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“O ser humano é só alma ou nada é.” 

Platão 



 

RESUMO 

 

 

 

As instituições de ensino superior estão, permanentemente, acompanhando a dinâmica do 

mercado educacional e vem buscando a melhoria contínua da qualidade dos seus serviços de 

ensino prestados aos seus clientes finais. Estas organizações são desafiadas constantemente a 

promover novas expectativas que possam encantar e fidelizar os mais exigentes consumidores 

do terceiro milênio. Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de 

ações para a redução da evasão escolar buscando melhorar a qualidade do ensino para manter 

o aluno matriculado e ativo no curso superior através da implantação de melhores processos 

de ensino e aprendizagem. Utilizou-se os conceitos da escala SERVQUAL de 

satisfação/insatisfação e outras abordagens da literatura para construção de um questionário 

distribuído a alunos de um curso de uma instituição privada de ensino superior. Dos 255 

alunos participantes 40% são do sexo masculino, com idade variando de 22 e 49 anos, dos 

quais aproximadamente 73% trabalham formalmente. Já o público feminino está representado 

por 153 alunas ou 60% do total pesquisado, com idade variando entre 19 e 42 anos, das quais 

67% declararam trabalhar formalmente. Após a coleta do questionário de pesquisa procedeu-

se a análise qualitativa das evidências. Conclui-se que é necessária a adoção de medidas que 

humanizem as instituições e foquem no aluno, aproximando-o pelo exercício do diálogo, 

contribuindo para a mitigação da evasão dos discentes de cursos de nível superior.  

 

Palavras-chave: Gestão de serviços. Apoio ao estudante. Ambiente de socialização. Escala 

SERVQUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

  

  

Higher education institutions are constantly following the dynamics of the educational market 

and have been seeking the continuous improvement of the quality of their education services 

provided to their final clients. These organizations are constantly challenged to promote new 

expectations that can delight and retain the most demanding consumers of the third 

millennium. In this sense, this research aims to present a proposal for actions to reduce school 

dropout seeking to improve the quality of teaching to keep students enrolled and active in 

higher education through the implementation of better teaching and learning processes. The 

concepts of the SERVQUAL scale of satisfaction / dissatisfaction and other approaches of the 

literature to construct a questionnaire distributed to students of a course of a private institution 

of higher education were used. Of the 255 participating students 40% are male, ranging in age 

from 22 to 49, of which approximately 73% work formally. Already the female audience is 

represented by 153 students or 60% of the total surveyed, ranging in age from 19 to 42 years, 

of which 67% declared to work formally. After collecting the research questionnaire, a 

qualitative analysis of the evidences was performed. It is concluded that it is necessary to 

adopt measures that humanize the institutions and focus on the student, bringing them closer 

to the exercise of dialogue, contributing to the mitigation of the dropout of higher education 

students. 

 

 

Keywords: Service management.  Student support. Socialization environment. SERVQUAL 

scale. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A atual situação econômica brasileira, no contexto da prestação de serviços na área de 

educação superior vem ganhando cada vez mais importância apoiada na ideia de fomentar 

novos conhecimentos e pesquisas capazes de demonstrar suas reais especificidades e 

metodologias específicas de atuação (BRASIL, 2016). Contudo, cabe a diferenciação entre 

serviços e processos de transformação industrial, especialmente por considerar o primeiro 

intangível e de interação permanente e direta com os sentimentos e sensações do cliente. 

Neste sentido, as organizações são desafiadas constantemente a promover novas expectativas 

que possam encantar e fidelizar os mais exigentes consumidores do terceiro milênio 

(SEBRAE, 2019).  

As instituições de ensino superior estão, permanentemente, acompanhando a dinâmica 

do mercado educacional e vem buscando a melhoria contínua da qualidade dos seus serviços 

de ensino prestados aos seus clientes finais (SAMPAIO, 2014). 

Considera-se que os ambientes organizacionais de educação superior são mutáveis, 

dinâmicos e complexos. Essa complexidade envolve pessoas, dados e informações que 

embasam os novos conhecimentos. É possível afirmar que além da informação e do 

conhecimento, tácitos ou explícitos, se faz essencial, compreender os ambientes em que esses 

elementos ocorrem. Os sujeitos organizacionais possuem grande importância nesse processo, 

já que são recursos fundamentais para a disseminação de informações e conhecimentos de 

forma sistematizada, padronizada e que favoreçam a tomada de decisão por parte das 

lideranças como diretores, gerentes acadêmicos, coordenadores e professores. Em um mundo 

globalizado é necessário considerar a afirmação de Takeuchi e Nonaka (2008, p. 99) sobre a 

interação do conhecimento: 

“[...] o processo de criação do conhecimento é, 

necessariamente, específico ao contexto em 

termos de tempo, espaço e relacionamento com 

outros. O conhecimento não pode ser criado no 

vácuo, e necessita de um lugar onde a informação 

receba significado através da interpretação para 

tornar-se conhecimento.” 

 

.  
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Nesse aspecto, as organizações superiores de educação privada estão buscando um 

modelo no qual possa coexistir partindo-se de padrões de comportamento que venham a 

valorizar a conduta ética de mercado. Entretanto, essas instituições exigem que seus 

funcionários sigam à risca essa conduta implementada para servir o aluno e toda a 

comunidade acadêmica. Diante desse fato, um dos mecanismos que os dirigentes adotaram 

como orientador e disseminador de uma disciplina ética no mercado são as normas específicas 

de conduta e códigos de ética. A implantação de um código de ética ou o simples respeito aos 

padrões éticos podem causar profundas transformações em uma organização. Os códigos de 

ética são estruturados e divulgados, com apoio das próprias instituições, por meio das 

entidades de classe, às quais o profissional e organizações estão atrelados. Nesses códigos 

encontramos formas de postura, conduta e estímulos a alguns padrões de comportamento, que 

podem ser desenvolvidos pela própria empresa, associações ou organizações em geral 

(BARBOSA; QUEIROZ; ALVES, 2011). 

O Código de Defesa do Consumidor refere-se a uma lei cuja utilização é obrigatória. 

Mesmo que as partes assinem os contratos com cláusulas que contrariem o que é determinado 

pelo código, só serão levados em consideração os direitos e obrigações previstos por este 

instrumento legal (BRASIL, 1990). 

Uma das partes que compõem a relação da prestação do serviço educacional é o aluno. 

Estendendo o conceito, é toda pessoa física ou jurídica que de alguma forma participa da 

cadeia de consumo, seja criando, fabricando, construindo, distribuindo, montando, 

importando, exportando ou comercializando produtos ou prestação de serviços. Isso significa 

que mesmo quem se dedica apenas ao comércio deve estar atento aos produtos com os quais 

trabalha, pois para o comprador do serviço ele também é um fornecedor e responderá como 

tal. Esta definição de fornecedor utilizada pelo código da defesa do consumidor é importante, 

pois é diferente da normalmente adotada pelo mercado, que identifica o fornecedor como uma 

pessoa ou organização que fornece matérias-primas ou suprimentos utilizados na fabricação 

do produto a ser comercializado com o consumidor final. No código, este fornecedor também 

é compreendido, por exemplo, como prestador do serviço de educação (BRASIL, 1990). 

A outra parte envolvida no processo de compra, o consumidor ou comprador, pode ser 

caracterizado como qualquer pessoa que compra um serviço ou produto exclusivamente para 

uso próprio. Portanto, em alguns casos, o fornecedor também poderá estar na posição de 

consumidor e se valer das diretrizes do código em seu beneficio. Uma organização, ao 

adquirir produtos ou contratar serviços na condição de destinatária final, sem o intuito de 

utilizá-los na atividade econômica própria da pessoa jurídica – como produção ou 



14 

 

comercialização – poderá recorrer ao código para defender os seus interesses e direitos, se 

achar necessário. Por outro lado, o fato de vivermos em uma sociedade de consumo de massa 

faz com que o código trate também da proteção da coletividade de consumidores, ainda que 

cada um deles não possa ser determinado. Um exemplo dessa situação é o dano que um 

determinado serviço de educação possa causar a um grupo de pessoas (MEYER et al., 2006). 

Contudo, o estudo sobre a necessidade de melhoria dos serviços tende a permitir que 

as informações e os recursos se aperfeiçoem, apoiados em diferentes ações desenvolvidas 

pelos sujeitos organizacionais, visando a tomada de decisões consistentes e confiáveis, que 

resultem em vantagem e diferencial competitivos para a instituição de ensino, contribuindo 

para a imediata satisfação dos estudantes em um ambiente mais transparente, dinâmico e 

responsável. 

Focando na importância da gestão do conhecimento e das informações, nesta pesquisa, 

pretende-se compreender a vida organizacional e suas especificidades sob a perspectiva das 

atuais mudanças geradas pela necessidade de valorização da qualidade dos serviços prestados 

aos estudantes e relacionados ao gerenciamento do conhecimento para a contenção do 

processo de evasão em uma instituição privada de ensino superior no interior do estado do Rio 

de Janeiro, pretendendo-se contribuir para a redução da ineficiência administrativa e 

operacional no relacionamento com os alunos, objetivando reduzir os índices de evasão dos 

estudantes no curso de graduação em administração e auxiliar na consolidação da base de 

renovação de matrículas dos atuais alunos nos próximos períodos letivos.  

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O problema atual a ser resolvido consiste, inicialmente, em vencer o desafio da evasão 

atual de alunos, bem como, a manutenção das bases do período anterior, buscando-se, contudo 

melhorar a proposta pedagógica, elevar os índices de qualidade e satisfação do ensino quanto 

ao seu aprendizado e  favorecendo o alcance das metas e supermetas determinadas pela alta 

gestão em termos de melhorias qualitativas das propostas de ensino e o aumento do número 

de alunos na instituição.  

Percebe-se que é preciso esforço conjunto para melhorar a prestação do serviço 

educacional e este, exige mudanças relacionadas à melhor capacitação e conscientização da 

mão-de-obra dos colaboradores internos, seja no atendimento aos ingressantes na abordagem 

da pré-matrícula, na aplicação de vestibulares, como na continuidade da vida acadêmica do 

aluno considerando sua formação e posterior atuação no mercado de trabalho.  
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A instituição possui uma infraestrutura material adequada e bem avaliada pela 

comunidade acadêmica, possui uma cultura de investimento continuo em outros recursos 

tecnológicos e pedagógicos necessitando, sobretudo de uma atuação de vanguarda por parte 

de sua liderança estratégica na relação de proximidade com os colaboradores, encurtando 

distâncias para o acompanhamento das condutas individuais ao buscar mecanismos que 

favoreçam a mudança do clima interno e da cultura organizacional para o alcance e 

manutenção da excelência na prestação dos serviços à comunidade estudantil.  

O foco do estudo é a eliminação dos entraves ou gargalos na qualidade dos serviços 

prestados buscando a confiabilidade, tangibilidade, responsabilidade, segurança e empatia 

propostos por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985).  

 

1.3 OBJETIVO GERAL  

 

Esta pesquisa tem por objetivo propor ações para a mitigação da evasão escolar no 

curso de graduação em Administração em uma Instituição Privada de Ensino Superior 

contribuindo com a conscientização da necessidade de melhorias em operações internas das 

rotinas para aprimorar o relacionamento com os estudantes.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)  Analisar e caracterizar o perfil dos alunos do curso de graduação em Administração em 

uma Instituição Privada de Ensino Superior em função da faixa de renda, empregabilidade e 

cultura. 

b)  Identificar os fatores que compõem as principais causas da evasão dos alunos do curso de 

graduação em Administração em uma Instituição Privada de Ensino Superior. 

c) Coletar através de um questionário com perguntas abrangentes e específicas (Escala 

SERVQUAL), relacionadas a vida acadêmica do aluno que influenciam em sua satisfação e 

decisão em permanecer matriculado no curso de Administração de Instituição Privada de 

Ensino Superior . 

 

1.5 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 Quais são os desafios enfrentados por uma Instituição Privada de Ensino Superior do 

estado Rio de Janeiro na redução da evasão escolar? 
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 Quais as competências desenvolvidas pela Instituição Privada de Ensino Superior para 

o fortalecimento da base de alunos?  

 Quais as práticas de gestão, focadas nos alunos, abordadas pela literatura? 

 Qual a percepção de uma Instituição Privada de Ensino Superior do Estado do Rio de 

Janeiro em relação aos índices de satisfação e decisão dos discentes em permanecerem 

matriculados no curso de Administração? 

 

1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho é importante para a educação superior na medida em que contribui 

com uma nova tomada de consciência e melhoria da operação interna das rotinas para 

aprimorar o relacionamento com os estudantes do curso de administração. 

A pesquisa tem a pretensão de contribuir para uma redução dos índices de evasão e 

consequente melhoria da qualidade do ensino dos alunos do curso de administração em uma 

universidade privada do estado do Rio de Janeiro, contribuindo com a melhoria dos serviços 

ao proporcionar maior satisfação e facilidades no processo de aprendizagem desses estudantes 

envolvidos.  

De acordo com Oliveira e Ferreira (2009), a organização privada de ensino deste 

estudo objetiva constituir-se num dos maiores grupos privados de educação superior em 

qualidade de ensino e com maior número de alunos matriculados. Para isso, deve buscar a 

implementação de soluções incrementais em seus processos de ensino e aprendizagem, 

repensando seus cursos, fortalecendo a estrutura interna, atualizando as grades de disciplinas 

do ensino presencial, semipresencial e à distância; além da criação do ensino médio regular e 

técnico para melhor atender as exigências do mercado, visando constituir um banco de dados 

permanente de futuros alunos para a graduação.  

Essas e outras medidas como a facilidade de negociação de dívidas com juros 

reduzidos de mensalidades, os constantes incentivos aos cursos de MBA – Pós-Graduações 

com descontos progressivos, apoio à diversas instituições locais como: ONGs – Organizações 

não- Governamentais, APAE – Associação de Pais e Excepcionais, à AACD – Associação de 

Apoio a Criança Deficiente, o patrocínio ao esporte nas comunidades, a cultura, a dança, as 

artes e outros incentivos às comunidades contribuem para o fortalecimento da marca da 

instituição de ensino na localidade. Contudo, esses elementos são constantemente repensados 
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e replanejados para os próximos períodos, pretendendo-se contribuir para o fortalecimento da 

identidade da instituição de ensino na medida em que amplia a oferta de cursos e vagas como 

forma de aproximar o público das suas dependências, privilegiando-se, em alguns aspectos os 

segmentos menos favorecidos de trabalhadores e jovens adultos advindos de escolas públicas 

em seus cursos de graduação, especialmente os assalariados e de baixa renda (OLIVEIRA; 

FERREIRA, 2009). 

 

1.7 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa abordará o curso de administração em um campi de uma universidade 

privada do interior estado do Rio de Janeiro, envolvendo alunos, professores, coordenador de 

curso, colaboradores administrativos e diretor da unidade educacional. 

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos correlacionados. No capítulo 

um, denominado ‘Introdução’, apresenta-se a informação contextual em relação ao estudo. É 

neste capítulo que a contextualização, situação-problema, objetivo geral, objetivo específico, 

questões específicas da pesquisa, questão geral da pesquisa, justificativa, relevância da 

pesquisa, delimitação da pesquisa e estrutura do estudo podem ser conhecidos. 

O capítulo dois, traz a revisão da literatura utilizada como base para análise e 

discussão do tema e resultados da pesquisa ao considerar vários temas correlatos que foram 

observados na investigação, incluindo: gestão de serviços no ensino superior, evolução do 

setor de serviços no Brasil, desafios para a educação superior, gestão da qualidade em 

serviços no ensino superior, código de ética no serviço educacional, escala Servqual e a 

qualidade do serviço, conhecimento organizacional e evasão, ambiente de socialização do 

aluno, ambiente de internalização do conhecimento, ambiente externo de aprendizagem, 

ferramentas e processos comunicacionais na universidade, áreas de apoio ao estudante: 

secretaria, biblioteca, laboratórios, coordenação de curso, empresa júnior e direção do 

campus. 

 No capítulo três, é apresentado o método de pesquisa utilizado, informando: a classificação 

da pesquisa, as etapas da pesquisa, universo e amostra, instrumento de coleta de dados, a 

análise e tratamento dos dados. 
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O capítulo quatro fornece a análise e discussão dos resultados da pesquisa tendo em 

vista as quinze perguntas respostas do questionário distribuído a duzentos e cinquenta e cinco 

alunos do curso presencial de administração.  

 O capítulo cinco, são apresentadas as conclusões do trabalho e as sugestões para os 

trabalhos futuros. Ao final deste último capítulo serão apresentadas as referências 

bibliográficas e os apêndices contendo as perguntas das entrevistas e o questionário utilizado 

na coleta de dados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura pretende descrever a história do tema e as principais  fontes 

bibliográficas, ilustrando questões centrais, estruturando o instrumento de pesquisa. 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS NO BRASIL 

 

O setor de serviços passou, nos últimos anos, a ser o mais importante segmento 

econômico em vários países como o Brasil. Segundo Grönroos (1993), há diversas razões que 

explicam o crescimento da economia de serviços. Essas se relacionam com os tipos de 

negócios, às mudanças sociais, às atitudes e às alterações do padrão de vida das pessoas. A 

economia de serviços inclui diversas atividades e representa mais da metade do PIB - Produto 

Interno Bruto mundial. Desempenha, entretanto, um importante papel na geração de empregos 

e na expansão da renda das famílias. O crescimento, a importância e a diversidade do setor de 

serviços para os negócios atestam uma profunda mudança de direção estrutural na economia. 

Caracteriza-se, portanto, uma quebra de paradigmas em direção a uma nova forma de 

competição por serviços. Tal mudança é tão significativa quanto a do surgimento da 

sociedade industrial, a mais de duzentos anos. 

O setor de serviços é “muito maior e mais importante para a sociedade do que parece” 

(GRÖNROOS, 1993). Nas ideias propostas por Lovelock e Wrigth (2001), os serviços são 

encarados como atividades econômicas criadoras de valor e fornecedoras de benefícios aos 

clientes, como resultado da realização de mudanças desejadas no destinatário ou em seu 

nome. Tendo-se em vista a definição de serviços proposta por diversos autores, entende-se 

que o serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza intangível que 

normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as interações entre cliente e 

empregados. 

A grande dificuldade para medir a qualidade de um serviço de educação está na 

subjetividade desse processo. Grönroos (1993) emprega esta expressão em alternância ao 

termo sociedade da informação, pois, acredita-se que a alta demanda do fluxo de informação 

não representa uma mudança estrutural na economia como aquela gerada pela explosão dos 

serviços. 
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2.2 OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A boa qualidade da educação superior torna-se fundamental ao crescimento e 

desenvolvimento de um país, pois são os centros universitários que formam os profissionais 

que irão atuar como líderes e gestores das instituições públicas e privadas, administrando os 

seus recursos e cuidando da saúde e educação das novas gerações. Segundo Mello, Dutra e 

Oliveira (2001), o ensino superior tem sido crescentemente reconhecido como uma indústria 

de serviços e, como um setor, deve empenhar seus esforços em identificar as expectativas e 

necessidades de seus principais clientes, que são os estudantes. 

Direcionado à mente das pessoas, e, portanto, sendo classificado como um serviço de 

ações intangíveis, o serviço educacional é de entrega contínua, sendo de baixa customização 

mesmo proporcionando um alto contato pessoal (LOVELOCK E WRIGHT, 2001). Realizado 

por meio de uma parceria entre uma organização de serviço e seu cliente compete as 

instituições de educação superior investir na busca pela excelência, aprimorando um padrão 

de qualidade que supere as expectativas e necessidades do discente, oferecendo um serviço 

educacional superior que ultrapasse as avaliações originadas de exigências legais (PEREIRA, 

2004).  

De acordo a Lei No 4769 (BRASIL, 1965), de 09/09/1965, do Conselho Federal de 

Administração no Artigo 2º, a atividade profissional de Administrador será exercida, como 

profissão liberal ou não, mediante: 

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia 

intermediária, direção superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e 

controle dos trabalhos nos campos da Administração, como administração e seleção de 

pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração 

financeira, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, 

bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. 

 

2.2.1 Gestão da Qualidade em Serviços 

 

A gestão da qualidade em serviços é um campo de estudo amplo que envolve diversas 

organizações, tanto multinacionais quanto nacionais, orientais ou ocidentais, grandes ou 
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pequenas, de serviços ou manufatura, públicas ou privadas (DELAZARO-FILHO, 1998). Seu 

conceito, segundo Oliveira (2004), depende do contexto em que é aplicado, em face da 

subjetividade e complexidade de seu significado. Bateson (2001), afirma que “a qualidade 

geralmente é considerada um atributo nas escolhas dos consumidores”.  

A gestão da qualidade em serviços pode ser definida como o índice de satisfação do 

cliente com relação a qualquer serviço, podendo esta satisfação ser medida por qualquer 

critério (SATOLLO et al., 2005). 

A boa qualidade na gestão dos serviços proporciona um fator crítico de sucesso 

baseado na competitividade, na continuidade do consumo e principalmente quando são 

estreitadas as relações de intangibilidade entre a qualidade e os serviços gerados pelas 

experiências anteriores constituem fatores importantes para a determinação da qualidade 

percebida pelos clientes (ZANELLA; LIMA; LOPES, 2006). 

A gestão da qualidade é julgada de acordo com a satisfação percebida. Segundo 

Grönroos (2005), a qualidade percebida é determinada pela diferença (gap) entre a qualidade 

esperada e a qualidade experimentada, ou seja, é a diferença entre as percepções e as 

expectativas do cliente. Todavia, a busca por essa qualidade deve ser planejada para o curto e 

médio e longo prazo, visando o atendimento das expectativas imediatas e explícitas dos 

clientes. Contudo, no médio e longo prazo, é importante desenvolver novas competências para 

atingir reais necessidades de assimilação de outros estágios de qualidade para uma melhor 

prestação de serviços (COELHO, 2004). Para este mesmo autor, embora considere a real 

expectativa do serviço a ser prestado, a qualidade do mesmo só é medida no final do processo, 

isto é, quando o serviço foi concluído e não mais exista alternativa para mudar a percepção 

dos clientes quanto ao serviço recebido. 

 

2.2.2 Gestão de Serviços no Ensino Superior 

 

Conforme Lovelock e Wright (2001), os serviços são atividades econômicas que criam 

valor e fornecem benefícios para cliente em tempos e lugares específicos, como decorrência 

da realização de uma mudança desejada ou em nome do destinatário do serviço. Segundo 

Meirelles (2006), o serviço é essencialmente intangível, sendo avaliado somente quando 

combinado a outras funções, ou seja, com outros produtos e processos produtivos tangíveis. 

Essa dinâmica impalpável está ligada à sua raiz processual, que à priori, é intangível, ou seja, 

sua prestação tende a ocorrer em paralelo ao consumo. A produção do serviço na área de 
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educação ocorre a partir no momento em que o serviço é demandado e termina assim que é 

atendida e assimilada. 

A intangibilidade dos serviços educacionais apresenta algumas características 

específicas, que o tornam único, que o diferenciam do bem fabricado. Gianesi e Corrêa (2004) 

apresentam, como principais, as seguintes características especiais das operações de serviço: 

intangibilidade, participação do cliente, produção e consumo simultâneos. 

De acordo com Coelho (2004), na gestão de serviços é importante compreender como 

os clientes avaliam a qualidade do serviço prestado, ou seja, como a qualidade é percebida 

pelo cliente. 

De acordo com Oliveira e Ferreira (2009) há uma necessidade latente em equacionar 

muitos dos problemas apresentados no cotidiano da instituição, especialmente no que tange ao 

atendimento ao aluno e a resolução das suas demandas, o que dificulta ou impede um bom 

relacionamento interno com os mesmos, dificultando, muitas vezes, o processo de fidelização 

desses estudantes em relação as propostas pedagógicas da universidade. Uma das saídas para 

auxiliar a instituição na obtenção de respostas para os problemas apresentados em seu 

cotidiano tem como base as pesquisas de clima organizacional, realizada semestralmente com 

todos os alunos. 

 

2.3 A ESCALA SERVQUAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), independente do tipo de 

serviço, os consumidores utilizam basicamente os mesmos critérios para avaliar sua 

qualidade. A qualidade do serviço passa a ser uma opinião geral do cliente a respeito da sua 

entrega, que é constituída por uma série de experiências bem ou malsucedidas. Medir e 

gerenciar as lacunas no serviço ajudará a empresa a melhorar sua qualidade. Mas não são 

apenas por meio dos gaps ou lacunas que os clientes avaliam um serviço, pode-se utilizar 

também as cinco dimensões amplas como critérios de julgamento como: confiabilidade, 

tangibilidade, responsabilidade, segurança e empatia. Essas dimensões estão brevemente 

comentadas a seguir Bateson, Hoffman e Lovelock (2001): 

• Confiabilidade: a empresa age com transparência e mostra-se confiável no fornecimento do 

serviço? Fornece-o conforme o prometido? A confiabilidade reflete a consistência e a certeza 

do desempenho de uma empresa e é a dimensão mais importante para o consumidor de 

serviços. 
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• Tangibilidade: como são as instalações físicas, equipamentos, pessoas e material de 

comunicação do fornecedor do serviço? Como em serviços não há um elemento físico para 

ser avaliado, os estudantes, muitas vezes confiam na evidência tangível que o cerca ao formar 

a avaliação. 

• Responsabilidade: os funcionários da empresa são prestativos e capazes de fornecer pronto 

atendimento? A empresa é responsável por mensurar a receptividade de seus colaboradores no 

atendimento e resolução dos problemas do aluno. 

• Segurança: os funcionários são bem informados, educados, competentes e dignos de 

confiança? Esta dimensão abrange a competência, cortesia e precisão da empresa; 

• Empatia: significa a capacidade de uma pessoa vivenciar os sentimentos de outra. A 

empresa de serviço fornece atenção cuidadosa e personalizada aos estudantes? 

Nota-se que esses elementos têm alto fator subjetivo ligado à pessoa que percebe o 

serviço. Na verdade, de acordo com Kilbourne et al. (2004) cada tipo de serviço poderá ter 

determinantes que são considerados mais importantes que outros, dependendo das 

características de ambiente ou tipo de atividade. 

As operações envolvendo serviço são de difícil mensuração da qualidade por 

apresentarem a característica da intangibilidade. Com o propósito de solucionar este 

problema, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) desenvolveram uma metodologia na qual há 

uma comparação entre as expectativas e as percepções chamado Escala SERVQUAL, que é 

um instrumento de mensuração da qualidade proveniente deste modelo que trabalha com a 

diferença de escores (gaps) em forma de um questionário. A escala (questionário) 

SERVQUAL possui duas seções: uma destinada ao mapeamento das expectativas do cliente 

em relação a um segmento de serviço e outra destinada ao mapeamento da percepção em 

relação a uma determinada empresa de serviço Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000). 

Entretanto, a Escala SERVQUAL original utiliza 22 questões para mensurar as cinco 

dimensões de qualidade de serviços: confiabilidade, tangibilidade, segurança, empatia e 

responsabilidade. 

 

2.4 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL E EVASÃO 

 

O conhecimento organizacional pode ser considerado a capacidade de unificar o 

conhecimento tácito (prática, expertise, know how, valores etc) e o conhecimento explícito 

(manuais, livros, estudos etc) para alcançar a melhoria nos processos ou reposicionamento 
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estratégico desses, através da inovação em tecnologia de processos. Portanto, não há maior 

importância entre os tipos de conhecimento, seja ele tácito ou explicito, apenas a interação 

entre eles que permite o conhecimento fluir, criando a espiral do conhecimento decorrente de 

quatro processos: socialização, externalização, combinação e internalização para auxiliar no 

combate a evasão escolar (PAIVA; PEREIRA, 2009). 

Para obter este conhecimento, Silva, Binotto e Vilpoux (2016), sugerem cinco etapas:  

I - Objetivo das Informações - fase em que são estabelecidas várias informações que devem 

ser buscadas.  

II - Mapeamento das Informações - identificar as necessidades de informações, as fontes e o 

monitoramento de forma eficaz.  

III - Armazenamento das Informações - arquiva de forma segura e acessível.  

IV - Análise das Informações - agrega valor, transforma a informação em conhecimento.  

V - Distribuição das Informações - refere-se ao produto das informações analisadas que geram 

uma inteligência competitiva. 

 

2.4.1 Ambiente de Socialização do Aluno 

 

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), a partir da inteiração entre indivíduos se forma o 

ambiente de socialização entre alunos. Nesses espaços o conhecimento tácito é transmitido a 

partir do relacionamento entre os indivíduos, sendo passado por meio da observação do 

método realizado, da imitação e da execução de tarefas ou atividades em classe, ou seja, por 

intermédio de treinamento on the job (BENEVIDES, 2010). No entanto, é fundamental para 

se obter socialização a confiança mútua entre a equipe de instrutores e instruídos, pois a 

confiança está ligada à ação de compartilhar, dizendo respeito ao recebimento de algo em 

troca. Para a organização a confiança exerce uma influência motivante sobre os entrevistados, 

levando-os a compartilhar informações valiosas (SANTOS; SANTOS; BELUZZO, 2016).  

Para os alunos do ensino superior obterem a socialização é fundamental que entre a 

equipe de instrutores e instruídos tenham confiança mútua, pois a confiança está relacionada 

ao ato de compartilhar, diz respeito a receber algo em troca. 

O conceito sobre sustentabilidade associada à inovação organizacional representa uma 

ação consciente do ser humano relacionada a todo e qualquer projeto, processo e metodologia 

produtiva fomentados na  promoção de uma total e irrestrita mudança no panorama antigo de 

mercado ao considerar os novos fatores de produção não mais baseados unicamente, na 
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exploração e degradação do meio ambiente e sim, representados pela criação de novos 

recursos capazes de adicionar valor à vida em sociedade, melhorando a condição de bem-estar 

de organizações e pessoas ao privilegiar a supremacia do planeta terra e da sociedade que nele 

vive, em relação aos atuais aspectos econômicos envolvidos para a confecção de bens e 

serviços finais. É preciso mudar o foco para a sustentabilidade na prestação dos serviços. 

A inovação organizacional é considerada moralmente e eticamente válida para a 

sustentabilidade da aprendizagem e deve em essência, congregar os valores acima descritos e 

manifestados nas virtudes humana, na boa fé e vontade permanente dos envolvidos em 

aprender. Em suma, deve-se aprender com o equilíbrio da mente e do coração para modificar 

a própria cultura do indíviduo, o que constitui por sí mesmo um dever sagrado e cívico de 

todos os estudantes no processo de aperfeiçoamento e melhoria do padrão de vida em 

sociedade. A integração e o compartilhamento solidário deve ser a lei fundamental que regerá 

a nossa sobrevivência no presente e futuro, assim como o próprio ato de respirar (BRASIL, 

2016; SANTOS; SANTOS; BELUZZO, 2016). 

Há inúmeras práticas insustentáveis em uma organização de ensino privado que 

contribuem para a desmotivação do aluno, por colaborar com o encarecimento das 

mensalidades (SEBRAE, 2019). A saber: 

a) modelos de comunicação precários existentes entre líderes e subordinados, universidade e 

alunos, professores e alunos etc. 

b) O assédio moral e falta de sensibilidade caracterizados por condutas impróprias e 

inadequadas no relacionamento interpessoal em classe ou nas dependências da instituição de 

ensino. 

c) A excessiva morosidade dos processos internos que restringem a fluidez das rotinas com 

respostas demoradas ao aluno. 

d) O despreparo de profissionais da educação que admitem colaboradores desprovidos de 

competências e comprometimento mínimos para a excelência das atividades acadêmicas. 

e) A falta de respeito no cumprimento às regras pré-estabelecidas em normas interna 

relacionadas à prestação de serviços educacional ao aluno, contrariando o que diz o próprio 

MEC - Ministério da Educação em seus parâmetros curriculares, ao contrato de trabalho e a 

lei trabalhista vigente do país. 

f) O permanente descaso de muitos colaboradores com os recursos físicos da organização 

como as lousas, canetas Pilot, carteiras, arcondicionados, ventiladores  e sua consequente 

degradação. 
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g) A falta de consciencia ecológica de alguns funcionários quanto ao desperdício de água, luz, 

material de uso e consumo como papéis, copos plásticos, sacolas plásticas e outros bens. 

Muita coisa pode ser feita para atenuar esses impactos maléficos. Por exemplo: 

1º - Fomentar o debate e discussões permanentes entre todos os grupos que planeja o 

funcionamento da unidade escolar e das propostas de ensino no sentido de despertar para a 

compreensão da importância da dinâmica organizacional e sua efetiva mudança para uma 

educação que faça sentido para a vida do educando. Viver a educação em plenitude com amor 

ao próximo e se colocando sempre no lugar do outro, entendendo a essa nobre arte como um 

processo transformador e libertário, independente do cargo ou função desempenhada. 

2º - Desenvolver atos conscientes e inovadores atrelados a modelos de comunicação eficazes 

à saúde mental dos colaboradores e zelo com os recursos implantados na dinâmica da 

logística reversa. 

3º - Implementar treinamentos constantes, congregando todos os aspectos de sustentabilidade 

e responsabilidade social, capacitando colaboradores e partes interessadas no envolvimento da 

educação superior. 

4º - Atualizando , reduzindo, flexibilizando ou repensando as normas, procedimentos e leis 

internas para que se ajustem aos novos tempos, minimizando e eliminando seus impactos 

negativos, acabando com o retrabalho e contribuindo para a melhoria dos resultados 

educacionais.   

5º - Desenvolver princípios éticos e responsáveis para a eliminaçao de falhas administrativas e 

operacionais que penalizam os alunos com a emissão de boletos de mensalidades com erros 

de cálculos, gerando insatisfações constantes dos alunos. 

6º - Aperfeiçoar a medição dos índices de satisfação e insatisfação, reduzindo o tempo para 

esta análise, direcionando o foco para o aluno com respostas mais ágeis e decisões acertadas 

por parte da coordenação de curso e gestão do campus, pois todo projeto sólido de educação 

deve contemplar a permanente inovação e qualidade do serviço oferecido ao estudante. Esse 

serviço deve, obrigatoriamente, fazer sentido para as pessoas, satisfazendo e encantando-as. 

Todavia, essas medidas devem ser viáveis sob o ponto de vista das propostas de ensino e 

flexível financeiramente para manter o estudante na instituição, evitando-se a evasão do 

mesmo.  

Toda organização que almeja o sucesso deve dispor dos instrumentos de 

monitoramento e controle (não se mede o que não se controla) das mais diversas fases do 

planejamento e da produção, a fim de mensurar esses dados permanentemente, estando 

abertas às diversas críticas, dispondo de ouvidorias, planilhas, mapas, relatórios, gráficos etc, 
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apoiados em metodologias válidas como a análise SWOT, benchmarking, brainstorm, 

diagrama de Ishikawa, Pareto, 5W2H, 5s entre outros instrumentos que permitam descobrir 

novas formas de atuação para a melhoria do serviço educacional (GRANVILLE, 2010; 

COSTA, 2013). 

Para uma organização bem estruturada e preocupada com o aprendizado do estudante, 

a sustentabilidade humana deve ser vista como algo corriqueiro, totalmente alinhada com o 

clima e cultura da instituição. A preocupação em melhorar a medição das comunicações se 

constitui em tarefas das mais importantes. As organizações de ensino inovadoras são 

montadas e transformadas por capitais intelectuais diferenciados, o que contribui 

quantitativamente e qualitativamente para o sucesso dos serviços prestados a comunidade 

universitária e ao país (BRASIL, 2016; SANTOS; SANTOS; BELUZZO, 2016; SEBRAE, 

2019). 

2.4.2 Ambiente de Internalização do Conhecimento 

 

O ambiente de Internalização é formado pela passagem do conhecimento explícito 

para o tácito. Para transformar em tácito, as melhores práticas indicadas são os manuais e 

propostas pedagógicas, apresentações do conhecimento técnico (relatos orais), apresentação 

de resultados com análise no modelo de lições aprendidas, para que facilite a internalização 

do conhecimento.  

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), para o ambiente de combinação, que é a 

integração de conhecimento explícito para explícito, pode ocorrer através da troca de 

documentos, reuniões, treinamentos e educação formal.  

Torna-se importante alinhar o pensamento sistêmico para o êxito da fusão entre a 

teoria e a prática integralizando diversas áreas do conhecimento para ampliar a visão 

sistêmica para que os colaboradores da organização possam enxergar não somente as partes 

das rotinas que desenvolvem diariamente, como o todo manifesto. Se assim ocorre, o 

pensamento sistêmico estará cumprindo o seu real papel de reduzir o excesso burocrático e a 

lentidão das operações com a fluidez dos serviços prestados aos alunos. 

Segundo Santos, Santos e Beluzzo (2016) as organizações de ensino preocupadas com 

a aprendizagem do aluno, devem dar suporte e incentivos para que seus funcionários e outras 

partes interessadas tenham espaço visando ampliar constantemente a capacidade de inovação, 

criando os meios e resultados que reflitam as vantagens competitivas. É importante que essas 

organizações promovam espaços, onde haja liberdade da expressão do pensamento. 
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Atualmente, as instituições que se dispõem à aprendizagem acabam direcionando o 

saber continuamente e compreendem, de antemão, que o mundo não é feito de forças 

dissociadas do sistema de saberes universalmente comprovados e aceitos. São as forças de 

mercado que darão respostas seguras a quem efetivamente necessita do conhecimento e 

espaço para se desenvolver no século XXI.  

2.4.3 Ambiente Externo de Aprendizagem 

 

O ambiente de externalização reflete a passagem do conhecimento tácito para o 

explícito, embora seja um dos mais importantes, tende a ser um dos mais difíceis. Segundo 

Oliveira e Sauer (2016) deve-se destacar que ter acesso ao conhecimento tácito vem a ser o 

maior desafio das organizações universitárias, bem como organizá-lo e torná-lo disponível 

para o estudante. Até mesmo porque, é por meio da interação entre o conhecimento explícito e 

o tácito que se cria e dissemina-se o conhecimento multifacetado. 

É extensa a área de estudos referentes ao processo de aprendizagem do ser humano. 

Há uma variada literatura que trata da aprendizagem individual em universidades por meio da 

instrução formal. Todavia, considera-se que o conhecimento adquirido por uma pessoa é 

avaliado pela quantidade de títulos acadêmicos que essa acumulou. 

Na dimensão da aprendizagem outra variável é observada no ambiente organizacional 

e deriva-se das interações sociais e profissionais, onde as pessoas compartilham experiências, 

conhecimentos e soluções de problemas da organização. 

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), existem duas dimensões do conhecimento: a 

dimensão tácita e a dimensão explícita. A transmissão do conhecimento sistemático e 

formalizado, regularmente validado pela sociedade é feita pelas estruturas de ensino 

tradicional que atuam quase que exclusivamente na dimensão do conhecimento explícito. 

Assim, a escolarização atual não consegue alcançar o conhecimento na sua integralidade. A 

dimensão tácita do conhecimento só pode ser desenvolvida através de interações em contextos 

socais de aprendizagem ligados a uma prática.  

Destarte isso, há outros momentos de aprendizagem que ocorrem, sobretudo, em 

ambientes empresariais de maneira informal, espontâneo através das interações e troca de 

experiências e essas interações são quase desconsideradas no processo de aprendizado. 

Entretanto, o processo de ensino-aprendizagem formalizado, concebido apenas pelo modelo 

unidirecional, onde de um lado está a fonte transmissora do saber (universidades, professores, 

as referências escritas no papel, vídeos, áudios etc) e do outro está à fonte receptora (discentes 
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e colaboradores) apresenta significativas limitações, visto que neste modelo quase não há 

espaço para a maioria das trocas de ideias e interações estratégicas como as reflexões, análises 

e discussões importantes que deixaram de existir, permitindo-se notar que grande parte do que 

poderia ser transformado em conhecimentos válidos para a organização se perdeu com o 

tempo (SILVA, 2016). 

2.5 FERRAMENTAS E PROCESSOS COMUNICACIONAIS NA UNIVERSIDADE 

  

Em termos práticos, a comunicação é a forma mais antiga de intermediação de 

informações e disseminação de conhecimentos entre diversos agentes sociais como 

instituições e pessoas, responsáveis pela manutenção do legado cultural de certa sociedade, 

correspondendo, sobretudo a uma necessidade fundamental da espécie humana, haja vista a 

importância do crescimento e desenvolvimento das organizações. Entretanto, esse processo 

tornou-se cada vez mais complexo e muitas vezes emblemático para grande parte das 

organizações. 

Jorge e Sutton (2016) descrevem a Gestão do Conhecimento, como ferramenta que 

atua no fluxo informal do conhecimento gerado ou adquirido no processo de Gestão da 

Informação, tendo como foco a cultura e comunicação organizacional. 

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008) as ferramentas mais conhecidas deste processo 

são as comprovações de hipóteses, criação de modelos, documentação e a redação de 

procedimentos e processos puramente tácitos, além da criação de metáforas ou conceitos a 

partir de situações ou desenhos. 

Em contraponto aos modelos e métodos de comunicação oral e escrita, Willerding, 

Krause e Lapolli (2016), considera a gestão de pessoas no entendimento do ser e esse, é o 

impulsionador do capital intelectual e estímulo do conhecimento tácito, acreditando-se que a 

gestão do conhecimento precisa se aprofundar no juízo da estética, pois a percepção sensorial 

(visão, audição, tato, olfato e paladar) do indivíduo interfere de alguma maneira no sucesso 

dos resultados.  

De acordo com Teixeira e Valentim (2016), a Gestão do Conhecimento (GC) é vista 

apenas como um dos suportes para a Inteligência Organizacional (IO), também conhecida 

como Inteligência Competitiva Organizacional (ICO), que ao lado da Gestão da Informação 

(GI) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), são empregadas na construção das 

quatro etapas do ICO. A saber: 

1. sujeito organizacional; 
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2. processo de coleta de dados; 

3. análise da informação; 

4. disseminação da inteligência.   

A capacidade de comunicação eficaz dentro de uma universidade com todos os seus 

agentes, considerando toda a diversidade, constitui-se sempre num grande desafio para todas 

as pessoas. Todavia, o debate para fomentar as mudanças de posturas comportamentais que 

levem as organizações a promover melhorias nos seus processos de comunicação tornam-se 

essencial e urgente para uma cultura que desperte a colaboração e a plena parceria entre todos 

os envolvidos com o dia a dia das instituições de ensino.  

É imprescindível alinhar a capacidade estratégica da organização no equilíbrio das 

melhores ideias que permitam o engajamento do seu corpo funcional para o envolvimento e 

promoção da capacidade de aprendizagem a fim de prestar melhores serviços aos alunos, 

independente da experiência que esses funcionários possuam. É importante que essas ações de 

melhoria nas comunicações reflitam o aprender-fazer na medida em que essa aprendizagem 

tenha significância prática. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é de levantamento bibliográfico, baseada em estudos de artigos científicos 

dos últimos trinta anos relacionados à evasão de alunos; dedutiva, partindo-se de fatos gerais 

para evidenciar situações-problemas específicos ocorridos na prestação do serviço 

educacional; descritiva, na medida em que os fatos serão registrados para novas descobertas; 

exploratória, com o objetivo de trazer à luz novos cenários de pesquisa realizada com os 

alunos, professores, coordenadores e colaboradores administrativos; explicativa, se propondo 

a elucidar os fenômenos investigados e suas especificidades; de campo, pois ocorrerá nas 

dependências de uma universidade privada do estado do Rio de Janeiro; quantitativa, vez que 

os dados serão coletados, interpretados e analisados estatisticamente e qualitativa, visando 

facilitar a implementação de novas decisões que favoreçam a redução e eliminação da evasão 

de alunos no curso de administração. 

Já que os serviços de educação possuem características particulares, o instrumento de 

coleta de dados foi adaptado do modelo servqual (apêndice B), com a elaboração do 

questionário que visou avaliar o nível de qualidade percebida pelos estudantes da 

universidade pesquisada. Os dados foram coletados por meio de questionários contendo 

questões fechadas e estruturadas em dimensões da qualidade em serviços considerando a 

tangibilidade, confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e ensino. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa contém 255 alunos e 16 professores do curso noturno de 

administração em uma universidade privada do interior do estado do Rio de Janeiro. 

Foi realizada pesquisa de campo, inicialmente com 10 alunos que responderam ao pré-

teste. Após os devidos ajustes, 255 estudantes, responderam ao questionário de pesquisa com 

15 perguntas fechadas e 06 opções de respostas cobrindo todo o curso de administração da 

modalidade presencial, do turno da noite. Dos 16 professores, apenas 07 se propuseram a falar 

abertamente sobre a instituição, o modelo de ensino e proposta acadêmica, os serviços 

administrativos e o perfil dos alunos. Entretanto, os docentes ouvidos não quiseram se 

manifestar por escrito e nem permitiram gravação de áudio. Foi colhida a opinião do 
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coordenador do curso de administração, dos 04 colaboradores da secretaria e do gestor do 

campus, considerando-se a prestação do serviço educacional e o constante aumento da evasão 

de alunos na graduação ocorrida durante os anos de 2008 a 2018, bem como, prováveis 

soluções para reduzir e eliminar esse processo na instituição de ensino.  

O questionário foi estruturado em formulário próprio constituído para este fim, 

contendo 15 perguntas, distribuídas pessoalmente a todos os estudantes do curso de 

administração para que respondessem a pesquisa com liberdade, autonomia e tranquilidade. 

Em seguida, procedeu-se a entrevistas com os professores, coordenador de curso, pessoal de 

apoio administrativo e diretor do campus. 

A amostra extraída do universo da pesquisa para constituir o pré-teste foi realizada 

com 10 alunos no início do mês de dezembro de 2018 e possibilitou ajustes em algumas 

perguntas do questionário final.  

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Incialmente, os dados foram coletados de duzentos e cinquenta e cinco alunos, em 

salas de aula do curso de administração de uma instituição privada de ensino superior 

utilizando-se as questões apresentadas no apêndice A. 

Algumas perguntas que despertaram dúvidas nos alunos foram modificadas com base 

no teste piloto aplicado no mês de dezembro de 2018, conforme exemplo: 

Pergunta 03. Possui laboratório de informática adequado (quantidade e características 

dos equipamentos)? 

Com base na literatura, essa pergunta foi modificada para:  

A sua universidade disponibiliza laboratórios de informática com equipamentos 

adequados e suficientes para a aprendizagem dos conteúdos propostos? 

A mudança foi necessária para explicitar melhor a abrangência e importância da eficaz 

funcionalidade dos equipamentos. 

Pergunta 06. As disciplinas são relevantes para a capacitação profissional? 

Com base na literatura, essa pergunta foi modificada para:  

Como você percebe os conteúdos das disciplinas em relação a sua futura profissão? 

O enunciado dessa questão foi aprimorado em razão do aluno respondente ter 

apresentado dúvidas sobre a necessidade e importância das diferentes disciplinas dispostas nas 

grades de estudo em relação aos desafios diários do administrador nas organizações. 

Pergunta 07. A instituição mantém os alunos informados sobre o curso? 



33 

 

Com base na literatura, essa pergunta foi modificada para: 

A instituição se comunica de forma eficaz com todos os alunos sobre tudo o que 

acontece no curso de administração? 

Essa pergunta despertou o debate sobre a forma como a instituição desenvolve a 

comunicação com o corpo discente. 

Pergunta 13. A universidade compreende as necessidades específicas dos alunos? 

Com base na literatura, essa pergunta foi modificada para: 

A universidade possui e disponibiliza outros recursos humanos e tecnológicos para 

auxiliar os alunos que têm dificuldades no aprendizado dos conteúdos fora da sala de aula? 

O enunciado dessa pergunta precisou ser remodelado em função da percepção da 

necessidade dos alunos em dificuldade com muitos conteúdos.  

Pergunta 15. Os professores entendem as reais necessidades dos alunos? 

Com base na literatura, essa pergunta foi modificada para: 

Os professores têm sensibilidade e boa vontade permanente para sanar as dúvidas e 

necessidades dos alunos em sala de aula? 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

Foi desenvolvido um formulário com perguntas abrangentes e específicas, 

relacionadas a vida acadêmica do aluno. 

Com base em Parasuraman,  Berry e Zeithaml (1991); e Knop, Lourenço e Cléria 

(2011), o instrumento utilizado foi o questionário com 15 perguntas, impresso e entregue aos 

estudantes no mês de fevereiro de 2018 e recolhidos ao final de cada aula, os formulários com 

as respostas às perguntas do apêndice A. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

O resultado final da pesquisa, exibido na figura 1, demonstrou que dos 255 alunos 

participantes da pesquisa, 40% ou 102 alunos são do sexo masculino, com idade variando de 

22 e 49 anos. Desses, 73% ou 74 alunos trabalham formalmente (empresário ou 

microempreendedor individual ou empresário, vínculo empregatício, estágio e trabalho de 

jovem aprendiz), enquanto 27% não trabalham, estão desempregados ou em busca de 

oportunidades profissionais. 

O público feminino representou-se por 153 alunas ou 60% do total pesquisado, com 

idade variando entre 19 e 42 anos. Aproximadamente 67% alunas trabalham formalmente, 

enquanto 33% são donas de casa, mas que estão em busca das primeiras oportunidades ou 

pretendem retornar ao mercado de trabalho formal quando as oportunidades surgirem.  

 
Figura 1 – Perfil do público abordado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O público feminino constitui a maior parte da base alunos da instituição, são 

dedicadas, possuem coeficientes de rendimentos satisfatórios e apresentam maiores 

dificuldades de acesso ao emprego formal. Esse público constitui o maior ponto de atenção e 

apresenta maiores dificuldades financeiras para continuar na graduação na instituição, 

evadindo com mais facilidade do que os homens. 

A categorização de respostas considerou a opção indicada pela letra A equivalente a 

muito bom, B representava bom, C regular, D ruim, E muito ruim e F como não se aplica. Os 

resultados consolidados estão no quadro 1. 
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Quadro 1 - Distribuição de frequência da qualidade percebida 

ATRIBUTOS PERGUNTAS A B C D E F 

TANGIBILIDADE 1) As instalações físicas são 

adequadas (adequadas, arejadas e 

iluminadas)? 

24% 48% 23% 3% 1% 1% 

TANGIBILIDADE 2) O acervo da biblioteca é 

compatível com as exigências do 

curso? 

21% 46% 22% 3% 1% 5% 

TANGIBILIDADE 3) Possui laboratório de 

informática adequado 

(quantidade e características dos 

equipamentos)? 

25% 47% 23% 4% 1% 1% 

CONFIABILIDADE 4) O curso de administração 

promoveu palestras de 

acadêmicos e executivos? 

19% 44% 21% 5% 3% 8% 

CONFIABILIDADE 5)O curso de administração 

promoveu cursos de extensão? 

15% 38% 26% 10% 3% 8% 

CONFIABILIDADE 6) As disciplinas são relevantes 

para a capacitação profissional? 

30% 49% 18% 1% 1% 1% 

PRESTEZA 7) A instituição mantém os 

alunos informados sobre o curso? 

18% 25% 22% 16% 10% 9% 

PRESTEZA 8) O atendimento prestado pelos 

funcionários da secretária é 

adequando? 

18% 26% 17% 19% 12% 8% 

PRESTEZA 9) A coordenação está sempre 

disponível para atender o aluno? 

18% 32% 25% 13% 10% 2% 

SEGURANÇA 10) A instituição fornece 

elementos de comunicação 

(murais, manuais, avisos, e-

mails) que mantêm os alunos 

informados? 

23% 39% 26% 9% 2% 1% 

SEGURANÇA 11) A exposição das aulas 

favorece a segurança do 

aprendizado?   

15% 57% 25% 1% 1% 1% 

SEGURANÇA 12) Os professores e 

colaboradores são sempre 

corteses com os alunos? 

33% 45% 19% 2% 1% 0 

EMPATIA 13) A universidade compreende 

as necessidades específicas dos 

alunos? 

14% 37% 22% 13% 3% 11% 

EMPATIA 14) Os professores dão atenção 

individualizada aos alunos? 

18% 44% 30% 5% 1% 2% 

EMPATIA 15) Os professores entendem as 

reais necessidades dos alunos? 

36% 46% 14% 3% 1% 0 

QUALIDADE GERAL DO CURSO 21% 42% 23% 7% 3% 4% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Analisando os questionários de pesquisa dos 255 alunos pesquisados, percebeu-se que 

na primeira questão (FIGURA 2): as instalações físicas são adequadas (bem cuidadas, 

arejadas e iluminadas)?  
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21% 

46% 

22% 

3% 
1% 5% 

Questão 2 

MUITO BOM BOM REGULAR

RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA

25% 

47% 

23% 

4% 1% 
1% 

Questão 3 

MUITO BOM BOM REGULAR

RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA

Figura 2 – Análise das respostas à Questão 1 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na segunda pergunta: o acervo da biblioteca é compatível com as exigências do curso? 

e na terceira questão: a sua universidade disponibiliza laboratórios de informática com 

equipamentos adequados e suficientes para a aprendizagem dos conteúdos propostos? 

Respectivamente observou-se o seguinte resultado (FIGURA 3):   

 

Figura 3 – Análise das respostas às Questões 2 e 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Corroborando com o que foi abordado por Leite, Fernandes e Broilo (2012), a 

avaliação geral dos resultados demostrou a importância da proposta de fornecer instrumentos 

que encoragem os alunos a refletir, de forma crítica e madura sobre os conteúdos ministrados 

tanto em sala de aula como nos laboratórios da instituição. 

24% 

48% 

23% 

3% 

1% 

1% 

Questão 1 

MUITO BOM BOM REGULAR RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA
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30% 

49% 

18% 

1% 1% 1% 

Questão 6 

MUITO BOM BOM REGULAR

A questão quatro: o curso de administração promoveu palestras de acadêmicos e 

executivos? A pergunta cinco: o curso de administração promoveu cursos de extensão? e a 

questão seis: como você percebe os conteúdos das disciplinas em relação a sua futura 

profissão? Refletiram uma boa avaliação no que diz respeito a palestras, cursos de extensão e 

relevância de conteúdo das disciplinas e a profissão do administrador (FIGURAS 4).  

Figura 4 – Análise das respostas às Questões 4, 5 e 6 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a literatura a partir de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985); e 

Lourenço e Knop (2011), as ações devem ser convergentes, isto é, todos os elos 

departamentais da universidade devem agir com coerência, transparência e bom senso para 

que não haja gaps ou ruídos em nenhum processo, como forma de evitar insatisfações, 

desânimos e futuras evasões desses estudantes. 

A sétima questão: a instituição se comunica de forma eficaz com todos os alunos sobre 

tudo o que acontece no curso de administração? Apresentou um certo equilíbrio nas respostas, 

19% 

44% 

21% 

5% 3% 

8% 

Questão 4 

MUITO BOM BOM REGULAR

RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA

15% 

38% 26% 

10% 

3% 

8% 

Questão 5 

MUITO BOM BOM REGULAR

RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA
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que avaliavam como boa e como regular a forma de comunicação com a universidade, o que 

constitui um importante ponto de atenção a ser observado pela gestão e por todos os outros 

funcionários da instituição (FIGURA 5). 

 

Figura 5 – Análise das respostas à Questão 7 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nas questões oito: o atendimento prestado pelos funcionários da secretaria é 

adequando? E nove: a coordenação está sempre disponível para atender o aluno? Apurou-se 

(FIGURA 6):  

 

Figura 6 – Análise das respostas às Questões 8 e 9 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nas questões oito e nove, percebeu-se uma insatisfação de 30 alunos ou 12% e 26 

estudantes ou 10%, respectivamente, na escolha da opção muito ruim para o atendimento do 

pessoal de secretaria. Esse diagnóstico requer uma atenção especial às rotinas do pessoal da 

secretaria e do coordenador de curso como forma de viabilizar meios para ouvir os alunos, 

sanando suas necessidades imediatas.  

Nas questões dez: A instituição fornece elementos de comunicação (murais, manuais, 

avisos, e-mails) que mantêm os alunos informados? Onze: a exposição das aulas favorece a 
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25% 
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MUITO RUIM RUIM NÃO SE APLICA
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RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA

18% 

32% 25% 
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10% 2% 
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MUITO BOM BOM REGULAR

RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA
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33% 

45% 

19% 

2% 1% 0% 

Questão 12 

MUITO BOM BOM REGULAR

RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA

segurança do aprendizado? E na pergunta doze: os professores e colaboradores são sempre 

corteses com os alunos? Quando comparada com outros padrões de respostas, nota-se uma 

boa avaliação em destaque com tendência para muito bom (FIGURA 7). 

Figura 7 – Análise das respostas às Questões 10, 11 e 12 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Todavia, há que se considerar um ponto de atenção favorável à dinâmica operacional 

da instituição de ensino, em especial nessa questão, onde percebeu-se uma melhora da 

satisfação dos serviços prestados no item a (muito bom), obtendo-se O que equivale a 33% do 

total dos estudantes em comparação com outros itens da mesma pergunta.  

Nas questões 13: a universidade possui e disponibiliza outros recursos humanos e 

tecnológicos para auxiliar os alunos que têm dificuldades no aprendizado dos conteúdos fora 

da sala de aula? Pergunta 14: os professores dão atenção individualizada aos alunos? E 15: os 

professores têm sensibilidade e boa vontade permanente para sanar as dúvidas e necessidades 

dos alunos em sala de aula? Quando comparada com outros padrões de respostas, nota-se uma 

boa avaliação (FIGURA 8) 

Figura 8 – Análise das respostas às Questões 13, 14 e 15 

23% 
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36% 

46% 

14% 3% 1% 0% 

Questão 15 

MUITO BOM BOM REGULAR

RUIM MUITO RUIM NÃO SE APLICA

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Outros trabalhos, assim como o de Tureta, Rosa, e Oliveira (2007) evidenciam a baixa 

percepção de qualidade no que se refere ao conteúdo das disciplinas. 

Com base na pesquisa realizada, percebeu-se que os sistemas e recursos em geral 

precisam se adequar às necesidades dos estudantes em horários e com meios que possa 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos, em períodos compatíveis com 

suas demandas individuais, com ambiente limpo, organizado, bem sinalizado e com rápido e 

eficiente acesso à internet disponível para todos os estudantes, exceto em períodos de 

avaliações on-line, onde a totalidade dos laboratórios da instituição estão comprometidos com 

as avaliações de todos os cursos. 

A comunicação é sempre um fator crítico de sucesso ou insucesso e carece de atenção 

especial em qualquer relação estabelecida entre a instituição de educação superior e o aluno 

da graduação. De acordo com os padrões de respostas da amostra, percebe-se que as 

comunicações precisam ser melhor desenvolvidas por parte de todos os funcionários da 

instituição. 
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Os resultados apontaram que 63% dos 255 entrevistados consideraram para as 15 

questões respostas A ou B, respectivamente muito boa (21%) e boa (42%) na avaliação da 

qualidade geral do curso.  

Figura 9 - Qualidade geral do curso 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com base na pesquisa realizada, percebeu-se que os sistemas e recursos em geral 

precisam se adequar às necesidades dos estudantes em horários e com meios que possa 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos, em períodos compatíveis com 

suas demandas individuais, com ambiente limpo, organizado, bem sinalizado e com rápido e 

eficiente acesso à internet disponível para todos os estudantes, exceto em períodos de 

avaliações on-line, onde a totalidade dos laboratórios da instituição estão comprometidos com 

as avaliações de todos os cursos. 

Uma das propostas é fornecer instrumentos que encoragem os alunos a refletir, de 

forma crítica e madura sobre os conteúdos ministrados tanto em sala de aula como nos 

laboratórios da instituição. 

Entretanto, de acordo com a literatura a partir de Parasuraman,  Berry e Zeithaml 

(1991); e Knop, Lourenço e Cléria (2011), as ações devem ser convergentes, isto é, todos os 

elos departamentais da universidade devem agir com coerência, transparência e bom senso 

para que não haja gaps ou ruídos em nenhum processo, como forma de evitar insatisfações, 

desânimos e futuras evasões desses estudantes. 

A comunicação é sempre um fator crítico de sucesso ou insucesso e carece de atenção 

especial em qualquer relação estabelecida entre a instituição de educação superior e o aluno 

da graduação. De acordo com os padrões de respostas da amostra, percebe-se de forma 

21% 

42% 

23% 
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consensual que as comunicações precisam ser melhor desenvolvidas por parte de todos os 

funcionários da instituição. 

Evidenciou-se que é necessária a presença física e virtual de mais tutores tira-dúvidas, 

em especial nas áreas de exatas e língua portuguesa, com horários flexíveis, além de outros 

profissionais mais próximos desses alunos como: pedagogos e psicólogos atendendo em 

horários especiais, para aproximar o estudante da instituição, contribuindo para melhorar o 

aprendizado dos conteúdos para a vida e trabalho do estudante, reduzindo os altos índices de 

reprovações e evasões. 

A pesquisa foi remodelada para melhor refletir as expectativas, anseios e necessidades 

dos alunos em sala de aula. Todavia, os enunciados e as opções de respostas, tentam descobrir 

os níveis de aproximação e segurança dos alunos com os conteúdos apresentados pelos 

professores em classe. 

Buscou-se com o questionário identificar as percepções predominantes sobre a 

qualidade dos serviços da instituição que, de acordo com a literatura podem frustrar, igualar 

ou até mesmo superar as expectativas dos alunos.  

Outros trabalhos, assim como o de Tureta, Rosa, Silva e Oliveira (2007), por exemplo 

também evidenciam a baixa percepção de qualidade no que se refere ao conteúdo das 

disciplinas. 

Tendo-se em vista a instituição privada de ensino superior em pauta, localizada no 

interior do estado do Rio de Janeiro, nota-se que grande parte do corpo discente não possui 

uma cultura de cobrança por resultados em relação às propostas pedagógicas da instituição, se 

contentando, obviamente com o que lhe é oferecido. 

Durante a apresentação do questionário de pesquisa para os alunos de algumas turmas 

do curso de administração, muitos estudantes afirmaram que os professores das disciplinas de 

cálculo motivam pouco para a aprendizagem dos conteúdos e que o corpo acadêmico e a 

coordenação de curso, em alguns momentos, não está presente junto à turma para sanar as 

dúvidas que surgem, o que dificulta a interação tanto com os conteúdos quanto com a 

aprendizagem efetiva. 

Através do questionário de pesquisa aplicado para todos os alunos, os fatores com 

maiores criticidades e que mais se destacaram na decisão de evadir do curso de administração 

foram: Ineficiência do processo motivacional (programação cultural ou jogos, dinâmicas,  

simulações e treinamentos relacionados ao mercado de trabalho), ausência de aulas práticas 

(como por exemplo implementando visitas técnicas à grandes empresas da região, seminário e 

congressos fora do campus universitário) e dificuldades em adaptar-se à cultura acadêmica.  
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O ensino superior caracteriza-se pela complexidade e pelos resultados a longo prazo, e 

qualquer análise que o vislumbre é sempre pontuada por controvérsias segundo Mello, Dutra 

e Oliveira (2001). Devido à importância social de que desfruta, qualquer mudança na estrutura 

de sua oferta, em particular quando referente ao ensino superior público, é motivo para ampla 

discussão. No ensino particular, em razão das suas próprias características de mercado, esse 

processo se acentua. 

Uma polêmica que há muito ronda o tema diz respeito a necessidade de adaptação das 

IES às exigências de mercado. Abordagens divergentes podem produzir visões tão distantes 

quanto aquela que vê estritamente o foco social deste tipo de organização e aquela que a 

define como tendo fins lucrativos e de rentabilidade (TOMASSI, AQUIN E CARVALHO, 

2008). 

As demissões de docentes ocorridas de forma permanente nos últimos quatro anos, ao 

final de cada semestre, mas em especial no final do ano letivo, em todos os campi da 

universidade, sem a reposição de capitais intelectuais, motivada sobretudo, pela redução dos 

custos, têm mudado o clima e a cultura da instituição de ensino com reflexos negativos para 

os alunos em fase de graduação, já que se cria um ambiente de incerteza sobre o real respeito 

e valorização dos professores pondo em dúvida a força da marca da instituição no interior do 

estado do Rio de Janeiro. 

Há muita insatisfação para os docentes que permaneceram em função da perda de 

muitos colegas competentes e com muito tempo de efetiva dedicação à instituição. Eram 

colegas de notório saber, premiados e consagrados que faziam a diferença para a vida do 

aluno e para a universidade. Contudo, apenas sete dos quinze professores do curso de 

administração aceitaram ser entrevistados em relação ao papel da universidade privada e sua 

relação com o curso de administração; ao planejamento de ações no início do semestre com a 

equipe pedagógica, em casa e, em classe para favorecer a qualidade do ensino; as propostas 

alternativas de ensino-aprendizagem como salas de aula invertida; seminários; estudos de caso 

diversos; convites para palestrantes que possua boa reputação pessoal e profissional para 

tratar de assuntos diversos de interesse dos estudantes nos auditórios da universidade; 

implementação da olimpíada do conhecimento; confecção de planos de negócios para atender 

a comunidade acadêmica e empresas da região; simulações de pesquisas de mercado entre 

outros projetos; criação de meios para o engajamento dos alunos às propostas acadêmicas 

como facilitador da aprendizagem e medidas que contribuam com a redução da evasão 

estudantil.  
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Embora haja muitos acertos na trajetória acadêmica, todos os docentes foram 

unânimes em reconhecer, sob certos aspectos a falta de padrões de excelência em suas rotinas, 

seja no cumprimento do planejamento e exposição das aulas como nas suas faltas, atrasos, não 

reposição de aulas em função de contingências internas como falta de água e luz, enchentes 

nos bairros próximos à instituição, violência em áreas adjacentes que impede parte do fluxo 

de aluno, que mora em áreas carentes ou de risco em chegar à universidade, além de 

contingências externas relacionadas aos docentes como as ausências em função de tratamento 

de doenças, engarrafamentos sucessivos devido a logística de deslocamento, seja pela 

Rodovia principal ou por estradas, dentro do município, de tráfego lento no horário da noite; 

pelo cansaço ou fadiga física e mental do professor motivada pelo excesso de carga horária 

em outros centros de ensino ou outras ocupações na parte da manhã, as vezes à tarde e à noite. 

O que contribui para baixa estima e compromete a performance do professor no 

gerenciamento da aulas com turmas grandes.  

Entrevistou-se o coordenador do curso de administração em relação ao papel da 

universidade no interior do estado do Rio de Janeiro; a liderança e planejamento de ações para 

atualizar os conteúdos das disciplinas juntamente com os docentes para a melhoria da 

qualidade do curso de administração no interior do estado; os melhores horários para 

atendimento dos estudantes; a aproximação, a ressocialização, o relacionamento e a 

fidelização do aluno; a montagem das grades de estudos dos estudantes; o aperfeiçoamento 

das propostas pedagógicas e métodos de ensino focados no aluno e a motivação desses para a 

aprendizagem contínua favorecendo a redução da evasão escolar. 

O coordenador do curso afirmou que já se fez muito nos últimos dois anos, mas 

reconhece que há muito por fazer para ajustar os métodos de ensino à qualidade que o aluno 

espera e merece. Com a ajuda da comunidade acadêmica, primeiro é preciso “arrumar a casa” 

e depois atuar de forma planejada e controlada na manutenção e aprimoramento da qualidade 

do que se ensina. Para isso, todo o esforço está sendo feito para que o aluno sempre tenha uma 

aprendizagem diferenciada, prazerosa e satisfatória. 

Os profissionais de apoio administrativo de secretaria foram entrevistados em relação 

a comunicação e auxílio ao aluno; a forma como suas rotinas são desenvolvidas no campus 

universitário e o aumento da evasão no curso de graduação de administração. 

Todos os colaboradores disseram que a instituição se preocupa em capacitá-los com 

frequência, que as tecnologias, representadas pelo SIA - Sistema Integrado de Apoio ao 

Estudante está sempre atualizado e funcionando plenamente. Entretanto, esses colaboradores 

reconhecem que em horários de muita demanda de estudantes, onde a maioria dos alunos 
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comparece à secretaria sem o prévio agendamento, em especial entre as 17h e 20h, o 

processamento de respostas mais ágeis fica comprometido pela reduzida velocidade do 

sistema, o que gera impaciência e irritação nos alunos. 

A equipe da secretaria está aperfeiçoando o SIA juntamente com a equipe de 

informática para os estudantes montarem suas requisições de qualquer outro local sem ter que 

comparecer à secretaria, melhorando a velocidade de resposta às demandas dos alunos em 

tempo real.    

Entrevistou-se o gestor da unidade, que está no cargo há três meses, em relação ao 

papel da universidade no interior do estado do Rio de Janeiro, aos investimentos na qualidade 

do ensino, à liderança e planejamento de ações, delegação de tarefas, atendimento ao aluno 

em casos excepcionais, propostas pedagógicas de ensino-aprendizagem focadas no aluno e na 

redução da evasão dos estudantes. Todavia, foi assegurado que a instituição de ensino, como 

qualquer outra universidade privada representada por seus acionistas em áreas de baixa renda 

do interior do estado, com muitos alunos desempregados ou nos subempregos conhecem todas 

as mazelas que impedem o rápido aumento dos índices de satisfação do aluno e o aumento do 

investimento a cada semestre tem sido uma constante. 

Segundo o gestor do campus, sem autonomia para atuar unilateralmente e 

considerando a renda limitada dos alunos, a maior crítica está relacionada ao preço de cada 

disciplina que compõe a grade do estudante e varia consideravelmente em relação ao período 

cursado e aos créditos concedidos por matéria. Contudo, os estudantes têm pressionado a 

gestão do campus para quitar o boleto de forma fechada, isto é, mais barato, coerente com o 

orçamento desse público trabalhador e de acordo com a modalidade EAD – Ensino à 

Distância, mas a área financeira da instituição ainda não negocia o pacote de disciplinas 

presenciais dessa forma. 

Dalkir (2005 p. 2) postulou: 

“A gestão do conhecimento é a coordenação deliberada e 

sistemática de pessoas da organização, tecnologia, processos e 

estrutura organizacional para agregar valor através da reutilização 

e da inovação. Esta coordenação é obtida através da criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, bem como 

através da alimentação das valiosas lições aprendidas e as 

melhores práticas para a memória corporativa, a fim de promover 

a aprendizagem organizacional continuada.” 
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De acordo com Oliveira e Ferreira (2009), questiona-se como a gestão do conhecimento 

e inovação poderá contribuir para a conscientização e profissionalização dos colaboradores de 

uma universidade privada do Estado do Rio de Janeiro.  

A capacidade efetiva de se colocar no lugar do outro, o sentimento de pertencimento e a 

visão de dono do negócio devem nortear as ações de todos os colaboradores, do contrário, 

sempre haverá retrocessos e perdas de energia na dinâmica das operações internas com 

resultados questionáveis para discentes, colaboradores, acionistas e outras partes interessadas. 

Ser sincero com o aluno é uma obrigação e constitui a adequada atitude e exemplo a 

ser considerado diante da questionável realidade do sistema educacional brasileiro. Quando 

ouve-se em discussões de negócios expressões como “falando sinceramente...” ou “...vou lhe 

fazer uma pergunta, mas gostaria de uma opinião sincera”, tem-se a impressão de que faz 

parte do hábito das pessoas não usarem de sinceridade e, quando ela se torna necessária, é 

preciso avisar ou solicitar sua utilização. Ser sincero por definição é ser verdadeiro, autêntico. 

É ter no discurso clareza, objetividade e, acima de tudo a intenção de não enganar o outro. 

Mas por que as pessoas têm dificuldade de serem autênticas umas com as outras? Um dos 

motivos é o fato dos indivíduos entenderem que para serem sinceros é necessário falar a 

verdade nua e crua como ela se apresenta. A sinceridade é uma arte que deve permear toda a 

universidade. Pode-se apresentar soluções, alternativas e novos benefícios, sem com isso 

menosprezar as necessidades dos alunos, pois o problema do estudante deve ser também o 

problema da instituição. 

Percebe-se que, em algumas organizações de ensino privado, ao considerar as 

necessidades e problemas dos alunos, bem como as imediatas soluções, além da demora da 

resposta, passa-se a criar uma série de paliativos com o objetivo de não deixar clara a 

incapacidade momentânea de apresentar soluções e esconder algumas limitações para a tomada 

de decisão. É comum a “crença” de que sendo sinceros com o aluno, ele irá ficar chateado se a 

resposta da demanda for negativa e, simplesmente se recusará a permanecer na instituição. 

Muitas vezes, uma boa saída é compartilhar o problema com o aluno, dialogando com ele. No 

entanto, ser sincero é a regra e acima de tudo deve-se pensar primeiro naquilo que é melhor 

para o seu aluno e depois naquilo que porventura poderá agradá-lo. 

 

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Após a coleta do questionário de pesquisa procedeu-se a análise qualitativa das evidências. 
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4.1.1 Área de Apoio ao Estudante: Secretaria do Campus  

 

A secretaria constitui o “cartão de visita” da instituição e a gerente de secretaria, bem 

como sua equipe administrativa deve respeitar e cumprir o código de conduta, sempre 

refletindo sobre as melhores formas de atendimento, tratamento cortez e profissional 

dispensado aos alunos, potenciais alunos, ex-alunos e outras pessoas que desejarem seus 

serviços, buscando passar de forma clara e transparente todas as informações necessárias aos 

indivíduos que por lá transitarem. 

O colaboradores da secretaria devem atuar paralelamente com as funções universitária 

pois também participam do processo de educação e instrução ao desenvolver diálogos 

permanentes com os alunos. 

Não pode haver dúvidas na eficiente prestação dos serviços dos funcionários de 

secretaria para que o aluno não se sinta desrespeitado, irritado e venha a desanimar do seus 

estudos, decidindo evadir da instituição. 

 

4.1.2 Área de Apoio ao Estudante: Biblioteca 

  

Cabe a bibliotecária e sua equipe de apoio ao estudante, manter o ambiente limpo, 

organizado e bem sinalizado, requisitando, com frequência, aos seus superiores recursos 

materiais atualizados pensando no estudante e zelando pelo arcevo físico e virtual da 

instituição à disposição dos alunos. 

Os profissionais da biblioteca devem ser equilibrados, calmos, que saibam ouvir e 

falar de forma adequada e polida, no tempo certo em contato com os estudantes. Esses 

colaboradores devem manifestar permanente empatia para auxiliar todos os alunos do 

campus. 

 

4.1.3 Área de Apoio ao Estudante: Coordenação de Curso 

  

Compete ao coordenador do curso de administração planejar, organizar e coordenar 

toda a proposta pedagógica no apoio constante a equipe de professores e outros 
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colaboradores, ouvindo e auxiliando o aluno em todas as suas demandas e necessidade 

acadêmicas, promovendo novos recursos e disponibilizando todos os instrumentos para 

manter a qualidade da aprendizagem e do curso, resolvendo todos os problemas de sua área de 

abrangência.   

4.1.4 Área de Apoio ao Estudante: Laboratório Multiuso 

 

 É de responsabilidade do técnico de informática guardar e manter em bom estado de 

conservação e funcionalidade toda a central de processamento de dados – CPD, 

disponibilizando, quando requisitado o espaço, os computadores e outros recursos para o 

acesso previamente agendado e controlado de toda a base de alunos para estudo diversos em 

horários livres e específicos em pesquisas dirigidas ou provas on-lines em determinados 

turnos. 

 

4.1.5 Área de Apoio ao Estudante: Empresa Júnior 

 

Cabe ao coordenador da empresa júnior, em parceria com o coordenador do curso de 

administração e equipe de professores, selecionar os alunos interessados e quem mais se 

destacam em seus cursos, para desenvolver projetos para os microempreendedores individuais 

e empresas de pequeno porte da região, em dias e horários previamente agendados nas áreas 

de consultoria e instrutoria em administração, recursos humanos, marketing, 

empreendedorismo, finanças e assistência social voluntária à instiuições locais em algumas 

datas especiais. 

 

4.1.6 Área de Apoio ao Estudante: Gestor do Campus 

  

É de responsabilidade do gestor do campus resguardar a imagem e a história da 

instituição, selecionar a equipe de coordenadores, docentes, pessoal da área dministrativa e 

operacional. Deve planejar, de forma conjunta com as coordenações ações de melhoria no 

campus, do ensino e do índices de satisfação do aluno. Deve atuar fortemente na captação e 

manutenção da base de alunos para alcançar as metas e supermetas que a organização propõe 

a cada semestre letivo. 
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4.2 PROPOSTAS PARA MITIGAÇÃO DA EVASÃO 

 

 Aperfeiçoar as comunicações interpessoais entre funcionários administrativos, 

docentes, coordenador de curso e gestor do campus para que se preste um serviço de 

excelência ao estudantes. 

 Reestruturar os horários do gestor e do coordenador para o atendimento ao aluno. 

 Criar canal de avaliação específico para todos os funcionários da instituição e 

diariamente permitir que o aluno os avaliem. 

 Mensurar o tempo médio de atendimento e solução da demanda do aluno na 

coordenação de curso, secretaria, biblioteca, laboratórios multiuso e lanchonete. 

 Desenvolver um clima de empatia com o estudante, aprimorando a relação humana, 

demonstrando preocupação com o mesmo e buscando auxílio na solução de seus 

problemas pessoais, profissionais e acadêmicos. 

 Revisar os conteúdos das disciplinas, através do livro proprietário, apostilas e material 

on line disponibilizado para o aluno, com atualizações permanentes a fim de atender a 

necessidade do estudante de graduação. 

 Ofertar cursos de extensão e oficinas para o estudante universitário ter a chance de 

melhorar o aprendizado em língua portuguesa (leitura especiais de artigos, livros, 

revistas e jornais;  produção de dissertações, apresentações desses trabalhos etc) e 

matemática (cálculos básicos do dia a dia e para negócios, sem o uso da máquina de 

calcular, interpretação de gráficos, tabelas etc). 

 Estabelecer um cronagrama de atividades acadêmicas diversificadas, implementando 

novas práticas pedagógicas através de sala de aula invertida, visitasd técnicas à 

grandes empresas da região, seminário e congressos fora do campus universitário etc. 

 Contratar tutores presenciais para apoiar o aluno em suas necessidades de 

aprendizado. 

 Melhorar o sistema de informática e a transmissão do sinal de internet com respostas 

mais rápidas para suprir toda a demanda da comunidade universitária, facilitando o 

andamento dos estudos e pesquisas nos laboratórios. 

 Implementar, atendendo pedido dos alunos para maior socialização e diversão, uma 

área de lazer com os seguintes recursos: tênis de mesa, sinuca, totó, jogos de tabuleiro, 

etc. que são atividades com baixo investimento de capital para aquisição, menor 

consumo de energia elétrica e, portanto, resultando em um menor prazo para 

implantação.  
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Acredita-se que todas essas propostas levantadas na pesquisa com todos os estudantes 

do curso de administração e funcionários da instituição, se bem planejadas e executadas, 

podem contribuir com a manutenção da base de estudantes, favorecendo a consequente 

redução da evasão escolar na universidade pesquisada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo propor ações para a mitigação da evasão escolar em 

uma instituição privada de ensino superior ao analisar e caracterizar o perfil dos alunos em 

função da faixa de renda, empregabilidade e cultura, identificando os fatores que compõem as 

principais causas da evasão. 

 Os desafios enfrentados por uma instituição privada de ensino superior do estado do 

Rio de Janeiro na redução da evasão escolar são muitos, considerando que a cidade cresceu e 

se desenvolveu em função da rede ferroviária, sua população apresenta alta vulnerabilidade 

social, onde reside grande contingente de pessoas carentes, se caracterizando por ser uma 

“cidade dormitório”, onde a maior parte da sua população que trabalha, desenvolve seu ofício 

em outras localidades, principalmente no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul ou em outras 

área. 

Os principais desafios enfrentados pela instituição são: o alto desemprego da mão-de-

obra na região causado pela saída de algumas empresas nos últimos anos, baixo investimento 

governamental (município, estado e união) e do setor privado para atrair empresas ou 

expandir suas atividade; mudanças profissionais relacionadas ao local e horário de trabalho, o 

aumento da informalidade, do trabalho precário, drástica redução do crédito estudantil 

sustentada pelo FIES, pois a universidade chegou a ter 60% da base de alunos estudando 

através de programa social, da baixa renda da comunidade discente, já que muitos parentes 

desses estudantes são os responsáveis pelas matrículas.  

Outros desafios que contribuiram para a elevação da evasão escolar foram motivados 

por situações internas desalinhadas com as propostas pedagógicas e acadêmicas da instituição 

como a comunicação direcionada ao aluno, funcionalidade e utilização dos recursos no 

campus a ausência de respostas rápidas às demandas do aluno etc. 

As competências desenvolvidas pela instituição de ensino para o fortalecimento da 

base de alunos foram: convocação de alunos com problemas financeiros, mas com coeficiente 

de rendimento semestral satisfatório para receber a bolsa-direção, com descontos 

proporcionais a capacidade de pagamento de cada aluno, variando de 10% a 90% de desconto, 

durante todo o semestre letivo, podendo se estender a outros períodos sem qualquer cobrança 

futura para o estudante; reformas nos banheiros, laboratórios e colocação de sinalizadores em 

todos os acessos no interior do campus para pessoas com necessidades especiais; a 
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implantação do modelo de ensino híbrido e das mídias ativas como forma de inserir os 

estudantes nas novas tecnologias e na mediação do conhecimento etc. 

As práticas focadas nos alunos são: investimento constante na melhoria do ambiente 

de aprendizagem para o aluno agir em sociedade com autonomia e confiança; a disseminação 

de uma cultura de inovação que tenha como finalidade o ser humano, atenta aos desafios do 

mercado; ao planejamento e consolidação de diretrizes que priorize o aluno antes do bônus do 

acionista; patrocínio à implementação de grupos de pesquisa científica para o 

empreendedorismo, com todo o suporte necessário, juntando-se professores e alunos, a fim de 

tirar o “rótulo” de que a universidade privada não desenvolve pesquisas de impacto para o 

país; constituição de parceiras e um banco de dados relacionando empresas e órgão públicos 

da região para que possibilite a empregabilidade dos alunos. 

A instituição tem percebido que ao se humanizar e focar no aluno, entendendo o seu 

real papel de agente transformador, de instrução e formação ao se aproximar do aluno, 

exercita e aprofunda o diálogo, a tolerância e a compreensão, o que naturalmente contribui 

para a motivação em aceitar as propostas acadêmicas e melhoria da relação aluno-

universidade; a implementação de projetos especiais para o aluno e uma ouvidoria preventiva 

mais próxima tem possibilitado o aumento dos índices de satisfação contribuindo para a 

decisão desses discentes em permanecer matriculados no curso de administração. Esse é um 

caminho sem volta e todos os esforços estão sendo empreendidos para a permanência do 

aumento dos índices de satisfação e consequente fidelização do aluno à instituição. 

 Com base nas respostas obtidas pela pesquisa realizada em todas as salas de aula do 

curso, verificou-se que o setor de secretaria representa o “cartão de visita” da instituição e 

precisa de atenção especial, exigindo-se maiores capacitações e implantação de métodos 

alternativos para agilizar as rotinas, melhorar o atendimento ao aluno para a resolução de seus 

problemas. Entretanto, outras áreas também precisam se ajustar às demandas dos alunos como 

a biblioteca com a permanente atualização do acervo, os laboratórios de informática com 

todos os equipamentos funcionando e com permanente manutenção preventiva e melhor sinal 

de internet para atender a comunidade acadêmica em suas pesquisas. 

 Como a universidade é um organismo vivo e transformador, identificou-se, com base 

na pesquisa que as lideranças representadas na pessoa do coordenador do curso e do gestor do 

campus precisam agir em paralelo para alinhar novas propostas de visitas às empresas, estágio 

e emprego, a fim de fortalecer o aprendizado e satisfação do aluno, trazendo ao campus 
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empresas e profissionais consagrados para passar experiências diversas dos diferentes 

mercados ligados ao grande mundo da administração. 

 Sem a pretensão de esgotar o assunto, fica a contribuição para que a instituição de 

ensino reveja a forma de cobrança das mensalidades consideradas por todos os estudantes 

como muito elevadas para a realidade financeira do aluno do interior do estado, que 

normalmente desenvolve atividades no subemprego para sobreviver. Que a instituição se 

aproxime dos alunos, refletindo, planejando e disseminando projetos de interesse da 

comunidade acadêmica e do público externo como as visitas guiadas à empresas do estado, 

promoção de encontros sociais, culturais, esportivos etc, alinhados com as propostas 

pedagógicas do curso de administração. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Para estudos futuros, recomenda-se ampliar a pesquisa para outros campi, cursos e 

regiões para a verificação do fator cultural na evasão escolar. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA ALUNOS DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO (DEZEMBRO 2018 A FEVEREIRO DE 2019) 

 

01.  As instalações físicas são adequadas (bem cuidadas, arejadas e iluminadas)? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

02. O acervo da biblioteca é compatível com as exigências do curso? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

03. A sua universidade disponibiliza laboratórios de informática com equipamentos 

adequados e suficientes para a aprendizagem dos conteúdos propostos? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

04. O curso de administração promoveu palestras de acadêmicos e executivos? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

05. O curso de administração promoveu cursos de extensão? 

       

      (  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

06. Como você percebe os conteúdos das disciplinas em relação a sua futura profissão? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

07. A instituição se comunica de forma eficaz com todos os alunos sobre tudo o que acontece 

no curso de administração? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

08. O atendimento prestado pelos funcionários da secretaria é adequando? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

09. A coordenação está sempre disponível para atender o aluno? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

10. A instituição fornece elementos de comunicação (murais, manuais, avisos, e-mails) que 

mantêm os alunos informados? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

11. A exposição das aulas favorece a segurança do aprendizado? 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 
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12. Os professores e colaboradores são sempre corteses com os alunos? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

13. A universidade possui e disponibiliza outros recursos humanos e tecnológicos para 

auxiliar os alunos que têm dificuldades no aprendizado dos conteúdos fora da sala de aula? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

14. Os professores dão atenção individualizada aos alunos? 

 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 

 

15. Os professores têm sensibilidade e boa vontade permanente para sanar as dúvidas e 

necessidades dos alunos em sala de aula? 

(  ) Muito bom (  ) bom    (  ) regular     (  ) ruim (  ) muito ruim  (  ) não se aplica 
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APÊNDICE B - MODELO SERVQUAL 

 

PERGUNTAS FONTE:  

 

01) As instalações físicas são adequadas (adequadas, 

arejadas e iluminadas)? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

02) O acervo da biblioteca é compatível com as exigências 

do curso? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011 

03) Possui laboratório de informática adequado (quantidade 

e características dos equipamentos)? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

04) O curso de administração promoveu palestras de 

acadêmicos e executivos?  

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

05) O curso de administração promoveu cursos de 

extensão? 

Elaborado a partir PARASURAMAN,  BERRY e 

ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço e Cléria, 

2011. 

06) As disciplinas são relevantes para a capacitação 

profissional? 

Elaborado a partir PARASURAMAN,  BERRY e 

ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço e Cléria, 

2011. 

07) A instituição mantém os alunos informados sobre o 

curso?  

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

08) O atendimento prestado pelos funcionários da secretária 

é adequando? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

09) A coordenação está sempre disponível para atender o 

aluno? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

10) A instituição fornece elementos de comunicação 

(murais, manuais, avisos, e-mails) que mantêm os 

alunos informados? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

11) A exposição das aulas favorece a segurança do 

aprendizado?   

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

12) Os professores e colaboradores são sempre corteses 

com os alunos? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

13) A universidade compreende as necessidades específicas 

dos alunos? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991 e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

14) Os professores dão atenção individualizada aos alunos? Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 

e Cléria, 2011. 

15) Os professores entendem as reais necessidades dos 

alunos? 

Elaborado a partir de PARASURAMAN,  

BERRY e ZEITHAML, 1991; e Knop, Lourenço 
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e Cléria, 2011. 

Notas: 

 

 

 As perguntas 01; 02 e 03 se referem ao atributo tangibilidade. 

 

 As perguntas 04; 05 e 06 se referem ao atributo confiabilidade. 

 

 As perguntas 07; 08 e 09 se referem ao atributo presteza. 

 

 As perguntas 10; 11 e 12 se referem ao atributo segurança. 

 

 As perguntas 13; 14 e 15 se referem ao atributo empatia. 
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APÊNDICE C – QUADRO DOS SOMATÓRIOS DOS RESULTADOS DE PESQUISA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (DEZEMBRO A FEVEREIRO)

IT E NS Q UE S T ÃO  0 1 Q UE S T ÃO  0 2 Q UE S T ÃO  0 3 Q UE S T ÃO  0 4 Q UE S T ÃO  0 5 Q UE S T ÃO  0 6 Q UE S T ÃO  0 7 Q UE S T ÃO  0 8 Q UE S T ÃO  0 9 Q UE S T ÃO  10  Q UE S T ÃO  11 Q UE S T ÃO  12 Q UE S T ÃO  13 Q UE S T ÃO  14 Q UE S T ÃO  15 ∑

A 59 50 65 47 16 81 25 27 38 52 44 84 30 45 94 757

B 123 117 119 113 97 127 65 67 81 100 145 114 95 112 118 1593

C 58 56 60 49 62 53 57 39 51 56 72 54 51 77 37 832

D 3 3 10 9 25 2 34 40 33 24 2 4 29 14 7 239

E 2 1 4 4 4 1 18 30 26 4 1 2 2 1 1 101

F 1 10 4 16 32 2 10 1 2 1 1 0 20 6 0 106

∑ 246 237 262 238 236 266 209 204 231 237 265 258 227 255 257
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APÊNDICE D – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 
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