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA – UFC (PPC). 

 

 
Fonte: (PPC, 2004). 
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 Fonte: (PPC, 2004). 

 

 

 


