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ANEXO B

Condições específi cas de Ensino Condições específi cas de Aprendizagem

Figura 1 — A Didática e os Processos de Ensino e de Aprendizagem.
Fonte:  Adaptado por Libâneo (1994). 

A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA ÓTICA DOS ALUNOS 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Maria do Socorro Martins dos Santos
Joana Darc de Oliveira

Introdução

A avaliação da qualidade da universidade brasileira é 
tema cuja importância do debate amplia-se à medida que ela 
refl ete a sobrevivência da própria universidade. O referido tema 
não está apenas na agenda nacional, participando fortemente 
dos encontros internacionais. Mesmo apresentando contornos 
diferenciados para os diversos países, o cerne do problema tem 
refl etido a combinação desempenho e distribuição de recur-
sos. Venturine et al. (2010) ressaltam que a discussão sobre 
a qualidade da universidade nacional tem envolvido diversos 
questionamentos sobre a maneira como esta tem empregado os 
recursos que a sociedade coloca à sua disposição. Portanto, a 
avaliação universitária vem sendo defendida como instrumento 
necessário para elevar a qualifi cação institucional, promovendo 
a melhoria do ensino, pesquisa e extensão. A gestão institucio-
nal é também benefi ciada por esta avaliação.

É importante salientar que avaliar ou mensurar a quali-
dade das universidades não é tarefa fácil. Ao contrário da qua-
lidade dos bens, que pode ser medida objetivamente através 
de indicadores como durabilidade e número de defeitos, por 
exemplo, as universidades prestam um serviço de natureza 
mais abstrata e esquiva devido à intangibilidade e demais sin-
gularidades.

No âmbito do ensino de pós-graduação strictu senso, a 
universidade brasileira vem sendo avaliada, periodicamente, 
desde 1976, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
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de Nível Superior, do Ministério da Educação — Capes. Até o 
ano de 1998, cada programa recebia um conceito (A, B, C, D e 
E), de acordo com os critérios estabelecidos por cada comitê 
da área. A partir de 1998, a Capes adotou uma escala que vai 
de 1 a 7. Programas com conceitos 6 e 7 são considerados de 
nível internacional. Para assegurar a validação dessa métrica, a 
Capes promove avaliações periódicas destes programas por co-
mitês internacionais de alto nível (STEINER, 2005). A avaliação 
dos Programas de Pós-Graduação realizada pelos consultores da 
Capes pode determinar o descredenciamento do Programa ou o 
direcionamento de maior ou menor volume de recursos, incluin-
do a quantidade de bolsas de estudo disponíveis para os alunos.

Ao lado da avaliação da Capes, tem havido atualmente 
grande preocupação com a qualidade dos serviços prestados por 
estes programas. No contexto, o objetivo geral deste estudo é 
avaliar os níveis de qualidade percebida e desejada referentes 
ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal do Ceará, tomando-se como base a opinião de seus usu-
ários, os alunos, e utilizando-se a escala Servqual, criada por 
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). Mais especifi camente, 
verifi ca-se a variação entre as expectativas e as percepções dos 
alunos do Programa em relação a cinco dimensões de qualidade 
dispostas na escala Servqual.

Os itens referentes aos níveis de qualidade percebidos 
e esperados foram coletados a partir da aplicação de ques-
tionário junto aos alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia. A tabulação dos dados foi realizada utilizando-se o 
software Excel 2007.

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Universidade Federal do Ceará

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Univer-
sidade Federal do Ceará é composto pelos cursos de mestrado 

e doutorado. O Curso de Mestrado em Sociologia foi criado em 
1976 e originou-se do Programa de Pós-Graduação de Pesqui-
sadores Sociais do Nordeste (PRAPSON). Seu credenciamento 
pelo Conselho Federal de Ensino deu-se em 1983, tendo sido 
recredenciado em 1989.

No início de seu funcionamento, o Mestrado teve como 
eixo básico a temática do Desenvolvimento. Sua área de con-
centração era Sociologia do Desenvolvimento. Segundo consta 
nos registros da proposta de reformulação do curso de mestrado 
e criação do curso de doutorado (Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia, 1993), considerava-se que, na década de 1970, 
a perspectiva de uma linha de refl exão teórica baseada em uma 
Sociologia aplicada às mudanças regionais constituía-se numa 
justifi cativa dessa escolha. Naquela época, a oferta de discipli-
nas era voltada para a formação do corpo discente, a especia-
lização do corpo docente e a demanda de alunos, que, na sua 
maioria, era composta de técnicos de órgãos de planejamento.

Ainda segundo a proposta de reformulação do curso de 
mestrado e criação do curso de doutorado, em 1985 surgiu o 
interesse por novas temáticas de pesquisa, viabilizado pelo 
incremento do corpo docente e ampliação do corpo discente. 
Emergia, naquele momento, uma variedade de temas e pro-
blemas que se explicitou na criação de linhas de pesquisa. O 
objetivo dessas linhas de pesquisa era dar conta de um maior 
dinamismo temático, além de permitir a articulação entre o 
ensino e a pesquisa.

Em um determinado momento, verifi cou-se a necessidade 
de uma redefi nição do Curso. A partir de um levantamento das 
dissertações defendidas no período de 1978 a 1993, de acordo 
com suas temáticas, promoveu-se a separação por áreas de inte-
resse, dentre as quais: área rural, relações de trabalho, política, 
questões urbanas, cultura, religião e relações de gênero. Depois 
desse levantamento pôde-se adequar as linhas de pesquisa às ne-
cessidades dos alunos. Foram criadas, então, as seguintes linhas 
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de pesquisa: imaginário, cultura e ideologia; trabalho urbano e 
processo de industrialização; questões agrárias: organização da 
produção, poder e movimentos sociais; urbanização, estrutura 
de poder e movimentos sociais; e família e sexualidade.

Paralelamente a essa reestruturação, investia-se no for-
talecimento acadêmico do Mestrado em termos de qualifi cação 
de seu corpo docente, tendo vários professores defendido suas 
teses de doutorado no período de 1987 a 1991.

A reestruturação fortaleceu o curso, tendo aumentado 
seu conceito na avaliação da Capes feita em 1992. Foram ado-
tadas as recomendações feitas pela Capes no sentido de dar 
visibilidade à crescente produção dos professores, diversifi car 
a formação de bancas de defesa com docentes de outras insti-
tuições etc. Estas ações possibilitaram que o Programa criasse 
o curso de doutorado, com área de concentração em sociologia. 
Essa medida foi importante, visto que, segundo Steiner (2005), 
há uma tendência em serem mal avaliadas as instituições que 
não ofertam cursos de doutorado, independente de serem pú-
blicas, comunitárias ou privadas. Em instituições que mantêm 
cursos de doutorado, as notas vão depender fortemente do nú-
mero de concluintes.

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, atu-
almente, é constituído pelos cursos de mestrado e doutorado, 
com área de concentração em Sociologia e áreas de domínio 
conexo em Antropologia, Ciência Política, Filosofi a e História. 
De acordo com a relação de alunos ativos no período 2010.1, 
o curso conta com 57 alunos no mestrado e 76 no doutorado, 
além de manter 23 professores doutores no quadro efetivo.

As linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia são: cidade, movimentos sociais e práticas culturais; 
cultura, política e confl itos sociais; diversidades culturais, es-
tudos de gênero e processos identitários; pensamento social, 
imaginário e religião; e processos de trabalho, estado e trans-
formações capitalistas.

O Programa sob estudo mantém intercâmbio com centros 
de excelência nacionais e internacionais, na área de ciências 
sociais, através de convênios e pesquisas de professores e alu-
nos. Entre eles está o intercâmbio com a Université Lumière 
Lyon II, através do acordo Capes-Cofecub, onde é desenvolvido 
o projeto de pesquisa intitulado “Memória, Patrimônio e Ima-
ginário”. O objetivo deste acordo é promover o intercâmbio de 
alunos entre as duas instituições, além de proporcionar a troca 
de informações e experiências de pesquisa na área da sociolo-
gia política.

Existe também outro intercâmbio, este nacional. É o 
PRONEX. O Núcleo de Antropologia da Política (NUAP) congrega 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social da UFRJ (Museu Nacional), da Universidade de Brasília 
(UnB) e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), além de manter colaboração 
estreita com alguns pesquisadores do Programa de Pós-Gradua-
ção em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (IFCS).

Segundo consta nos dados coletados no website do Pro-
grama, a aprovação de um amplo projeto de pesquisa — Uma 
Antropologia da Política: rituais, representações e violência — 
pelo Programa de Apoio ao Núcleo de Excelência (PRONEX) do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, permitiu que o NUAP come-
çasse a existir formalmente, em dezembro de 1997.

A divulgação da produção de professores e alunos vem 
se efetivando através da publicação de livros e também de 
artigos em periódicos ligados a diversas instituições, em dife-
rentes centros. Além disso, o Programa conta com a Revista de 
Ciências Sociais (periódico do Departamento de Ciências So-
ciais, com circulação ininterrupta desde 1970), constituindo-se 
num veículo importante para a difusão e troca de experiências 
entre instituições nacionais e internacionais. O programa in-
centiva a participação dos alunos e professores em eventos 
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científi cos, com o pagamento de ajuda de custo para alunos e 
passagem e diárias aos professores ligados ao Programa, como 
também incentiva a publicação em revistas nacionais e inter-
nacionais. Segundo Steiner (2005), apesar de estudos geral-
mente avaliarem somente as publicações em língua inglesa, e 
boa parte da produção brasileira ser em português, atualmen-
te temos uma boa indicação do volume da produção da pesqui-
sa brasileira pela base de dados do Scielo (Scientifi c Eletronic 
Library Online).

O Programa mantém, ainda, laboratórios de pesquisa, 
que proporcionam a interrelação de alunos da graduação e da 
pós-graduação. Podemos citar os seguintes laboratórios:

  Laboratório de Estudos da Cidade (LEC)
  Laboratório de Estudos da Violência (LEV)
  Laboratório de Estudos da Oralidade (LEO)
  Laboratório de Pesquisa de Política e Cultura (LEPEC)
  Laboratório de Estudos de Política, Mídia e Processos 
Eleitorais (LEPEM)

  Rede Universitária de Pesquisadores sobre a América 
Latina (Rupal)

  Núcleo de Pesquisa sobre Sexualidade, Corpo e Subje-
tividade (NUSS)

  Laboratório de Antropologia da Imagem (LAI)
  Grupo de Estudos e Pesquisas Étnicas (GEPE)
  Núcleo de Estudos de Religião, Cultura e Política (NERPO)

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia visa formar 
profi ssionais altamente qualifi cados como pesquisadores e do-
centes, capazes de gerar conhecimentos aprofundados sobre a 
realidade social.

O mestrado tem por objetivo desenvolver a capacida-
de de análise e de síntese, visando a competência científi ca e 
profi ssional em Sociologia. O doutorado, por sua vez, objetiva 

proporcionar uma formação científi ca ampla e aprofundada, 
criando um ambiente acadêmico capaz de desenvolver entre 
professores e alunos o interesse pela investigação crítica e ori-
ginal dos processos sociais.

Aspetos Metodológicos

Os níveis de qualidade do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia foram observados a partir da aplicação de questioná-
rio, utilizando o método Servqual, com os alunos do Programa, 
em nível de mestrado e doutorado, que ingressaram nas turmas 
de 2007, 2008 e 2009.

O Servqual, método de avaliação de qualidade de servi-
ço, foi criado por Parasuraman, Zeithaml e Berry e se baseia 
no princípio da confi rmação/desconfi rmação das expectativas, 
segundo o qual os usuários comparam o que desejam e o que 
esperam de determinado serviço prestado (PARASURAMAN, ZEI-
THAML, BERRY, 1985).

Em sua versão mais recente, a metodologia Servqual 
utiliza 22 afi rmativas, referentes a cinco diferentes dimen-
sões: tangibilidade, confi abilidade, responsividade, garantia 
e  empatia.

Tangibilidade refere-se a aparência das instalações fí-
sicas, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação. 
Confi abilidade são relações de confi ança que se estabelecem 
entre prestadores de serviços e usuários. Responsividade diz 
respeito à pronta resposta, ou seja, esclarecer com rapidez e 
da maneira correta as dúvidas dos usuários de um serviço. Ga-
rantia refere-se ao cumprimento de acordos e o item empatia 
requer a demonstração de interesse e atenção individualizada 
aos usuários.

Para adequar o questionário ao objetivo geral do traba-
lho, reduziu-se o número de afi rmativas para 21, inseridas nas 
cinco dimensões inerentes a metodologia Servqual, a seguir:
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  Tangibilidade
 1. Um Programa de Pós-Graduação deve possuir equipa-

mentos de aparência moderna.
 2. As instalações físicas de um Programa de Pós-Gradua-

ção devem ser visualmente atrativas.
 3. Os materiais associados com o serviço de um Progra-

ma de Pós-Graduação (tais como folhetos ou impres-
sos) devem ser visualmente atraentes.

  Confi abilidade
 4. Quando um Programa de Pós-Graduação promete fa-

zer algo em um dado momento, deve fazê-lo.
 5. Quando alunos, professores e demais usuários têm um 

problema, o Programa de Pós-Graduação deve mos-
trar um sincero interesse em resolvê-lo.

 6. Um Programa de Pós-Graduação deve desempenhar o 
serviço correto da primeira vez.

 7. Um Programa de Pós-Graduação deve fornecer seus 
serviços no momento em que prometeu fazê-lo.

 8. Um Programa de Pós-Graduação deve insistir em ter re-
gistros livres de erros (ortográfi cos, informações etc.).

  Responsividade
 9. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 

devem avisar aos alunos, professores e demais usuá-
rios exatamente quando os serviços serão realizados.

 10. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem oferecer um pronto serviço aos alunos, profes-
sores e demais usuários.

 11. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem estar sempre dispostos a ajudar os alunos, pro-
fessores e demais usuários.

 12. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem estar sempre dispostos a responder às solicita-
ções dos alunos, professores e demais usuários.

  Garantia
 13. O comportamento dos funcionários de um Programa 

de Pós-Graduação deve aumentar a confi ança dos alu-
nos, professores e demais usuários.

 14. Os alunos, professores e demais usuários de um Pro-
grama de Pós-Graduação devem se sentir seguros com 
o serviço oferecido.

 15. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem ser consistentemente corteses com os alunos, 
professores e demais usuários.

 16. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem ter recebido treinamento adequado para res-
ponder às perguntas dos alunos, professores e demais 
usuários.

  Empatia
 17. Um Programa de Pós-Graduação deve dar atenção indi-

vidual para seus alunos, professores e demais usuários.
 18. Um Programa de Pós-Graduação deve ter horário ope-

racional conveniente para todos os seus alunos, pro-
fessores e demais usuários.

 19. Um Programa de Pós-Graduação deve possuir funcio-
nários que dão atenção pessoal para os alunos, profes-
sores e demais usuários.

 20. Um Programa de Pós-Graduação deve ter os maiores 
interesses dos alunos, professores e demais usuários 
como prioridade.

 21. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem entender as necessidades específi cas dos seus 
alunos, professores e demais usuários.

Para avaliar a qualidade dos serviços os alunos tiveram 
que analisar a qualidade desejada (o que espero), isto é, o nível 
de qualidade dos serviços que eles desejariam obter no Progra-
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ma de Pós-Graduação em Sociologia; e a qualidade encontrada 
(o que encontrei), ou seja, o nível da qualidade dos serviços 
que é encontrado no Programa. As respostas foram obtidas utili-
zando-se a seguinte escala numérica: (1) Discordo plenamente. 
Isto é irrelevante; (2) Não concordo. Isto tem pouca importân-
cia; (3) Indiferente. Se possuir é bom, mas se não tiver, não faz 
falta; (4) Concordo. Isto tem muita importância; (5) Concordo 
plenamente. Isto é imprescindível. 

Resultados da Pesquisa

Analisando os resultados da pesquisa, verifi ca-se que, 
para os três itens componentes da dimensão tangibilidade, de 
acordo com os alunos respondentes, a qualidade desejada é 
superior à encontrada.

Ressalta-se que as afi rmativas de 1 a 3 referem-se aos 
equipamentos que um programa de pós-graduação deve possuir, 
ou seja, se eles devem ter aparência moderna; existência de 
instalações visualmente atrativas e existência de materiais vi-
sualmente atraentes. As diferenças entre os níveis de qualidade 
percebidos e os níveis desejados (esperado) variaram de -0,4 
a -0,8, revelando certa insatisfação por parte dos responden-
tes sobre a aparência dos equipamentos do Programa de Pós-
-Graduação sob estudo. Este nível de insatisfação, referente à 
dimensão tangibilidade, é refl etido também na diferença entre 
a média da qualidade desejada (3,6) e a média da qualidade 
encontrada (3,0) (Tabela 1).

Com relação à dimensão confi abilidade, composta pelas 
afi rmativas 4 a 8, nota-se uma discrepância mais acentuada 
entre os itens relacionados ao cumprimento dos compromissos 
acordados, interesse sincero em resolver os problemas dos alu-
nos e cumprimento dos compromissos no tempo estabelecido, 
que atingiram diferenças entre os níveis de qualidade percebi-
dos e os desejados de -0,7, -1 e -0,5, respectivamente. No que 

diz respeito ao item serviço realizado corretamente da primeira 
vez, a variação entre o desejado e encontrado foi mínima. O 
mesmo pode ser concluído para o item registro de ocorrências 
livre de erros, onde a variação encontrada também foi de pe-
quena magnitude.

A média, para dimensão confi abilidade, da qualidade de-
sejada foi de 4,35 e da encontrada de 3,31. (Tabela 2).

A terceira dimensão, responsividade (sentenças 9 a 12), 
refere-se a informação precisa sobre o tempo de realização dos 
serviços prestados; pronto atendimento dos serviços; disposi-
ção dos funcionários em ajudar os alunos, professores e demais 
usuários e disponibilidade dos funcionários em responder às so-
licitações dos alunos, professores e demais usuários. Os dois 
primeiros itens, ou seja, as sentenças 9 e 10 apresentaram uma 
diferença média entre a qualidade percebida e a desejada de 
-0,6 e os dois itens restantes, relativos as sentenças 11 e 12, 
apresentaram diferenças média entre a qualidade percebida e 
a desejada de -0,3 . A média, para dimensão responsividade, 
da qualidade desejada foi de 4,59 e a encontrada foi de 4,15. 
(Tabela 3).

A quarta dimensão, garantia (sentenças 13 a 16), veri-
fi ca questionamentos que dizem respeito à promoção de con-
fi ança, segurança, cortesia, e treinamento adequado por parte 
dos servidores do Programa, que se refl etem diretamente no 
atendimento aos alunos e professores. O item segurança ob-
teve variação média entre a qualidade percebida e a esperada 
bastante elevada, de -2,7, todavia, a média de 1,9 na qualida-
de percebida associada a um desvio-padrão de 2,5 indica que 
houve grande variabilidade nas respostas dadas pelos sujeitos 
da pesquisa.

Os demais itens, confi ança, cortesia e treinamento ade-
quado por parte dos servidores do Programa alcançaram dife-
renças entre os níveis de qualidade percebidos e os desejados 
de -0,5, -0,3 e -0,5, respectivamente.
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No que se refere a dimensão garantia, como um todo, a 
média da qualidade desejada foi de 4,53 e a encontrada foi de 
4,08.(Tabela 4).

A quinta dimensão, empatia (sentenças 17 a 21), questio-
na, de um modo geral, sobre a atenção e prioridades dispensa-
das a alunos, professores e demais usuários, por parte dos ser-
vidores; bem como a adequação dos horários de funcionamento 
do Programa. As diferenças médias entre os níveis de qualidade 
percebidos e os desejados variaram de -0,2 a -0,5, não haven-
do, portanto, discrepâncias signifi cativas.

A média, para dimensão empatia, da qualidade desejada, 
foi de 4,07 e a encontrada foi de 3,73. (Tabela 5).

Na segunda parte do questionário, foram listadas cinco 
características de serviços pertencentes a um Programa de Pós-
-Graduação. As características foram as seguintes:

 (A) a aparência das instalações físicas, equipamentos, 
pessoal e materiais de comunicação do Programa de 
Pós-Graduação;

 (B) a capacidade do Programa de Pós-Graduação desempe-
nhar o serviço prometido com confi abilidade e precisão;

 (C) a vontade do Programa de Pós-Graduação em ajudar 
seus alunos, professores e demais usuários e fornecer 
um pronto serviço;

 (D) o conhecimento e a cortesia dos funcionários do Pro-
grama de Pós-Graduação e sua capacidade de trans-
mitir confi ança e segurança;

 (E) a preocupação e a atenção individualizada que o Pro-
grama de Pós-Graduação oferece para os seus alunos, 
professores e demais usuários.

Depois de listá-las foi solicitado que o aluno atribuísse 
um total de 100 pontos entre as cinco características, de acor-
do com a importância de cada uma delas. O objetivo era saber 

qual a importância que cada uma das características tem para o 
aluno quando ele avalia a qualidade do serviço de um Programa 
de Pós-Graduação.

Verifi cou-se que até 5% dos alunos que responderam a 
pesquisa atribuíram um valor de 40 a 60 pontos, em primeiro 
lugar, para o item “capacidade de desempenho — confi abilidade 
e precisão — do serviço a que se propõe”; e em segundo lugar, 
para o item “preocupação e atenção individualizada oferecido 
pelo Programa aos seus alunos, professores e demais usuários”. 
Quinze por cento atribuíram 20 a 40 pontos a “capacidade de 
desempenho — confi abilidade e precisão — do serviço a que se 
propõe”. Aproximadamente, 10% atribuíram 20 a 40 pontos ao 
“interesse do Programa em ajudar os usuários”. Entre 5 e 10% 
atribuíram 20 a 40 pontos ao “conhecimento, cortesia, confi an-
ça e segurança por parte dos servidores do Programa em re-
lação aos usuários”. Em torno de 25 a 30% dos entrevistados 
atribuíram 0 a 20 pontos para dois itens: o primeiro refere-se 
a aparência das instalações físicas e o segundo diz respeito a 
preocupação e atenção individualizada oferecido aos usuários. 
Percentuais variando entre 20 e 25% atribuíram 0 a 20 pontos 
para o item “conhecimento, cortesia, confi ança e segurança por 
parte dos servidores”, em primeiro lugar, e, em segundo lugar 
ao “interesse do Programa em ajudar os usuários” (Gráfi co 1).

Em seguida, ainda na parte 2 do questionário, foi solici-
tado ao respondente que escolhesse dentre as 5 características 
a que ele considerava “a mais importante”, “a segunda mais 
importante” e “a menos importante”. 

De 15 a 20 alunos que responderam a pesquisa conside-
ram mais importante a característica B (a capacidade do Pro-
grama de Pós-Graduação desempenhar o serviço prometido com 
confi abilidade e precisão); Em segundo lugar, veio o item C (a 
vontade do Programa de Pós-Graduação em ajudar seus alunos, 
professores e demais usuários, e fornecer um pronto serviço); 
Em terceiro lugar, fi cou a característica D (o conhecimento e a 
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cortesia dos funcionários do Programa de Pós-Graduação e sua 
capacidade de transmitir confi ança e segurança).

A segunda característica considerada a mais importante foi 
a C (interesse do Programa em ajudar os alunos, professores e de-
mais usuários), que veio seguida da B (capacidade de desempenho 
— confi abilidade e precisão — do serviço a que se propõe).

A característica de menor importância para os respon-
dentes foi a de item A (aparência das instalações físicas, equi-
pamentos, pessoal e materiais de comunicação), seguida da ca-
racterística de item E (preocupação e atenção individualizada 
oferecido pelo Programa aos seus usuários) (Gráfi co 2).

Em geral, os alunos perceberam o Programa de Pós-Gradu-
ação em Sociologia como exibindo elevados níveis de qualidade.

Conclusão

Este estudo tem como objetivo conhecer os níveis de 
satisfação apresentados pelos alunos usuários do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade Federal do Cea-
rá. Neste sentido, relaciona os atributos de qualidade que mais 
geram e os que menos geram satisfação para os alunos do refe-
rido Programa.

Nos cinco itens analisados: tangibilidade, confi abilidade, 
responsividade, garantia e empatia os níveis de qualidade de-
sejados fi caram abaixo daqueles encontrados. Contudo, de um 
modo geral, não se observou níveis signifi cantes de insatisfa-
ção, por parte dos respondentes, para as cinco dimensões de 
qualidade propostas pela metodologia Servqual.

Os itens em que as diferenças médias entre os níveis de 
qualidade encontrados e os desejados são bastante acentuados, 
merecendo destaque são: aparência moderna dos equipamen-
tos, relativo a dimensão tangibilidade; interesse em resolver 
problemas apresentados por alunos, professores e demais usu-
ários e cumprimento de acordos, na dimensão confi abilidade; 

e sentir-se seguro com os serviços ofertados pelo Programa sob 
análise, relativo a dimensão garantia.

Os alunos, sujeitos da pesquisa, atribuíram grande impor-
tância a capacidade de desempenho, confi abilidade e precisão 
nos serviços que o Programa se propõe a ofertar, seguido pelo 
interesse em ajudar os alunos.

Ressalta-se que, é de suma importância a regularidade da 
avaliação, bem como que os resultados encontrados sejam dispo-
nibilizados aos alunos, professores e servidores para que se ob-
tenha em escala cada vez maior, um programa de pós-graduação 
com qualidade desejada o mais próximo possível da encontrada.

Também é importante salientar que uma melhor avalia-
ção de satisfação só será possível quando todos os sujeitos en-
volvidos: professores, alunos e servidores técnico-administra-
tivos atuarem juntos, no sentido de participarem do processo 
avaliativo e de tentarem dar sua parcela de contribuição, so-
bretudo, oferecendo dados fi dedignos.
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APÊNDICE A

Tabela 1 — Medida de satisfação da qualidade dos serviços 
prestados pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
segundo a dimensão de tangibilidade do modelo Servqual, 
segundo os sujeitos — 2009

Sentenças
Tangibilidade

Desejado Encontrado
 P — E

Média Desvio 
padrão

CV 
(%) Média Desvio 

padrão
CV 
(%)

1 Um Programa de Pós-Graduação 
deve possuir equipamentos de apa-
rência moderna

3,7 1,1 28,5 2,9 0,8 27,1 -0,8

2
As instalações físicas de um Progra-
ma de Pós-Graduação devem ser 
visualmente atrativas

3,4 1 30,3 3 0,8 26,3 -0,4

3
Os materiais associados com o 
serviço de um Programa de Pós-
-Graduação (tais como folhetos ou 
impressos) devem ser visualmente 
atraentes

3,6 1 27,9 3 1,1 35,1 -0,6

Fonte: pesquisa direta

APÊNDICE B

Tabela 2 — Medida de satisfação da qualidade dos serviços 
prestados pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
segundo a dimensão de confi abilidade do modelo Servqual, 
segundo os sujeitos — 2009

Sentenças
Confi abilidade

Desejado Encontrado

 P — E

Média Desvio 
padrão

CV 
(%) Média Desvio 

padrão
CV 
(%)

4
Quando um Programa de Pós-Gra-
duação promete fazer algo em um 
dado momento, deve fazê-lo

4,6 0,7 14,4 3,9 0,8 19,5 -0,7

5
Quando alunos, professores e de-
mais usuários têm um problema, o 
Programa de Pós-Graduação deve 
mostrar um sincero interesse em 
resolvê-lo

4,8 0,8 16,2 3,8 1,1 28,0 -1

6
Um Programa de Pós-Graduação 
deve desempenhar o serviço corre-
to da primeira vez

3,9 1,2 29,8 3,9 0,7 18,9 -0,1

7
Um Programa de Pós-Graduação 
deve fornecer seus serviços no mo-
mento em que prometeu fazê-lo

4,4 1 22,1 3,8 0,9 24,8 -0,5

8 Um Programa de Pós-Graduação 
deve insistir em ter registros livres 
de erros (ortográfi cos, informações, 
etc)

4 1 25,6 3,7 0,8 21,9 -0,4

Fonte: Pesquisa direta
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APÊNDICE C

Tabela 3 — Medida de satisfação da qualidade dos serviços 
prestados pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
segundo a dimensão de responsividade do modelo Servqual, 
segundo os sujeitos — 2009

Sentenças
Responsividade

Desejado Encontrado

 P — E

Média Desvio 
padrão

CV 
(%) Média Desvio 

padrão
CV 
(%)

9

Os funcionários de um Programa de 
Pós-Graduação devem avisar aos alu-
nos, professores e demais usuários 
exatamente quando os serviços serão 
realizados

4,6 0,9 19,7 4 0,9 22,7 -0,6

10

 Os funcionários de um Programa de 
Pós-Graduação devem oferecer um 
pronto serviço aos alunos, professo-
res e demais usuários

4,6 0,8 17,5 4,1 0,7 18,2 -0,6

11

 Os funcionários de um Programa de 
Pós-Graduação devem estar sempre 
dispostos a ajudar os alunos, profes-
sores e demais usuários

4,6 0,9 18,8 4,3 0,8 19,4 -0,3

12

 Os funcionários de um Programa de 
Pós-Graduação devem estar sempre 
dispostos a responder às solicitações 
dos alunos, professores e demais 
usuários

4,6 0,9 18,6 4,3 0,7 17,3 -0,3

Fonte: pesquisa direta

APÊNDICE D

Tabela 4 — Medida de satisfação da qualidade dos serviços 
prestados pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
segundo a dimensão de garantia do modelo Servqual, segundo 
os sujeitos — 2009

Sentenças
Garantia

Desejado Encontrado

P — E
Média Desvio 

padrão
CV 
(%) Média Desvio 

padrão
CV 
(%)

13

O comportamento dos funcionários 
de um Programa de Pós-Graduação 
deve aumentar a confi ança dos alu-
nos, professores e demais usuários

4,5 1 21,6 4 0,8 20,8 -0,5

14

Os alunos, professores e demais 
usuários de um Programa de Pós-
-Graduação devem se sentir seguros 
com o serviço oferecido

4,6 0,9 18,6 1,9 2,5 131,5 -2,7

15

Os funcionários de um Programa de 
Pós-Graduação devem ser consis-
tentemente corteses com os alunos, 
professores e demais usuários

4,5 0,8 18,1 4,2 0,7 17,0 -0,3

16

Os funcionários de um Programa de 
Pós-Graduação devem ter recebido 
treinamento adequado para respon-
der às perguntas dos alunos, profes-
sores e demais usuários

4,6 0,9 20,5 4,1 0,9 22,5 -0,5

Fonte: Pesquisa direta
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APÊNDICE E

Tabela 5 — Medida de satisfação da qualidade dos serviços 
prestados pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
segundo a dimensão de empatia do modelo Servqual, segundo 
os sujeitos — 2009

Sentenças
Empatia

Desejado Encontrado  

Média Desvio 
padrão

CV 
(%) Média Desvio 

padrão CV P — E

17
Um Programa de Pós-Graduação deve 
dar atenção individual para seus alu-
nos, professores e demais usuários

4,1 0,8 20,6 3,6 0,9 24,5 -0,5

18

Um Programa de Pós-Graduação deve 
ter horário operacional conveniente 
para todos os seus alunos, professores 
e demais usuários

4,3 1 22,1 4 0,7 17,8 -0,3

19

Um Programa de Pós-Graduação deve 
possuir funcionários que dão atenção 
pessoal para os alunos, professores e 
demais usuários

3,9 1,1 27,4 3,7 0,9 24,1 -0,2

20

Um Programa de Pós-Graduação deve 
ter os maiores interesses dos alunos, 
professores e demais usuários como 
prioridade

4,2 1 22,9 3,8 0,9 22,8 -0,5

21

Os funcionários de um Programa de 
Pós-Graduação devem entender as ne-
cessidades específi cas dos seus alunos, 
professores e demais usuários

4 1 24,3 3,7 1 26,3 -0,2

Fonte: Pesquisa direta

APÊNDICE F

 

Gráfi co 1 — Importância exercida pelos itens de qualidade 
atribuída pelos sujeitos para o Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia (0 a 100 pontos)
Fonte — Pesquisa direta

ITENS
A B C D E

Aparência das 
instalações 

físicas, equipa-
mentos, pessoal 
e materiais de 
comunicação

Capacidade de 
desempenho — 
confi abilidade 
e precisão — 
do serviço a 

que se propõe

Interesse do 
Programa 

em ajudar os 
alunos, profes-
sores e demais 

usuários

Conhecimen-
to, cortesia, 
confi ança e 
segurança 

por parte dos 
servidores do 
Programa em 
relação aos 

usuários

Preocupação 
e atenção 

individualizada 
oferecido pelo 
Programa aos 
seus alunos, 
professores e 

demais usuários
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APÊNDICE G

Gráfi co 2 — Nível de importância relativa atribuído pelos 
sujeitos às características de qualidade para o Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia
Fonte — Pesquisa direta

APÊNDICE H

Questionário Aplicado:

PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA Mestrado ( )
 Doutorado ( )
Turma _______ 

QUESTIONÁRIO — PARTE I

Diretrizes: Baseado na sua experiência como aluno de 
um Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ce-
ará, pedimos a gentileza de preencher a primeira parte deste 
questionário que visa medir a sua expectativa, ou seja, o que 
você espera de um Programa de Pós-Graduação de alta qualida-
de (Coluna “O Que Espero”) e a sua percepção, ou seja, o que 
você verifi cou em relação ao serviço prestado pelo Programa 

de Pós-Graduação (Coluna “O que encontrei no Programa de 
Pós-Graduação”). Utilize a escala numérica abaixo, circulando 
(ASSINALANDO) o número (de 1 a 5) que melhor expressa a sua 
opinião.

ESCALA NUMÉRICA

1 — Discordo plenamente. Isto é irrelevante.
2 — Não concordo. Isto tem pouca importância.
3 — Indiferente. Se possuir é bom mas se não tiver, não faz falta.
4 — Concordo. Isto tem muita importância.
5 — Concordo plenamente. Isto é imprescindível.

SENTENÇAS O QUE ESPERO
O QUE ENCONTREI 
NO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO

1. Um Programa de Pós-Graduação deve possuir equi-
pamentos de aparência moderna. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. As instalações físicas de um Programa de Pós-Gradu-
ação devem ser visualmente atrativas. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Os materiais associados com o serviço de um Progra-
ma de Pós-Graduação (tais como folhetos ou impres-
sos) devem ser visualmente atraentes.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4. Quando um Programa de Pós-Graduação promete 
fazer algo em um dado momento, deve fazê-lo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. Quando alunos, professores e demais usuários têm 
um problema, o Programa de Pós-Graduação deve 
mostrar um sincero interesse em resolvê-lo.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6. Um Programa de Pós-Graduação deve desempenhar 
o serviço correto da primeira vez. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Um Programa de Pós-Graduação deve fornecer seus 
serviços no momento em que prometeu fazê-lo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8. Um Programa de Pós-Graduação deve insistir em ter 
registros livres de erros (ortográfi cos, informações, 
etc).

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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9. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem avisar aos alunos, professores e demais usuá-
rios exatamente quando os serviços serão realizados.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem oferecer um pronto serviço aos alunos, profes-
sores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem estar sempre dispostos a ajudar os alunos, pro-
fessores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem estar sempre dispostos a responder às solicita-
ções dos alunos, professores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. O comportamento dos funcionários de um Progra-
ma de Pós-Graduação deve aumentar a confi ança dos 
alunos, professores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. Os alunos, professores e demais usuários de um 
Programa de Pós-Graduação devem se sentir seguros 
com o serviço oferecido.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem ser consistentemente corteses com os alunos, 
professores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem ter recebido treinamento adequado para res-
ponder às perguntas dos alunos, professores e demais 
usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17. Um Programa de Pós-Graduação deve dar atenção 
individual para seus alunos, professores e demais usu-
ários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18. Um Programa de Pós-Graduação deve ter horário 
operacional conveniente para todos os seus alunos, 
professores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19. Um Programa de Pós-Graduação deve possuir fun-
cionários que dão atenção pessoal para os alunos, pro-
fessores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20. Um Programa de Pós-Graduação deve ter os maio-
res interesses dos alunos, professores e demais usuá-
rios como prioridade.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

21. Os funcionários de um Programa de Pós-Graduação 
devem entender as necessidades específi cas dos seus 
alunos, professores e demais usuários.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

QUESTIONÁRIO — PARTE 2

Diretrizes: Abaixo estão listadas cinco características de 
serviços pertencentes a um Programa de Pós-Graduação. Nós 
gostaríamos de saber qual a importância que cada uma dessas 
características tem para você quando você avalia a qualidade 
do serviço de um Programa de Pós-Graduação. Por favor, atri-
bua um total de 100 pontos entre as cinco características de 
acordo com a importância de cada uma delas para você. Quanto 
mais importante é uma característica para você, mais pontos 
você deve atribuir para ela (a característica). Por favor, asse-
gure que os pontos que você deu para as cinco características 
somem 100 pontos.

A aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e ma-
teriais de comunicação do Programa de Pós-Graduação. Pontos (A)

A capacidade do Programa de Pós-Graduação desempenhar o ser-
viço prometido com confi abilidade e precisão. Pontos (B)

A vontade do Programa de Pós-Graduação em ajudar seus alunos, 
professores e demais usuários e fornecer um pronto serviço. Pontos (C)

O conhecimento e a cortesia dos funcionários do Programa de 
Pós-Graduação e sua capacidade de transmitir confi ança e se-
gurança.

Pontos (D)

A preocupação e a atenção individualizada que o Programa de 
Pós-Graduação oferece para os seus alunos, professores e demais 
usuários.

Pontos (E)

TOTAL DE PONTOS ATRIBUÍDOS (A + B + C + D + E) = 100 Pontos

Escolha uma das 5 características acima que você considera a 
mais importante para você (Por favor, marque no quadro ao lado 
o número dessa característica).

Escolha a característica que você considera a segunda mais im-
portante. (Por favor, marque no quadro ao lado o número dessa 
característica).

Escolha uma das 5 características acima que você considera a 
menos importante para você (Por favor, marque no quadro ao 
lado o número dessa característica).
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QUESTIONÁRIO — PARTE 3

Descreva abaixo o que ainda falta, na sua opinião, para o Programa de 
Pós-Graduação que você está vinculado satisfazer plenamente às suas ne-
cessidades.

ANÁLISE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA EM ALAGOAS, NO 
PERÍODO DE 1990 A 2008: OS CAMINHOS E DESCAMINHOS 

Sandra de Lourdes Gonçalves
Maria Betânia Gomes da Silva Brito

Jane Marinho da Silva

Introdução

O presente artigo através do método qualiquantitativo, 
por meio de uma revisão bibliográfi ca e documental, bem com 
aplicação de questionário , faz uma refl exão da análise da Edu-
cação Superior Privada, no Estado de Alagoas, a partir de um 
dos pressupostos fundamentais: a evolução histórica no perío-
do de 1990 a 2008, seus caminhos e descaminhos, as políticas 
educacionais implantadas neste período, o que leva a formula-
ção da temática da investigação sobre as relações e a organi-
zação da educação superior em Alagoas. Este estudo mostrar 
ainda que, a trajetória do ensino superior, apesar de tardia, 
vem desde seu início trazendo uma proposta de privatização, o 
que pode ser avaliados a partir das políticas educacionais im-
plantadas desde o período de 1930 e com posteriores análises 
dos censos do ensino superior, como uma forma de avaliação do 
processo de crescimento da privatização do ensino superior e, 
como esse crescimento vem interferindo no processo de educa-
ção dos indivíduos, as contradições que esse processo apresenta 
e os objetivos alcançados com essa proposta. 

Para o estudo em questão faz-se necessário promover 
uma revisão teórica sobre as políticas públicas de educação no 
ensino superior, no Brasil, a partir do contexto histórico, detec-
tando se as políticas educacionais implementadas pelos últimos 
governos têm interferido na natureza do trabalho docente nas 
IES Privadas de forma a restringir a autonomia de seu processo 
de trabalho.


