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Avaliação das estruturas e processos: em um curso de graduação em enfermagem 

Evaluation of the structures and processes: in a nursing graduation course 

 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo avaliar as estruturas e os processos de um curso 

de graduação em enfermagem, a partir da visão dos discentes e docentes; analisar os 

aspectos que facilitam ou dificultam o trabalho/estudo dos sujeitos envolvidos no processo. 

O referencial teórico está embasado nos conceitos de avaliação de curso conforme as 

diretrizes atuais do Ministério da Educação e Cultura.  Configura-se como uma pesquisa 

descritiva com abordagem quanti-qualitativa no campo da educação. Os resultados foram 

avaliados em relação às estruturas e processos do curso. Quanto a estrutura, tanto docentes 

quanto discentes, consideram a infra-estrutura de boa qualidade (75% a 100%). Quanto aos 

processos, houve diferenças entre docentes e discentes; os primeiros afirmam a existência 

de um processo pedagógico interativo e participativo, enquanto os outros apontam pouca 

participação do discente (57,6%), apesar de reconhecerem um bom domínio de conteúdo 

pelo docente (27,1%). Dizem ainda, que a contextualização com a prática ocorre às vezes 

(72,9%). Os pontos relevantes do curso foram: pelo docente – capacitação docente 

(62,5%), interação docente/discente (37,5%). Pelo discente – infra-estrutura e corpo 

docente (42,4%), ações comunitárias (45,2%). Os pontos de limitação do curso foram: pelo 

docente – campo de estágios (50%), falta de projeto de pesquisa (37,5%). Pelo discente – 

falta de interação com a coordenação (47,4%), interação com o corpo docente (30,6%) e 

campo de estágio (22%). Conclui-se que as estruturas de ensino do curso possuem uma 

excelente qualidade e que seus processos pedagógicos, necessitam da adoção de novas 

diretrizes metodológicas, trazendo no seu bojo a transformação do modelo educacional 

vigente. 

Palavras chave: Educação em enfermagem; avaliação; enfermagem; currículo. 
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Abstract. This study aims to evaluate the structures and processes of a graduate course in 

nursing, from the vision of teachers and learners; examine the aspects that facilitate or 

hinder the work / study of the subjects involved in the process. The frame is embasado 

theoretical concepts in the evaluation of progress as current guidelines of the Ministry of 

Education and Culture. Set up as a search with descriptive quantitative and qualitative 

approach in the field of education. The results were evaluated in relation to the structures 

and processes of the course. As the structure, both teachers as learners, consider the 

infrastructure of good quality (75% to 100%). As for cases, there were differences between 

teachers and students, the first claim that there is a teaching process interactive and 

participatory, while others show little involvement of discente (57.6%), despite recognize a 

good field of content for teaching ( 27.1%). They say that the contextualization with 

practice sometimes occurs (72.9%). The relevant points of the course were: the teacher - 

teacher training (62.5%), teacher interaction / discente (37.5%). For discente - 

infrastructure and faculty (42.4%), community action (45.2%). The points of limitation of 

the course were: the teacher - field of stages (50%), lack of the research project (37.5%). 

For discente - lack of interaction with the coordination (47.4%), interaction with the 

faculty (30.6%) and field placements (22%). It is concluded that the structures of teaching 

the course have an excellent quality and that their pedagogical processes, require the 

adoption of new guidelines methodological, bringing in their midst the transformation of 

the current educational model.  

Keywords: Education in the nursing; evaluation; nursing; curriculum 
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A avaliação reassume centralidade na mais nova cena política contemporânea, 

vivida atualmente no mundo globalizado das instituições de ensino superior (IES) do nosso 

País. Nunca se falou tanto na necessidade e na importância da avaliação, que por vezes é 

um braço fundamental das reformas educativas necessárias em face dos ajustes 

econômicos que caracterizam a sociedade globalizada. Tendo como princípio a tomada de 

garantia de se manter ou possuir uma qualidade diferenciada dentro de uma instituição de 

ensino superior, hoje se difunde a idéia de que quanto mais se avalia, mais se caminha na 

direção da pós-modernidade, no afã de mostrar ou dizer que a instituição é transparente e 

possui uma qualidade diferenciada. O mesmo acontece com os cursos de graduação (1). 

Na concepção de alguns educadores a avaliação pode ser realizada de várias 

formas: avaliação cumulativa, dialógica, formativa, reguladora, entre tantas outras 

maneiras de se avaliar, estruturas, processos, instituições, cursos e pessoas. Nesta pesquisa 

utilizamos a avaliação da estrutura e processos, para conhecer o caminho que o docente 

trabalha para trilhar um novo rumo ao seu discente e prepará-lo para um mercado de 

trabalho, com bases fundamentadas na qualidade de se prestar um bom serviço e de 

desenvolver nos mesmos os aspectos dialógicos da avaliação e que a mesma deve ser 

caracterizada como formativa e reflexiva, construindo uma relação pedagógica voltada 

para o conhecimento dos fatos (2, 3). 

O processo avaliativo surgiu como tema desta pesquisa, a partir do momento em 

que me deparei fazendo parte do corpo docente de uma instituição tradicional, que ainda se 

utilizava métodos de ensino reguladores, contrapondo com a minha crença em métodos de 

ensino reflexivos e libertadores (4). A princípio, fiquei um tanto assustado, mas ao mesmo 

tempo estimulado pelas mudanças que estavam ocorrendo no processo pedagógico do 

curso de graduação em enfermagem. Senti que poderia ter espaço para desenvolver a 

avaliação do curso de graduação. Daí surgiu o interesse em realizar o estudo, conhecer e 

avaliar de que forma os protagonistas do curso de graduação de enfermagem (coordenação, 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
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docentes e discentes), percebiam o universo das estruturas e processos, identificando os 

aspectos que facilitam ou dificultam o seu trabalho/estudo no curso. 

No entanto as instituições entregam-se às práticas avaliativas externas, ansiosas por 

obter boas “notas”. Estas, ao serem publicadas, são festejadas pelo potencial que desfrutam 

de dar uma visibilidade institucional capaz de captar novos alunos, ávidos por um 

certificado de uma instituição idônea. Situar-se bem no ranqueamento produzido pela 

metodologia de avaliação utilizada – a qual a mídia se curva e se incube de disseminar – 

passou a ser objeto de desejo das IES. O discurso de transparência adotado pelo sistema 

para justificar a necessidade da avaliação silencia sobre os verdadeiros beneficiados por 

tais informações. Será a sociedade? Será o mercado? 

Pressionadas por determinação externa, as instituições de ensino superior são 

obrigadas a se olharem (lado positivo da avaliação) ou a se preparar para serem vistas 

(preocupadas com a imagem externa e os decorrentes prejuízos ou vantagens dessa 

imagem). Apesar de interpenetração dessas dimensões, a atitude diante delas interfere tanto 

na seleção dos dados como na lógica que justifica a forma de interpretá-los e socializá-los. 

Perguntas básicas para as instituições de ensino podem ser assim resumidas: A quem 

pertence à legitimidade de conceber um projeto pedagógico? Por que estão se avaliando? 

Para quem os dados são construídos (por vezes fabricados)? Qual o uso que se pretende 

fazer deles findo o ritual sumário da emissão dos conceitos? Ë o que vem perguntando 

alguns autores ao longo da caminhada do processo de avaliação das IES(1). 

Se a avaliação externa veio para ficar, mais do que nunca é preciso que se 

interroguem as lógicas que a percorrem e as práticas de auto-avaliação até então 

desenvolvidas. Neste contexto, esta pesquisa vem tentar conhecer as formas de avaliação 

das IES em um curso de graduação em enfermagem, no que tange as questões de estruturas 

e processos. 

Enquanto discente, sempre questionei os processos avaliativos por não 

compreender a distância entre a teoria e a prática. Acreditava que todo processo educativo 

deveria acontecer de forma participativa, onde a construção do pensamento reflexivo 

surgisse da interação dos saberes, docente e discentes, certificando assim a qualidade do 

ensino. No caminhar de minha vida acadêmica, pude associar teoria e prática através do 
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exercício profissional, compreendendo a importância da construção coletiva em todo 

processo avaliativo, o que se fortaleceu enquanto docente. 

Ao estudar as estruturas, não basta só conhecer as instalações, bibliotecas, 

laboratório, área física, sala de aula ou qualquer outra parte da estrutura da instituição, é 

preciso conhecer de que forma os sujeitos pensam e usam estas estruturas, para a partir de 

então avaliá-las, na lógica dos que consomem o produto. 

Da mesma forma será em relação aos processos, não basta só conhecer os projetos 

políticos pedagógicos, a forma de ensino, a legislação que fez o ato autorizativo e sim 

conhecer como eles estão contribuindo para o mundo prático desses sujeitos, dentro e fora 

da instituição.  É refletir sobre a relação estrutura-processo-resultado, a partir da visão 

sujeitos. 

Se formos analisar, as reformas mais características dos anos 90 foram 

denominadas reestruturadoras, apoiadas na eqüidade, na qualidade, na diversidade e na 

eficiência. Sua característica essencial é a de agir não tanto nos comportamentos dos 

docentes ou sobre os currículos, mas alterando as regras básicas de funcionamento do 

sistema educativo e das instituições. Reestruturar consiste, neste contexto, em uma 

recolocação da capacidade de decisão sobre determinados aspectos do sistema educativo e 

sobre suas práticas, em uma nova distribuição da legitimidade de intervenção para fornecer 

uma direção ao sistema escolar. Trata-se de uma mudança no plano das políticas 

educativas e, em certo sentido, do desaparecimento da política como projeto de 

transformação global, em referencias são diluídos e os perfis são apagados em um 

exercício do poder mais oculto, embora se diga que as mudanças são empreendidas para 

favorecer o princípio de uma maior democratização (5). 

Vivemos um tempo paradoxal em que a rejeição aos modelos de avaliação externa 

diminui, menos por adesão à sua lógica, como querem alguns, e mais pela compreensão e 

pela assunção de um papel político legítimo que desafia os gestores, docentes, discentes e 

pesquisadores da área a formular propostas alternativas de avaliação, assumindo sua 

precariedade histórica. 

Vivemos até agora uma cultura de avaliação positivista na qual não há espaço para 

a dúvida, nem tempo para a reflexão e a participação. Tudo está orquestrado para funcionar 

sem problemas, sem hesitações. Não há interesse em que se interroguem as lógicas que 
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estão em jogo, e desta forma que as instituições de ensino superior não só de enfermagem, 

foco deste projeto, nos fazem lembrar que: num currículo democrático e participativo, os 

jovens estudantes aprendem a ser “leitores críticos” de sua sociedade. Quando deparam 

com um conhecimento ou ponto de vista, são encorajados a fazer perguntas do tipo: Quem 

disse isso? Por que disseram isso? Por que deveríamos acreditar nisso? E quem se 

beneficia se acreditarmos nisso e agirmos de acordo? (6). 

Não seria o caso de nos permitimos assumir essa atitude da indagação diante das 

atuais reformas educativas para mantermos viva a utopia de um projeto educacional 

verdadeiramente democrático e aí sim conseguirmos avaliar pelo lado de fora as IES? 

Nessa perspectiva, surge a necessidade de restabelecer a rede de comunicação 

interinstitucional, visando construir possibilidades avaliativas que possam ir superando os 

limites do modelo vigente, que precisa ser contestado para possibilitar a superação das 

inconsistências que o sufoca. Inconsistências obviamente observadas por aqueles que têm 

uma visão de Universidade que se contrapõe à Universidade operacional sinalizada por 

determinados modelos de contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 

calculada para ser flexível. A Universidade operacional está estruturada por estratégias e 

programas de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos 

meios e dos objetivos (7). 

 

Antecedentes do projeto 

 
A avaliação institucional não é, no caso aqui pretendido, e como quer grande parte 

da comunidade Universitária, um elemento de solução da crise de identidade da nossa 

Universidade brasileira. A avaliação institucional deveria servir ao reconhecimento das 

potencialidades que tem cada uma das instituições, e se tratando deste projeto de pesquisa, 

conhecer e avaliar as estruturas e processos de um curso de graduação em enfermagem a 

partir da visão dos sujeitos envolvidos, no nosso estudo, discentes, docentes e coordenação 

do curso de graduação em enfermagem, para compreender o cumprimento de um papel 

social efetivo. 

O que cada uma vem mostrando é que se preocupa em atender todas as resoluções 

criadas pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e CNE (Conselho Nacional de 
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Educação). Foi também decidido pela Sesu-MEC (Secretaria de Ensino Superior do MEC), 

a formulação de diretrizes exclusivamente para formação de docentes, separadas do 

processo de elaboração das Diretrizes dos bacharelados das diversas áreas, onde se 

enquadra o bacharel em enfermagem. 

Desta forma vale a pena ressaltar que, está sim preocupada a instituição em 

aprimorar seu processo de avaliação e de formação de seus sujeitos. Ela objetiva dar com 

mais afinco uma formação de qualidade ao seu discente. Este poderá, amanhã, ser docente 

ou gestor dentro da instituição. Esta é a realidade no Centro Universitário São Camilo/ES. 

 

Integração com a política de avaliação institucional e avaliação de curso de 

graduação. 

 

A Avaliação Institucional no contexto do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior), criado pela Lei nº. 10.861 de abril de 2004, que instituiu a 

avaliação das instituições de educação superior, de cursos e do desempenho dos discentes 

de forma integrada, sendo o centro do processo avaliativo e abrange entre outros, a 

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão de sua oferta, o 

aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional (8). 

A Avaliação Institucional dar-se em duas modalidades: a auto-avaliação, 

coordenada pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) de cada instituição e orientada 

pelas diretrizes e pelo roteiro da auto-avaliação institucional da CONAES (Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior); a avaliação externa, realizada por 

comissões designadas pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), tendo como referência os padrões de qualidade para a educação superior 

expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das auto-avaliações. O processo de 

avaliação externa independente de sua abordagem deverá orientar-se por uma visão 

multidimensional que busque integrar suas naturezas formativas e de regulação numa 
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perspectiva de globalidade. Em seu conjunto, os processos avaliativos devem constituir um 

sistema que permita a integração das diversas dimensões da realidade avaliada, 

assegurando as coerências conceitual, epistemológica e prática, bem como o alcance dos 

objetivos dos diversos instrumentos e modalidades (9). 

A avaliação do curso de graduação, é uma exigência fundamental para um processo 

de conhecimento da avaliação da educação superior, é a compreensão das funções 

essenciais do curso da IES, com objetivo de se aprender como as relações entre as funções 

estruturais e de processos, possam estabelecer caminhos para o universo da aprendizagem 

dos sujeitos e possibilitar novas conquistas de conhecimento científico e prático 

acadêmico, entre discentes e docentes da própria IES. A função mais nobre e 

universalmente reconhecida, estaria na investigação de um processo pedagógico (produção 

de uma pedagogia do conhecimento e de um conhecimento da pedagogia) e produção de 

ciência (investigação sobre um objeto científico), certamente, correspondem essas 

atividades ao que faz a maioria das IES com vocação a realizar um trabalho educacional 

sério. Desta forma conseguem atender, as exigências governamentais e preparar a 

formação humana, com desenvolvimento da sociedade, e construção de conhecimento 

científico. A produção de conhecimento sistemática e em alto nível é uma exigência legal, 

além de outras, para que uma instituição possa ser reconhecida oficialmente como 

“universidade” e não, por exemplo, como um “centro universitário”, e tenha as 

prerrogativas desse estatuto formal. No Brasil, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e 

extensão é um princípio constitucional (Art. 207) relativamente a universidade. Por sua 

vez, o Decreto 2.207, de 15 abril de 1997, estabelece condições, critérios e indicadores que 

devem sustentar uma universidade: produção científica e intelectual consolidada, linhas e 

grupos de pesquisa definidos, patamares de tempo integral e de formação dos docentes em 

nível de pós-graduação stricto sensu, com destaque para o doutorado. Esse mesmo decreto 

define os “centros universitários” como instituições de ensino superior que se caracterizam 

pela excelência do ensino, nada dizendo a respeito da pesquisa (10).  

 

As raízes Camilianas 

Em 1923, os Camilianos chegaram ao Brasil com a denominação de Sociedade 

Beneficente São Camilo, que mais tarde, em 1954 transformar-se-ia na União Social 
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Camiliana, fundada em Santos; em 1963, em resposta à necessidade de suprir os hospitais 

com recursos humanos qualificados, teve um crescimento em diversos segmentos da 

educação, expandindo-se no ensino formal, incluindo desde creches até a Pós-graduação 

com cursos Lato sensu e Strictu sensu. Em 1978, teve a sua sede transferida para a cidade 

de São Paulo, e em 1989, chega a Cachoeiro de Itapemirim, assumindo a Faculdade de 

Filosofia de Cachoeiro de Itapemirim (FAFI), incorporando a mesma ao seu patrimônio; na 

década de 90, ocorreu a concretização de diversas transformações norteadas pelo MEC 

para dar continuidade ao ensino na região, e uma década depois viria a se transformar no 

Centro Universitário São Camilo – ES. O Centro Universitário São Camilo-ES, cultiva 

como VISÃO: Ser referência em Ensino, pesquisa e Extensão, capaz de propor soluções 

coletivas para questões locais, regionais e nacionais. E tem como MISSÃO: Integralizar a 

formação do ser humano com ética e compromisso social para interagir com a sociedade. 

Desenvolvendo princípios e valores dentro de compromisso ético, solidário e cristão com o 

fazer educacional camiliano; valorizando o bem estar físico, mental e social das pessoas; 

organização estrutural dinâmica, sistematizada e inovadora. Tendo ainda a enorme 

preocupação com a promoção do espírito de conservação do meio ambiente. Tem ainda 

como objetivos uma gama de quesitos e em destaque: Ser um centro de referência em 

ensino e aprendizagem; Constituir-se num espaço dialógico, capaz de resgatar e promover 

a cultura; promover a integralização da formação do ser humano com base nos princípios 

éticos e cristãos. 

Acredita no homem e na sua capacidade de construção, tendo dentro do seu perfil 

educacional, várias diretrizes para proporcionar uma educação de qualidade, que possibilite 

a inserção do ser humano na sociedade num contexto globalizado. Vários são os cursos de 

graduação que hoje acontecem dentro da instituição, além do ensino fundamental, 

tecnológico e pós-graduação. E o curso de graduação em enfermagem é o foco desse 

projeto de pesquisa, ele que iniciou em 2001, hoje já com turmas formadas é um dos cursos 

de orgulho criada por esta instituição, que hoje possuí com cerca de 400 discentes em 

formação, 30 docentes além de uma coordenação que visa à formação contínua dos seus 

sujeitos em verdadeira busca de manter a qualidade que hoje o sul do Estado do Espírito 

Santo pode contar. Na planta física a instituição vem sempre fazendo modificações para 

melhor atender as necessidades de sua estrutura, conta com laboratórios de enfermagem, de 

anatomia, de microbiologia, de multimídia e é a biblioteca o grande orgulho da direção 
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desta instituição, pois hoje são inúmeras as bibliografias lá a disposição do seu público, 

sempre é atualizada e consegue com isso aumentar, ainda mais, seu acervo bibliográfico. 

Conta ainda com piscinas e academia para proporcionar aos seus sujeitos uma integração e 

atividade física, visto por esses e outros prismas que resolvemos pesquisar um pouco mais 

esta instituição de graduação também em enfermagem (11). 

  

HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

A partir deste pensamento a seguinte hipótese foi elaborada, a fim de nortear o 

estudo:  

 Apesar do curso de graduação em enfermagem possuir uma excelente estrutura 

física para o ensino, seus processos pedagógicos estão longe de adotarem uma 

postura metodológica reflexiva e libertadora, conforme diretrizes estabelecidas pelo 

MEC (Ministério da Educação e cultura). 

 

Os objetivos trabalhados na pesquisa foram os seguintes: 

 Avaliar as estruturas e os processos de uma instituição de ensino superior em 

enfermagem, a partir da visão dos discentes, docentes e coordenador; 

 Analisar os aspectos que facilitam ou dificultam o trabalho/estudo dos sujeitos 

envolvidos no processo. 

 

As contribuições do estudo para a instituição, é que a partir dos resultados desta 

pesquisa ela pode rever alguns itens da sua estrutura e do seu processo de ensino. Inclusive 

comparando estes resultados com avaliações anteriores realizadas pela própria instituição, 

ou mesmo considerar estes resultados para alterar a sua proposta pedagógica e realizar 

outra avaliação no futuro. 

 

  Outra contribuição é fortalecer o corpo de conhecimento sobre avaliação de curso 

com esta dissertação de mestrado, assim como testar instrumentos que possam ser 



 

 20

 

utilizados junto a discentes e docentes para conhecer a visão dos mesmos sobre as 

estruturas e processos dos cursos de graduação da IES. 
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Avaliação da Escola 

A avaliação é um tema dos mais presentes nas discussões sobre a educação 

nacional. Uma das razões advém das exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, quanto à avaliação, direta e indiretamente. Essas exigências incluem a 

avaliação do rendimento escolar dos alunos dos ensinos fundamental, médio e superior dos 

cursos e das IES. A palavra avaliação passou a ser um termo de ordem tanto para os órgãos 

governamentais que criaram as Leis quanto para as organizações de ensino que desejam ter 

suas estruturas e processos avaliados, para assim poder oferecer um diferencial dentro e 

fora da escola (12). 

Escola (lat. Schola, do gr. Eschole), que na linguagem filosófica, tanto pode 

designar um grupo de filósofos em torno de um mestre quanto uma tendência perpetuada 

por certo tempo por filósofos historicamente ligados uns aos outros. As condições do 

ensino da filosofia na antiguidade nos asseguram a existência concreta de escolas: a 

Academia, o Liceu, o Pórtico que também já foram denominações filosóficas para a 

chamada escola em tempos atrás. Nos tempos modernos até o século XIX, quando se 

falava em escola, referia-se à escolástica (lat. scholasticus, do gr. Scholastikos, de 

scholazein: manter uma escola), termo que se refere a uma doutrina escolar que designa os 

ensinamentos de filosofia e teologia ministrados nas escolas e universidades na Europa (13). 

O tema avaliação por si só já obriga inicialmente, a pensar em contraposições. Isto 

é, são solicitadas exigências que não se aplicam com as necessidades, que apenas testam e 

medem o quanto estamos frente as determinações governamentais. Desta forma 

poderíamos perfeitamente fazer algumas indagações, que irão nos levar a uma 

profundidade dos termos: de onde vêm as exigências e de onde partem as necessidades? 

A proposta seria então de problematizar o campo das práticas de avaliação escolar, 

identificar parte dos confrontos vividos hoje em face das tentativas de efetivação de duas 

políticas de avaliação contraditórias, discutindo aspectos presentes nesses dois 

movimentos. 

 

 

CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Avaliação de Curso de Graduação 

           Uma exigência fundamental para um processo de avaliação da educação superior é a 

compreensão das funções essenciais da instituição universitária. Melhor ainda é 

compreender a universidade apreendendo as relações que se estabelecem entre essas 

funções, o ensino passa a ser o foco da avaliação do curso de graduação e juntamente com 

ele se espera avaliar como está a qualidade do mesmo dentro da instituição. Se tentarmos 

levantar os diversos conceitos de avaliação de curso de graduação, certamente 

encontraremos inúmeras concepções sobre o assunto. Como o tema que se propõe a 

dissertação neste momento, é conhecer a visão que os sujeitos, coordenação, docentes e 

discentes do curso de graduação em enfermagem, sobre a avaliação das estruturas e 

processos do curso, vamos ver algumas definições de avaliação encontradas nos autores 

mais consagrados e nas publicações mais recentes. 

            Avaliação é o processo de atribuição de símbolos a fenômenos com o objetivo de 

caracterizar o valor do fenômeno, geralmente com referência a algum padrão de natureza 

social, cultural ou científica (14). Esta definição reflete, claramente, a postura dos autores, 

pois consideram a avaliação como julgamento de valor, com base em padrões consagrados 

e tomados previamente como referência. A distinção que se estabelecem entre padrões 

“sociais”, “culturais” ou “científicos” denota uma postura positivista, na medida em que 

não incorporam a idéia de que os padrões científicos são também socialmente elaborados. 

No entanto, sua obra é preciosa no sentido do tratamento técnico que emprestam aos 

instrumentos de medida e avaliação utilizados pelo MEC. 

               Avaliar os processos do curso de graduação em enfermagem, sem conhecer o 

conceito de avaliação da aprendizagem que para Haydt, “avaliar é julgar ou fazer de 

alguém ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores ou interpretar dados 

quantitativos e qualitativos para obter um parecer ou julgamento de valor, tendo por base 

padrões ou critérios...” a autora é tributária dos princípios tradicionais, bem como 

Bradfield & Moredock, sendo seu livro, inspirada nas correntes cientificistas dos 

primórdios da avaliação aplicada à educação e também se volta, basicamente, para a 

avaliação classificatória e , portanto, para as técnicas de construção de provas e testes, 

estando os processos inseridos nesse contexto de avaliação (15).  
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               A avaliação de curso compreende entre outras vertentes analisar as estruturas e os 

processos pedagógicos bem como os institucionais, inclusive o SINAES diz que a IES 

deve se preparar para atender as exigências de um ensino de qualidade, onde as condições 

físicas estruturais se aliem aos processos políticos pedagógicos e planos de curso, que 

devem ser vistos sempre com um olhar direto sobre a formação dos discentes da 

instituição, para que o objetivo final na formação seja alcançado.  

                

As instituições de ensino superior no Brasil 

Inúmeras pesquisas têm revelado a preocupação dos estudiosos da educação 

brasileira com a avaliação das IES e seu papel como instrumento de controle, poder e 

seletividade, a serviço da reprodução da estrutura social. No início se preocupavam com o 

rendimento do sujeito dentro das IES, logo em seguida veio outra preocupação que era em 

relação ao corpo docente e equipe administrativa e daí por diante começaram a aparecer 

vários questionamentos que, somados, deram na totalidade de se evidenciar a avaliação 

como um conjunto de ações que poderiam medir o desempenho, a satisfação, a evasão 

escolar e todos os grupos começaram a tomar uma forma diferente dentro do processo de 

avaliação como um todo. Até por que seria mais fácil atingir a excelência se todos 

tomassem a mesma direção dentro do processo avaliativo que as IES estavam 

implementando e passando de acordo com as novas medidas adotadas pelos órgãos 

governamentais (12). 

Associada a concepção de avaliar modelos e não um conjunto deles como no 

passado era feito pelas IES que se preocupavam em fornecer e passar o conhecimento para 

seu sujeito depois ser avaliado, obviamente que é de extrema importância passar o 

conhecimento adquirido ao que ainda não o possuí, porém o papel fundamental neste 

processo era de medir o quanto o sujeito estava absorvendo de conhecimento. Preocupadas 

em manter um elo forte e diferencial tiveram as IES, que programar medidas onde toda a 

estrutura e processos passassem por avaliações e o conjunto dessas ações iriam também 

ajudar a medir o desempenho do seu sujeito a partir do que a ele estava sendo oferecido. 

Não mais bastavam se preparar um plano de aula e em um determinado espaço de tempo 

aplicá-lo e fazer avaliações periódicas, “provas” para medir o quanto o sujeito havia 

aprendido, e não absorvido como hoje já nos preocupamos. O que antes se media em 
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relação ao conhecimento do sujeito, agora se mede o tamanho de informação adquirido 

pelo mesmo.(12) Conhecimento na filosofia significa: (lat. cognoscer: procurar saber, 

conhecer), função ou ato da vida psíquica que tem por efeito um objeto presente aos 

sentidos ou à inteligência. Apropriação intelectual de determinado campo empírico ou 

ideal de dados, tendo em vista dominá-lo e utilizá-los. O termo “conhecimento” designa 

tanto a coisa conhecida quanto o ato de conhecer (subjetivo) e o fato de conhecer (13). 

Uma análise geral permite situar como princípios centrais desses projetos a busca 

por IES que refletisse a própria cultura do sujeito. Uma IES capaz de reconhecer o 

conhecimento como uma produção social e de acreditar na riqueza do conhecimento que se 

constrói com base nas evidências cotidianas lançadas pelo docente. As novas propostas 

procuram eliminar os erros da IES tradicional alterando a organização e a estrutura da 

mesma e construindo uma nova concepção de avaliação de curso. Um exemplo clássico 

vivido ainda por algumas instituições de ensino, é o de dar conceitos sendo este o 

mecanismo de aferição do rendimento do sujeito e das ações desenvolvidas dentro e fora 

das IES, com isso elas nos mostram o quanto estão sendo arbitrárias e repletas de desvios, 

podendo ser mais amplas e diversificando a forma de se avaliar. 

Nesse contexto, as novas propostas nos trazem a uma perspectiva de avaliação 

processual e reveladora das possibilidades de construção de um processo dinâmico  mais 

rico e mais educativo. Podemos partir do pressuposto de que as diferenças são positivas e 

fundamentais para o crescimento dos sujeitos no processo da aprendizagem, embora muito 

diversificadas, podem ser organizadas em dois grandes subgrupos: as teorias 

comportamentalistas e as cognitivistas. 

Dentre algumas teorias, para que se possa entender melhor a avaliação de curso, as 

teorias comportamentalistas entendem a aprendizagem como uma modificação dos 

comportamentos observáveis, decorrente do relacionamento existente entre um estímulo e 

uma resposta. Por outro lado, as teorias cognitivistas compreendem que o conhecimento é 

elaborado a partir das operações mentais desenvolvidas pelo sujeito em interação com o 

meio ambiente (16). 

Com essas bases bem estruturadas e desenvolvidas as IES poderão sim caminhar 

para o encontro da sua avaliação a partir dos passos percorridos e das prioridades 

identificadas ao longo do processo e ao mesmo tempo estar antenada com o futuro, como 
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caminhou a gestão política e econômica brasileira, a partir de 1995. Em setores básicos 

como a educação, a reforma vai sendo feita de maneira progressiva e sutil. Ela se processa 

por meio de grandes e pequenas transformações, efetivadas através de instrumentos legais 

que carregam o termo pejorativo “reforma”, mas que no seu conjunto produzem todos os 

efeitos desejados pelos formuladores da política educacional, isto é, os reformadores da 

educação (7). 

Tomando como base a perspectiva reformista adotada pelo governo brasileiro nos 

anos 90, é que se aborda a questão das IES estarem centradas na era pós-moderna, para 

tanto dar e ter mais atenção na questão da avaliação institucional, tentando apontar os 

elementos que a tornem um importante instrumento da política modernizante, 

especialmente do sistema federal de educação superior. 

A partir da segunda metade da década de 80, o princípio da avaliação institucional 

já é “questão obrigatória” no debate acerca da nossa universidade. A bandeira de luta de 

setores importantes da sociedade, como os docentes e os discentes, é a redemocratização 

institucional. Escolas e universidades são acusadas de não cumprirem adequadamente as 

funções a que se destinam. 

O movimento docente, por exemplo, começa a se organizar, já no final da década 

de 70, em associações locais de representação da categoria e a avaliação institucional 

ganha corpo tanto nas discussões setoriais quanto nas nacionais, como acontece em 

plenários do CONAD (Conselho Nacional de Associações de Docentes). A avaliação, 

segundo os docentes, deveria ser a da dedicação do professor ao ensino e à educação, à 

pesquisa e às atividades de organização e administração acadêmica. Eles supõem, assim, 

que a avaliação deva ser a do processo de trabalho dentro da universidade, na sua relação 

com a sociedade. 

Acompanhando a dinâmica da discussão acerca do processo de abertura política, a 

universidade é, portanto, assunto privilegiado do debate nos segmentos universitários e nas 

entidades científicas, no início da década de 80, portanto. O assunto ganha o meio político 

e incorpora-se aos discursos do então candidato à presidência da República, Tancredo 

Neves, que eleito pelo Congresso Nacional, não chega a tomar posse, acometido por grave 

problema de saúde, seguido de morte. 
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José Sarney, então empossado Presidente, no início de 1985, toma providências no 

sentido de buscar soluções para a questão da educação superior. O assunto ganha, assim, 

feições oficiais. O Presidente constitui uma comissão com a finalidade de apresentar uma 

proposta para o ensino superior brasileiro, através do Decreto número 91.177, de março de 

1985 (COMISSÃO..., 1987) (17). 

A comissão, considerada de “alto nível”, é composta por 24 membros, dentre eles, 

pessoas ligadas a entidades de pesquisa, às IES públicas e privadas, discentes e 

sindicalistas. Em curto espaço de tempo, já em novembro do mesmo ano, a comissão 

apresenta, oficialmente, seu relatório. 

O relatório de trabalho da Comissão Nacional para Reformulação da Educação 

Superior contém uma incipiente idéia acerca da avaliação institucional; tão incipiente que 

nem é explicitada. Ela pode ser deduzida de um dos “princípios da nova política 

universitária” (COMISSÃO...,1987), propostos pela Comissão. É o princípio da 

“valorização do desempenho”, que presume a exigência da qualidade, da competência e da 

dedicação plena ao trabalho universitário. Além disso, é desejado que haja mudanças na 

forma de controle governamental sobre as IES, para que mecanismos alternativos possam 

incidir sobre o conteúdo e o mérito das atividades realizadas. 

O conteúdo do relatório da Comissão nacional para Reformulação da Educação 

Superior é aproveitado, em seguida, pelo GERES (Grupo Executivo para a Reformulação 

do Ensino Superior), cujo relatório de trabalho é apresentado em 1986, sob a forma de um 

anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional. O envio desse anteprojeto de 

lei à Casa Legislativa não se dá, no entanto, dada a pressão sobre o Ministério da 

Educação, exercida pelos servidores técnico-administrativos das unidades federais em 

greve, que suspendem a mesma com o intuito de negociar a desistência, por parte do 

governo, de enviar a proposta de lei ao legislativo. A preocupação dos servidores, nesse 

momento, é com o conteúdo da proposta, muito diferente das aspirações da comunidade 

acadêmica em relação a uma política para o ensino superior a ser adotada pelo então recém 

empossado governo civil (18). 

No anteprojeto de lei formulado pelo Grupo Executivo, a questão da avaliação 

institucional já aparece de maneira mais evidente. Logo no início do texto da “exposição 

de motivos” (GRUPO..., 1987, p. 11-41), faz-se referência à necessidade de maiores 
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estudos e medidas administrativas no sentido da “instauração da avaliação que se efetua 

para a pós-graduação – também em nível dos cursos de graduação” (GRUPO, 1987, p. 13) 
(17). 

O texto do GERES não se limita a sugerir a extensão da avaliação já realizada na 

pós-graduação aos cursos de graduação. Ele vai além e propõe uma função para a 

avaliação: a concessão das prerrogativas da autonomia. 

O GERES indica, aproveitando-se do já exposto pela Comissão Nacional, que a 

autonomia é um elemento de diferenciação entre a instituição universitária e a isolada e 

que o status universitário deve ser concedido mediante o resultado de uma conceituação 

obtida através de um processo avaliativo. Podemos dizer que aí se encontra, 

explicitamente, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como princípio 

norteador de uma proposta para o ensino superior. 

As lutas encampadas pela comunidade universitária, traduzidas nas greves de 

docentes e servidores técnico-administrativos das instituições federais, do final da década 

de 80 e início da década de 90, conseguem evitar que o anteprojeto do governo se 

transforme em lei e seja implementado. A garantia do sucesso dessas lutas é a atuação das 

entidades de representação da comunidade universitária – ANDES (Associação Nacional 

dos Docentes de Ensino Superior), FASUBRA (Federação das Associações dos Servidores 

das Universidades Brasileiras) e UNE (União Nacional dos Estudantes) – e de seus 

dirigentes – o CRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) e a ANDIFES 

(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior). 

No início dos anos 90, a temática da avaliação institucional da universidade ganha 

novo fôlego. Uma comissão, constituída pelo Ministério da Educação e do Desporto e 

coordenada pelo Departamento de Política do Ensino Superior da SESu (Secretaria de 

Educação Superior), apresenta, em outubro de 1993, o PAIUB (Programa de Avaliação das 

Universidades Brasileiras). 

Depois de serem criados e aprovados 56 projetos, sendo 27 de instituições federais, 

12 de instituições estaduais e municipais, 11 de instituições comunitárias e 6 de instituições 

particulares, o governo toma para si, nos anos 90, a responsabilidade de conduzir o 

processo de avaliação institucional das universidades brasileiras.  
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A proposta de avaliação da universidade implementada via PAIUB, por mais 

democrática que o governo diga que seja, prioriza alguns pontos de vista e, portanto, exclui 

outros. Os segmentos da comunidade universitária não têm a oportunidade de participação 

na formulação da proposta, apenas são chamados a participarem da sua implementação, 

desta forma, a questão da avaliação institucional da universidade brasileira não é resolvida 

com o PAIUB, apesar de ele representar uma importante etapa desse processo. Os últimos 

4 anos têm uma outra situação a nos apresentar em relação a ela. Enquanto as 

universidades avançam na execução dos seus projetos próprios de avaliação, financiados 

pelo PAIUB, o governo programa e executa, à sua maneira, a avaliação de alguns cursos de 

graduação em todo o país. É o Exame Nacional de Cursos. 

Se no caso do PAIUB, não há o envolvimento de todos os segmentos interessados 

na avaliação da universidade, o Exame Nacional de Cursos, representa a concretização da 

avaliação externa, não autônoma, elaborada e conduzida pelo governo, através dos 

formuladores da política para o ensino superior. Isso, obviamente, tem um significado e o 

mais importante dele é que, no caso brasileiro, a avaliação institucional da universidade 

leva em conta uma visão de mundo, enquanto mantêm ocultas outras tantas. Desta forma 

podemos dizer que a avaliação institucional da nossa universidade representa a vitória de 

uma concepção de mundo e de sociedade. Antes de tudo, uma sobreposição de interesse de 

classes que vai moldando a universidade a uma visão de mundo hegemônica (19). 

A partir da criação do GERES pelo Ministério da Educação, com objetivo de 

sistematizar os processos de avaliação, entra em vigor um relatório encaminhado ao 

Congresso Nacional, que vem a ser um marco na história da universidade brasileira. Criou-

se então uma polêmica em torno do relatório apresentado pelas duas faces que ele 

representa: a postura ideológica sustentada pelo governo para uma reforma da universidade 

brasileira, de um lado, e a posição contrária à proposta do governo, por outro, apresentada 

por segmentos da comunidade universitária. Em resumo, tudo que o governo quer para a 

universidade brasileira, nesse momento, é justamente tudo aquilo que setores da 

universidade rejeitam. Nasce assim uma proposta de avaliação institucional criada pelo 

GERES. Os integrantes do grupo identificam que para tornar confiável a proposta de 

avaliação institucional, ela precisaria adquirir legitimidade pela comunidade acadêmica e à 

sociedade, e com isto viabilizar a existência de um processo da avaliação institucional. 
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Avaliar de imediato as instituições oficiais tem uma explicação por parte do grupo. 

Segundo eles, a avaliação deveria contemplar duas vertentes: a do desempenho 

institucional e a da qualidade dos cursos. Num primeiro momento, a tarefa da avaliação 

seria a de verificar o desempenho das instituições públicas, com o intuito de prestar contas 

à sociedade dos recursos por elas consumidos. Num segundo momento, a avaliação deveria 

dar conta de prestar informações à sociedade sobre a qualidade dos cursos oferecidos. 

No que se refere à avaliação da qualidade dos cursos, ela poderia se dar, segundo os 

integrantes do GERES, independentemente da natureza da instituição, em qualquer área do 

conhecimento, já que ela teria um objetivo diverso da avaliação de desempenho 

institucional. Dessa preocupação com a avaliação do desempenho da instituição pública, 

podemos aprender a importância que adquire o processo avaliativo dentro do sistema de 

ensino superior, visando adequar o item orçamentário ao desempenho institucional. 

Além dos dois objetivos da avaliação já citados, os especialistas do GERES apontam uma 

terceira utilidade para a avaliação: a contribuição para a formulação de políticas públicas 

em educação superior. Segundo eles, o resultado da avaliação seria importante aliado no 

planejamento das ações oficiais para a educação superior, bem como para a normatização 

do sistema educacional como um todo. 

 

 Com o avanço tecnológico vivido pelo mundo atualmente, e com uma grande 

ferramenta utilizada pelos profissionais da saúde na prática de enfermagem, houve a 

necessidade de fundamentar ainda mais este projeto buscando em bases de dados (Bireme, 

Lillacs, Scielo) artigos que analisassem o tema avaliação da educação de enfermagem 

durante os anos de 2000 a 2005. Houve uma gama de artigos indexados, porém os que 

focam a realidade do projeto foram no total de vinte artigos. Tais artigos encontrados nas 

bases de dados subsidiaram também o desenvolvimento do presente trabalho. Foi utilizada 

a busca em indexadores, como BVS, NCBI, Revista Latino Americana de Enfermagem, 

BVE, Revista Brasileira de Educação, entre outros que demonstraram vários links de 

produção científica na área de enfermagem. O critério de inclusão dos artigos selecionados 

deu-se após conhecimento de sua totalidade e descartando aqueles que não se enquadravam 

no perfil do trabalho. Houve limitação em encontrar artigos que abordassem a avaliação no 

curso de enfermagem. Em contrapartida, foi encontrado um número maior de artigos sobre 

avaliação institucional. Nesta busca 1/3 dos artigos apontavam a necessidade de um 
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planejamento estratégico para validação ou reformulação do currículo de graduação em 

enfermagem, como ferramenta que poderá fornecer um melhor subsídio para as mudanças 

dos mesmos, outros artigos fundamentavam e defendiam a participação dos docentes e 

discentes no projeto pedagógico contínuo aliado ao pensamento de Paulo Freire, 

“construção de uma educação reflexiva, incorporando a criticidade e a problematização”.  
 

Distribuição da literatura por ano de produção sobre a temática 

 

Ano de Publicação Artigos 

Indexados 

Artigos 

Localizados 

Base de Dados 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

14 

06 

15 

08 

12 

22 

3 

0 

4 

1 

2 

10 

NCBI/BVS/BIREME 

NCBI/BVS 

LILACS/BVS 

BIREME/BVS 

NCBI/SCIELO/OBJN 

NCBI/SCIELO/BVS 

 

 

 Após o conhecimento da integra dos artigos encontrados, Paulo Freire aparece em 

pelo menos quatro artigos, fundamentando a ligação dos educadores em saúde, neste caso 

os Enfermeiros docentes, no papel fundamental da “re”construção dos projetos políticos 

pedagógicos vivenciados pelas Instituições de Ensino Superior que necessitam sempre 

estar realizando com freqüência um planejamento estratégico para atender as mudanças 

que sugere os órgãos governamentais, aliado a este fator autores estrangeiros apontam para 

a necessidade de contextualizar a teoria com a prática, para alavancar os objetivos das 

avaliações no campo da enfermagem e com isso preparar melhor os futuros profissionais 

estabelecendo novas diretrizes para o processo da aprendizagem tanto em sala de aula 

como no campo de estágio. Com isso pude observar e comparar o quanto é importante o 

conhecimento de outros profissionais na área de avaliação institucional e como a crítica 

dos autores foram importantes para fundamentar e direcionar ainda mais o projeto de 
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dissertação de mestrado, fundamentando os objetivos como também situações problema 

que o projeto deseja esclarecer. 

        Pode-se afirmar que este estudo obteve êxito quanto ao objetivo estabelecido, uma 

vez que permitiu identificar os benefícios promovidos através dos artigos indexados onde 

os mesmos ajudaram a solidificar algumas situações em relação ao problema da pesquisa e 

melhor conhecimento do objetivo quanto aos marcos da avaliação que o projeto deseja 

construir. 

      Consegue-se também identificar a relação do profissional enfermeiro envolvido de 

maneira ativa nas ações complementares, planejamento e desenvolvimento de situações 

que irão nortear novos caminhos para a profissão, sendo este um aspecto relevante 

encontrado nos artigos analisados. A participação durante a vida acadêmica dos futuros 

enfermeiros nos artigos analisados demonstraram que a pesquisa em enfermagem vem 

ganhando novos rumos de conhecimento científico aos mesmos e que no amanhã, terão 

uma melhor base em estudos e desenvolvimentos de projetos científicos na área da prática 

profissional em enfermagem. 

      Desta forma se faz necessário uma melhor abordagem ao tema “Avaliação“ nas 

instituições de ensino superior, principalmente em cursos de enfermagem, que certamente 

nos levará a buscar novas perspectivas para desenvolver outras pesquisas que no futuro 

surgirão modificações nas diversas faces governamentais onde as instituições e os 

profissionais envolvidos necessitaram identificá-las para poder desenvolver novas práticas 

avaliativas nas suas estruturas e processos institucionais. 
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Tipo de estudo 

Este trabalho configurou-se como uma pesquisa descritiva com abordagem de 

natureza quanti-qualitativa no campo da educação. 

A articulação na pesquisa com abordagem quanti-qualitativa no campo da educação 

foi importante, considerando o objeto em estudo, essa interação metodológica indica as 

diversas possibilidades ou modalidades de diálogo que se vislumbram (20, 21). 

A contribuição dessa interação provém justamente, de suas diferenças: ‘a 

compreensão/explicação em profundidade’ dos valores, práticas, crenças com a 

‘explicação em extensão’, de como esses sujeitos enquanto grupo são vulneráveis de um 

processo (21). Esta pesquisa abordou uma temática complexa que é a instituição de ensino 

em saúde, dando ênfase a avaliação de curso, perpassando por questões gerais das suas 

estruturas e singulares de como se estabelecem os processos de ensino para seus sujeitos. 

Portanto, o método quanti-qualitativo traduz a maneira que se deve articular o 

singular, o individual e o coletivo, presente no processo de ensino-aprendizagem. Esta 

proposta partilha a premissa epistêmica de que o conhecimento é produzido numa 

interação dinâmica entre o sujeito e objeto do conhecimento e que há um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e (inter)subjetivo dos sujeitos (21).  

 

Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no curso de graduação em enfermagem de uma instituição 

de ensino superior, filantrópica e de grande porte, do interior da região sudeste, localizada 

na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. Esta instituição 

também, oferece outros cursos nas áreas de exatas (matemática, física e química), humanas 

(direito, pedagogia, letras, história e geografia), tecnologia (tecnólogo em rochas e 

petróleo) e saúde (educação física, psicologia, fisioterapia e nutrição) 

 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA 
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Período da pesquisa 

 A pesquisa transcorreu no período de agosto de 2005 a fevereiro de 2007, sendo 

que a coleta de dados se deu em novembro de 2006. 

 

População 

A instituição de ensino superior no curso de graduação em enfermagem onde foi 

realizada a pesquisa tem aproximadamente 380 discentes e 32 docentes no curso. 

 

Amostragem 

 A amostra foi composta através de uma amostragem probabilística e aleatória onde 

foram entrevistados 15% do total dos discentes, perfazendo um total de 59 discentes, e 

15% do corpo docente, porém participaram da pesquisa 25% dos docentes o que 

correspondem a 08 docentes e ainda a coordenação do curso. O que validou ainda mais a 

pesquisa. 

 O cálculo para determinar uma amostragem probabilística aleatória é um método 

estatístico que estabelece se a amostra obtida pelo pesquisador é estatisticamente 

significante. 

Os docentes entrevistados foram de disciplinas teóricas e práticas para que se 

pudessem evidenciar ainda mais os elementos que são focos da pesquisa em questão. 

 
Técnicas de pesquisa e instrumentos 

 Os instrumentos de coleta de dados utilizados para a consecução dos objetivos 

propostos para essa pesquisa, foram três: um questionário voltado para o docente (anexo I) 

, outro para o discente(anexo II) e um terceiro para a coordenação do curso(anexo III). 

Esses questionários possuíam perguntas abertas e fechadas com a proposta de conhecer o 

perfil da clientela, avaliar a visão dos discentes e docentes em relação a estrutura e 

processos do curso de graduação de enfermagem. 

 Esses questionários foram entregues em envelopes lacrados a coordenadora do 

curso que repassou através de sorteio a 08 docentes, com um prazo de devolução de quinze 

dias. Os envelopes dos discentes foram entregues nas salas de aula dos diversos períodos 
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pelo próprio pesquisador, após sorteio pelo diário de classe e com liberdade de 

participação, o que beneficiou o objeto do estudo, pois todos os sorteados aceitaram de 

imediato. Vale ressaltar que antes da entrega dos envelopes foi distribuído o termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo IV) e retirado todas as dúvidas. 

 

 

Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense, em julho de 2006 e sendo aprovado 

pelo parecer nº 065/06, conforme resolução 196/1996 sobre pesquisas envolvendo seres 

humanos (22). Sendo que, o início da coleta de dados foi condicionado a aprovação do 

referido projeto.   

Todos os entrevistados tiveram a garantia do sigilo de seus nomes e só participaram 

os que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo IV). 

A pesquisa a priori não ofereceu risco aos sujeitos entrevistados, sendo que a 

qualquer momento durante a coleta de dados, os sujeitos puderam solicitar a exclusão dos 

dados fornecidos na pesquisa.  

 

Limitação do estudo 

             Durante o desenvolvimento da coleta de dados em campo, houve algumas 

dificuldades em se obter informações relevantes, por parte de alguns dos sujeitos do 

estudo. Alguns docentes se sentiram melindrados em expor abertamente suas idéias, fato 

este compreensivo tendo em vista ser aquele seu único emprego. E a coordenação do curso, 

não forneceu alguns dados e outros não conclusivos, o que pode ter contribuído para 

algumas lacunas. 

 

Tipo de validação dos instrumentos e do procedimento 

Antes do início da coleta de dados, os instrumentos construídos foram aplicados a 

informantes da mesma categoria dos participantes da pesquisa, para serem testados. O 

objetivo foi identificar problemas na formulação das perguntas, como estrutura lógica, 
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linguagem ou demais circunstâncias que podem prejudicar o instrumento. O estudo piloto 

deu-se em duas universidades privadas com a participação de 28 discentes e 6 docentes. 

 

Tratamento e Análise dos dados 

Os dados foram armazenados em planilha do Microsoft Excel e, posteriormente, 

utilizado freqüência simples percentual e tabulados. A codificação foi realizada a partir da 

classificação e do agrupamento em freqüência simples, para que depois se conseguisse 

montar a disposição, em quadros, tabelas e gráficos para facilitar a verificação das inter-

relações entre os resultados. 

A análise dos dados foi realizada após o tratamento e freqüência simples dos 

mesmos. Para Marconi & Lakatos a análise de dados é a tentativa de evidenciar as relações 

existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores, a fim de ampliar os conhecimentos 

sobre o objeto de estudo (20).  

A análise buscou evidenciar também as relações existentes entre os instrumentos de 

avaliação das estruturas, processos e a qualidade do curso de graduação em enfermagem. 
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Os dados foram apresentados tendo-se o cuidado de caracterizar: o perfil da 

clientela, mostrar os dados referentes a coordenação de curso, dos docentes e discentes, a 

avaliação estrutural do curso de graduação em enfermagem, onde buscou-se aglutinar as 

características relativas a recursos físicos, recursos humanos e recursos tecnológicos. 

 Em relação à avaliação de processos foram abordados os quesitos, metodologia de 

ensino, didática aplicada, conteúdos programáticos e diretrizes pedagógicas do curso.  

 A princípio serão apresentados os dados referentes à coodernação de curso, passando para 

a avaliação docente e discente. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DA CLIENTELA 

 

Os dados utilizados para a caracterização dos sujeitos, ficaram restritos a faixa 

etária e classificação (docente, discente e coordenação), como será abordado nos gráficos 1 

e quadro 1. 

 

                              GRÁFICO 1 – PARTICIPANTES DA PESQUISA 

                         

PARTICIPANTES DA PESQUISA

12%

87%

1%

docente

discente

coordenação

 
Dos 100% participantes da pesquisa, 12% eram docentes, 87% discentes e 1% 

coordenação. Esse percentual foi definido através da metodologia definida. 

 

 

 

CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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QUADRO 1- PERFIL DA CLIENTELA 
         

ITEM 

 

               

               n 

 

% 

Faixa etária/discentes 16-21  

Faixa etária/discentes 22-27  

Faixaetária/discentes e docente 28-33 

Faixa etária/docentes 34-39 

Faixa etária/docentes 40-45 

Sexo feminino           

Sexo Masculino                                         

 

26 

25 

11 

04 

02 

60 

08 

38 

37 

16 

6 

3 

                   88 

                   12   

 

 

No perfil da clientela que compôs a amostra, identificou-se que a maioria era do sexo 

feminino (60), e na faixa etária entre 16 e 27 anos (51), ficou evidenciado maior 

concentração de adultos-jovens entre os participantes, que foi constatado como sendo os 

discentes do curso de graduação de enfermagem.  

Cabe ressaltar que na composição da faixa etária entre 28 e 33 anos, 08 eram discentes 

e 03 eram docentes. E em relação ao sexo 08 docentes pertenciam ao grupo feminino e 

apenas 01 masculino. 

Do total de participantes, 88% do sexo feminino e 12% do sexo masculino. Essa 

predominância nos faz retomar aspectos sócio-históricos, onde a enfermagem nasce como 

um serviço organizado pela instituição das ordens sacras, coexistindo com o cuidado 

doméstico às crianças, aos doentes e aos idosos, associado à figura da mulher-mãe que 

desde sempre foi curandeira e detentora de um saber informal de práticas de saúde.  

São as contradições desses saberes, especialmente para o controle social e religioso da 

sexualidade e da reprodução, que impõe questionamentos a sua legitimidade e mudanças 

no seu livre exercício. A marca das ordens religiosas impõe à enfermagem, por longo 

período, seu exercício institucional exclusivo e ou majoritariamente feminino e caritativo.  

A profissão assume a função simbólica de caminho para a independência, de conquista de 

um mundo diferente do que compunha historicamente o cotidiano das mulheres (29). 
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2-DADOS REFERENTES À ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO DO CURSO 

Neste quesito foram coletados os dados de como o curso de graduação em enfermagem 

é conduzido pela instituição.  

 

QUADRO 2 – APRESENTANDO A ESTRUTURA FÍSICA DA IES 

Quantidade de salas de aula existentes 95 

Quantidade de salas de aula utilizadas pelo curso 06 

Quantidade de turmas  10 

Quantidade média de discentes por turma 38 

Quantidade de vagas disponibilizadas no processo seletivo 

Quantidade de vagas preenchidas 

Quantidade de discentes desistentes e transferidos 

180 

180 

S/R 

 

Ao iniciarmos a análise deste quadro, identificamos que a IES, através do relato da 

coordenação do curso, possuí 95 salas de aula sendo utilizadas para ministrar aulas no 

curso apenas 6, isso se justifica pelo fato do curso possuir 10 turmas em turnos diferentes.   

As outras salas que são utilizadas pelo curso tem a característica de laboratórios. A 

média de discente por turma é de 38, mesmo a IES ofertando no processo seletivo 180 

vagas, sendo 60 para o turno matutino e 120 para o turno noturno e não sendo mais 

ofertado vagas para o turno vespertino. Podemos observar que existe uma entrada 

significante no início de cada processo seletivo de discentes no curso de enfermagem da 

IES, fato esse observado que a quantidade de vagas oferecidas são totalmente preenchidas, 

porém no decorrer dos períodos acontecem desistências e transferências, não sendo 

fornecido pela coordenação esses dados, pois na época em que a coleta de dados foi 

realizada, a coordenação do curso estava em fase de reconhecimento das ações estruturais e 

dos processos do curso, já que havia substituído a pouco tempo a coordenação anterior. 

 Com isso, não foi possível identificar as causas desse fenômeno. Porém vale 

ressaltar, que através dos dados apresentados pode-se constatar que estruturalmente a IES 

segue as diretrizes governamentais (8). 
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QUADRO 3 – PROCESSOS DE ENSINO 

ITEM SIM NÃO 

Modificações na grade curricular desde o início do curso (2001) X  

Realização de eventos científicos envolvendo discentes X  

Avaliação do MEC X  

Oferta de disciplinas optativas no curso X  

Realização de avaliação dos docentes do curso X  

Realização de reuniões com representantes de turma X  

Realização de projetos interdisciplinares com outros cursos  X  

 

Ao analisar o quadro 3 verificou-se que nas respostas oferecidas pela coordenação 

do curso, houve modificações na grade curricular do mesmo desde o início, embora a 

coordenação não relacione na coleta de dados quais foram essas mudanças, houve um 

discurso justificando que tais mudanças ocorreram para atender as diretrizes da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, com isso a instituição, através de ajustes importantes para 

o curso de Enfermagem, dá subsídios a um currículo integrado do curso (23) . 

 De acordo com o inciso III do Art. 43 da LDB 9394/96, a instituição, para atender 

o que reza a lei, realiza eventos científicos envolvendo discentes, e com isso, incentiva o 

trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura (22).  

O curso sofreu avaliação do MEC, porém, não se teve acesso aos resultados 

obtidos.  

A coordenação informou que o curso oferece três disciplinas optativas (Nutrição e 

Dietoterapia, Empreendedorismo e Saneamento Ambiental), proporcionando com isso o 

enriquecimento curricular para os discentes do curso, buscando complementar o 

conhecimento dos mesmos em sua formação(22).  

A coordenação cita ainda que, realiza avaliação dos docentes do curso, sendo esse 

instrumento elaborado pela coordenadora e realiza reuniões uma vez por mês com os 

discentes representantes de turma, tentando atingir a perspectiva daqueles que nela 

intervém, elaborando, experimentando, avaliando e redefinindo os modos de intervenção 

em virtude dos princípios educativos que justificam e validam a prática da própria 
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evolução individual e coletiva, evidenciando os fatos e acontecimentos, recebendo então 

um significado próprio de cada um que os vivencia (23).   

O curso realiza projetos interdisciplinares, com outros cursos da instituição 

(Nutrição, Fisioterapia, Educação Física e Ciências Biológicas), acreditando que a 

atividade educativa interdisciplinar cria possibilidades de novas formas de compreensão da 

realidade e de renovadas maneiras de interação com as pessoas, no entanto os nomes dos 

projetos não foram fornecidos pela coordenação (22).  

Embora mecanismo de rígida cobrança em aspectos externos, tais como: aparência 

pessoal, postura, disciplina e carga horária (pontualidade e assiduidade), fazem com que o 

curso de Enfermagem tenha características peculiares, o que dificulta até mesmo o 

convívio com estudantes de outras áreas (23), cabendo à coordenação e ao corpo docente 

trabalharem com o objetivo de quebrar esse paradigma. 

 

GRÁFICO 2 - QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES 

 

QUALIFICAÇÃODOS DOCENTES
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O curso possui atualmente 32 docentes, sendo apenas 01 doutor e 03 mestres, 26 

especialistas (sendo que alguns ainda estão cursando a especialização) e 2 graduados.  

Pode-se constatar através do gráfico acima que a IES possuí um número pequeno 

de docentes com título de stricto sensu (mestrado e doutorado), de acordo com as diretrizes 

do MEC, o fator crucial determinante da qualidade de uma universidade é a formação e 

titulação do seu corpo docente, o que é preconizado pelo SINAES em consonância com a 

LDB que determina o percentual de 1/3 no máximo de docentes com titulação de lato 

sensu e o restante com titulação de stricto sensu. Esta depende da seletividade das 
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admissões, do rigor nas promoções e incentivos à projetos científicos de pesquisas, levando 

o mesmo a buscar novas titulações.  

Em relação a este quesito a coordenação relatou que: “Haverá contratação de 

profissionais mais qualificados e melhor engajamento dos professores no curso”. Dizendo 

ainda que como meta futura para o curso: “Incentivar a qualificação docente para o 

ingresso no mestrado e melhorar índice de publicações no curso”. 

 É evidente nos cursos de pós-graduação stricto sensu o enfoque principal na 

formação para a pesquisa científica e a menor atenção ao preparo para a docência. Trata-se 

de uma questão relevante, tendo em vista a importância da capacitação de mestres e 

doutores também para a formação de profissionais da sua área, mostrando que o índice de 

titulação de stricto sensu deva ser  bastante expressivo (24). 

 A pesquisa evidenciou que o curso de graduação em enfermagem não está em 

conformidade com o preconizado pela LDB.  

 

3-DADOS REFERENTES AS RESPOSTAS FORNECIDAS PELO CORPO 

DOCENTE .  

Um rápido olhar fornecido pelo corpo docente, mostra a importância da estrutura do curso 

de graduação em enfermagem e dos processos pedagógicos adotados, que podem aumentar 

ou diminuir a probabilidade de um bom desempenho acadêmico.  

 

GRÁFICO 3 – DOCENTES QUE RESPONDERAM A PESQUISA 
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   O gráfico 3 mostra  a quantidade de docente no curso de enfermagem, embora o 

percentual adotado na metodologia do projeto correspondesse a 15% (quinze por cento) 

dos docentes do curso, houve convite a todos os 32 (trinta e dois) docentes, sendo que, 

25% (vinte e cinco por cento) que corresponde a 8 (oito) docentes responderam o 

questionário,  aumentando a validade da amostragem.  

Levando em consideração conceitos estatísticos, as amostras probabilísticas aleatórias 

são usadas quando há um pequeno número de participantes onde as variações individuais 

são importantes, por isso a utilização de uma lista onde os docentes foram sorteados, dando 

igual possibilidade a todos participar da amostra foi um fator de rigor da pesquisa 

conforme já descrito na metodologia (27). 

 Durante a análise do questionário docente, observou-se que as questões de número  

1 ao número 11 referiam-se as estruturas relacionadas: as freqüências dos docentes nas 

dependências, suas condições e material utilizado. As perguntas de número 12 ao número 

19 eram voltadas para os processos de ensino desenvolvidos no curso de graduação. A 

princípio apresentaremos os dados voltados para a estrutura.  

 

TABELA 1 – SOBRE A FREQUÊNCIA DOCENTE NAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA IES 

 

SETOR 

Não 

freqüento 

Freqüento Freqüento 

com discente 

 n % n % n % 

Laboratório de Enfermagem 02 25 - - 06 75 

Laboratório de Anatomia 06 75 - - 02 25 

Laboratório de Microscopia 06 75 - - 02 25 

Laboratório de Informática 01 12,5 05 62,5 02 25 

Biblioteca - - 03 37,5 05 62,5 

Sala de Multimeios - - - - 08 100 

Auditório - - 06 75 02 25 

Sala dos Docentes 01 12,5 07 87,5 - - 

Área de Lazer/Esporte 06 75 02 25 - - 

Sala da Coordenação - - 08 100 - - 

Campo de Estágio 01 12,5 - - 07 87,5 
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               A tabela 1 consolida todas as perguntas referentes à freqüência do docente nas 

dependências físicas. Do total de docentes que participaram da pesquisa 100% freqüentam 

a sala de multimídia com os discentes, o que demonstra a preocupação docente em oferecer 

ensino de melhor qualidade, com a utilização de recursos tecnológicos que facilitam o 

processo ensino aprendizagem. Por outro lado, o recurso de data show muitas vezes 

automatiza as aulas, fazendo que o ensino em sala de aula seja apenas de explanação, sem 

utilização de outras técnicas didáticas, mais participativas para o discente (28).  

               Quanto a presença docente com o discente no laboratório de enfermagem 

observou-se 75% dessa freqüência, o que corrobora com a afirmativa da integração dos 

saberes com a prática (29). O laboratório é um espaço fundamental, onde o discente tem 

possibilidade de ensaio de acertos e erros, com o acompanhamento docente e onde ele 

inicia o desenvolvimento da destreza manual, até adquirir capacidade técnica e habilidades 

para aplicabilidade no campo de estágio. 

                A freqüência na biblioteca se apresentou em torno de 62,5%, sendo do docente 

acompanhado pelo discente, embora a freqüência pelo docente para suas pesquisas 

pessoais foi de 37,5%, o que nos aponta uma maior necessidade da freqüência do docente a 

esta dependência para conhecer melhor o acervo institucional e poder referenciá-los a seus 

discentes, ampliando a construção do saber dentro da prática acadêmica (30).   

         Considerando o atual momento de reflexão sobre a formação superior em 

Enfermagem, em que mudanças curriculares estão sendo discutidas com base nas diretrizes 

do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior, CNE/CES 

1.133/2001, e da LDB, torna-se importante questionar se os docentes estão capacitados 

para uma prática docente que esteja em consonância com as novas perspectivas que se 

colocam na educação em enfermagem. É fundamental que o docente estimule os discentes 

e invista na sua construção do saber científico através da utilização de espaços próprios tais 

como: laboratórios, biblioteca, campo de estágio. A existência dessa infra estrutura da IES, 

irá propiciar melhor qualificação.(22) 
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TABELA 2 – SOBRE AS CONDIÇÕES DAS ESTRUTURAS FÍSICAS  DA IES 

 

 

SETOR 

Satisfatório Pouco 

Satisfatória 

Insatisfatória Não  

Responderam 

 n % n % n %            n         % 

Laboratório de Enfermagem 06 75 - - - - 02       25 

Laboratório de Anatomia 06 75 - - - -             02     25 

Laboratório de Microscopia 06 75 - - - - 02 25 

Laboratório de Informática 08 100 - - - -  - - 

Biblioteca 08 100 - - - -  - - 

Sala de Multimeios 05 62,5 03 37,5 - -  - - 

Auditório 08 100 - - - -  - - 

Sala dos Docentes 03 37,5 03 37,5 02 25            - - 

Área de Lazer/Esporte 04 50 01 12,5 - - 03 37,5 

Campo de Estágio 03 37,5 03 37,5 - - 02 25 
 

 Nesta tabela nos quesitos estruturais das condições físicas, agrupamos os 

resultados, para que fosse mais fácil a interpretação quanto a freqüência dos tópicos 

perguntados, satisfatório, pouco satisfatória e insatisfatória. O laboratório de informática a 

biblioteca e o auditório tiveram 100% de satisfação pelo docente. Os menores índices de 

satisfação foram referentes a sala dos docentes e campo de estágio, esse resultado  

demonstra  que, em um ambiente com poucas condições físicas a interação entre os 

docentes podem ficar prejudicada assim como, um campo de estágio que oferece 

oportunidade e condições físicas salubres podem ser motivadores do processo educativo 
(31). 

Os demais docentes, mesmo sem freqüentar algumas das dependências, não 

souberam ou não responderam o quesito, ficaram sem justificativa as respostas, não sendo 

permitido uma melhor análise do motivo da resposta. 

 

               Os dados relativos a processos serão desenvolvidos ressaltando as questões 

inerentes ao projeto pedagógico, aos procedimentos técnicos e as relações interpessoais 

(tabela 3 e gráfico 4) que permeiam as relevâncias e limitações do curso de graduação de 

enfermagem fornecidas pelos docentes, conforme o demonstrado nos gráficos 5 e 6. 
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TABELA 3 – SOBRE AS CONDIÇÕES DOS PROCESSOS DE ENSINO DA IES 

SIM NÃOITEM 
n % n % 

Atualização de acervo bibliográfico 08 100 - - 

Existência de colegiado do curso 08 100 - - 

Participação em reuniões pedagógicas com a coordenação¹ 08 100 - - 

Recebe orientação/atendimento da coordenação² 08 100 - - 

Entrega de projeto pedagógico ao discente 08 100 - - 

Cumprimento de cronograma de aulas³ 08 100 - - 

Participação em projetos de pesquisa 03 37,5 05 62,5 

Orientação em trabalhos científicos 04 50 04 50 

Apresentação de trabalhos 03 37,5 05 62,5 

¹: Média de participação em reuniões pedagógicas: 2/mês. 

²: Do total de docentes que responderam a questão, 75% consideram satisfatória e 25% consideram pouco satisfatória. 

³: Do total de docentes que responderam a questão, 75% sempre cumprem e 25% cumprem às vezes. 

 

A tabela 3 nos mostra que 100% dos docentes participam no processo de ensino 

relacionado à atualização de acervo bibliográfico, existência de colegiado, participação de 

reuniões pedagógicas com a coordenação, orientações e atendimento pela coordenação, 

entrega de projetos pedagógicos aos discentes e cumprimento de cronograma de aulas. 

Sendo que 62,5% dos docentes que responderam a estes quesitos não participam de 

projetos de pesquisa nem apresentam trabalhos científicos. Esse resultado trouxe algumas 

preocupações, uma vez que, nos levou a procurar conhecer melhor os indicadores que 

devem sustentar uma IES. 

 Se a avaliação é condição necessária para o crescimento da excelência na Pesquisa 

e na formação docente, não é, contudo, condição suficiente: cabe criar condições de 

possibilidade na instância micropolítica na IES para, com base em avaliações coletivas de 

conjunto, propor estratégias de intervenção que trabalhem no engendramento de novas 

produções científicas, na contracorrente do pensamento homogêneo, individualizante e de 

competição excludente (23), elevar a produção científica intelectual consolidada e linhas de 

grupos de pesquisa definidos conforme diz o Decreto número 2.207, de 15/04/ 1997 (23). 

Por outro lado o nos dias de hoje o SINAES, instituído pela Lei número 10861 de 

14/04/2004, compreende que a instituição deve ser avaliada a partir de um conjunto 
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significativo de indicadores de qualidade, vistos de forma integral e não isolada dentro do 

processo avaliativo (32).  

A formação do pensamento investigativo se dá quando o discente vivencia e 

participa de experiências de pesquisa. E para que o discente possa desenvolver um 

pensamento reflexivo e questionador sobre as coisas, é necessário que o docente e a IES 

proporcionem esse momento. 

Algumas questões são fundamentais para criar um corpo de pessoas, discentes e 

docentes, voltados para a pesquisa. Uma das formas é a IES estimular, propiciar e cobrar 

do seu corpo docente formação stricto sensu. 

Outra forma é quando já com o corpo docente qualificado, a IES promove incentivo 

à pesquisa, ou até mesmo cria seus próprios cursos de mestrado e doutorado. 

O vínculo da IES com as empresas na produção do conhecimento, ainda é um 

desafio para o país. Considera-se que o desenvolvimento econômico de uma nação, está 

diretamente relacionado com o seu desenvolvimento científico e tecnológico. 

A investigação científica é importante na transformação da prática profissional, 

pois as lacunas de conhecimento se convertem em desafios na busca de uma melhor 

produção científica aos docentes e discentes da IES (23). 

O questionamento sobre campos de estágio que será explorado no gráfico abaixo, é 

de suma importância, visto que diretrizes preconizadas atualmente pelo MEC, é levar o 

discente do curso de graduação em enfermagem ao verdadeiro conhecimento dos 

problemas da comunidade, por isso se inseriu uma maior carga horária nos estágios de 

saúde da família.  
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GRÁFICO 4 – LOCAL ONDE O DOCENTE FAZ A SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS  
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Observou-se que o estágio supervisionado é realizado em maior proporção 62% na 

rede hospitalar, e em contrapartida, o menor índice 13% corresponde ao estágio realizado 

no Programa de Saúde da Família (PSF). O PSF, no Brasil, desde a década de 90 é 

considerado uma estratégia de reorganização da rede de serviços básicos de saúde (8/33). 

Estudos analíticos sóciopoéticos apontam a importância da vivência de discentes de 

Enfermagem estarem em maior tempo envolvidos nessa estratégia durante a sua formação 

com objetivo de conhecer e assistir as necessidades comunitárias e obter resultados 

positivos na realidade vivida.(34)   

  O processo de formação de enfermeiros envolve múltiplas dimensões da vida 

humana, tais como: intelectual, afetiva, social, estética, ética, cultural, política, além de 

múltiplos conhecimentos de outras áreas. A formação em enfermagem sempre teve seu 

fundamento na teoria e na prática, sendo o campo da prática o local de busca desta ligação, 

embora não se encontrem estudos que evidenciem como se deu esta ligação nos diferentes 

momentos da formação do enfermeiro em nosso país(24).  

Assim sendo, para favorecer a aprendizagem mais ativa e significativa, além das aulas 

expositivas para grandes grupos, se faz necessário propostas de atividades práticas em 

grupos menores, que deverão ser antecedidas por estudos com roteiros orientadores e 

questões estimuladoras da aprendizagem. O sentido será sempre levar a discussão/reflexão 

e posterior aprofundamento com leituras complementares, a fim de que o discente assuma a 

responsabilidade pelo seu aprendizado.  
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Desta forma, a prática deverá acontecer em escolas, unidades básicas e unidades 

hospitalares, buscando estabelecer uma lógica do saudável para o doente, da atenção básica 

para a atenção hospitalar. Esta é uma visão complexa, pois existe atualmente inadequação 

cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes desunidos, divididos, 

compartimentados e as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários (29).  

Há muitos anos o ensino da área de saúde tem sido voltado para a área médico-

cirúrgica, hospitalar, onde é considerado que o profissionalmente para os médicos oferece 

maiores ganhos financeiros. Quanto mais especializado técnico-cientificamente, maior 

status e remuneração. Mas esta proposta anda muitas vezes na contramão das necessidades 

de saúde da população brasileira e da proposta do SUS. 

Os gráficos de número 5 e 6 mostram as respostas abertas que foram evidenciadas e 

agrupadas mediante a similaridade das mesmas, tendo sido freqüente as três qualidades 

relacionadas no gráfico: infra-estrutura, capacitação do corpo docente e interação 

docente/discente e as três limitações descritas: critério de aprovação no vestibular, locais 

de campo de estágio e falta de projetos de pesquisa. Nestes quesitos também apresentamos 

algumas opiniões dos docentes, para melhor observação das suas opiniões, mesmo sendo 

esta pesquisa com enfoque quantitativo, vale a pena entender as falas dos mesmos, o que 

configurou na montagem quantitativa dos dados analisados. 

 

GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DAS OPINIÕES DOCENTES SOBRE A 

QUALIDADE E RELEVÂNCIA DO CURSO  

               

4

50%

5

62,5%

3

37,5%

0
10
20
30
40
50
60
70

Infra-estrutura Capacitação
docente

Interação
docente/discente

QUALIDADE E RELEVÂNCIA DO CURSO

 
 



 

 49

 

 Quando perguntado sobre as qualidades do curso de graduação em enfermagem os 

docentes responderam que: “ Acesso aos recursos, boa estrutura de ensino, professores 

capacitados e interação aluno/professor/coordenador, o que da subsídios para um ótimo 

desenvolvimento acadêmico”(docente1). Já para o docente 4: “Excelente área física e 

qualidade do corpo docente” . O docente 5 diz que: “Equipe do colegiado com excelente 

qualificação, e preocupação na formação ética dos alunos”. Desta forma as falas dos 

demais docentes se enquadram também no que referenciou a opinião dos 3 docentes acima. 

 

 

 

GRÁFICO 6 – DISTRIBUIÇÃO DAS OPINIÕES DOCENTES SOBRE AS 

LIMITAÇÕES DO CURSO  
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 No gráfico 6, 50% dos docentes descreve os locais de campo de estágio como a 

principal limitação do curso, seguido pela falta de projetos de pesquisa 37,5% e por último, 

o critério de aprovação no vestibular, citado por 12,5% dos docentes. 

 Em relação as limitações do curso, apresentamos algumas opiniões fornecidas pelos  

docentes: “Falta de um hospital universitário e de projetos de pesquisa multidisciplinar”, 

foi a opinião do docente 6. Para o docente 4: “Aceitar a entrada no vestibular alunos que 

tem erros gritantes de português e melhorar a oferta de campo de estágio criando um 

hospital escola”.  Já a opinião do docente 7 foi: “Necessitaria de maior abertura das 

instituições para melhorar o campo de estágio e melhorar o incentivo a projetos e trabalhos 

científicos aos discentes” 
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Quanto à qualidade e relevância do curso de graduação em enfermagem, ficou 

evidenciado nas respostas dos docentes que a infra-estrutura tem potencial 

responsabilidade sobre a qualidade do ensino 50%, o que se associa a capacitação docente 

62,5% como marco de relevância no ensino de boa qualidade na educação superior. 

 Isso requer antes de qualquer coisa, a decisão política dos atores administrativos e 

que essa vontade seja compartilhada pelos docentes, porque além da vontade o processo 

envolve aspectos técnicos e políticos, para que essa qualidade seja efetiva (23/32). 

As limitações do curso demonstradas no gráfico 6 revelam que os critérios de 

aprovação no vestibular significam uma grande expansão quantitativa para IES e por outro 

lado não produz sistemas educacionais  consistentes e de qualidade, o que requer critérios 

mais rigorosos de aprovação no processo seletivo.  

Em alguns países, como no Brasil e em muitos outros da América Latina ocorreu 

uma grande expansão de matrículas no crescente mercado de escolas privadas ocasionando 

uma na qualidade do ensino superior (37).  Esse fator também contribui para distribuição dos 

discentes na ocasião do estágio supervisionado, talvez por isso os docentes tenham 

alencado o campo de estágio como um limitador do curso de graduação em enfermagem 

50%, desta forma o preconizado pelo MEC no que tange quantidade de discentes por 

docente no campo é de até 10 discentes para cada docente, quando estágio em setores 

abertos e de 5 discentes por docente em locais de setores fechados (8). 

 Os projetos de pesquisa através da participação docente devem motivar e preparar 

os discentes de Enfermagem a fazerem parte de iniciação científica, contribuindo com o 

potencial intelecto da IES, para o eficiente resultado da mesma, superando dificuldades 

para desenvolvimento de pesquisa em Enfermagem (36). 

O aperfeiçoamento profissional e a especialização são indispensáveis no mundo 

moderno. O que deve ocorrer é o desenvolvimento do senso crítico dos profissionais de 

enfermagem, para compreenderem a importância de uma especialização e aperfeiçoamento 

profissional na iniciação ao interesse aos projetos de pesquisa. 

Entender a qualificação para se fazer uma boa assistência, é essencial para unirmos 

o conhecimento científico à prática de enfermagem. Talvez essa seja a forma de 

diminuirmos a tão criticada dicotomia prática-teoria, e a partir desse conceito, refletir a 

forma de ensinar o discente a realizar uma assistência baseada em estudos e desenvolver no 
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mesmo a preocupação de se buscar constantemente uma capacitação profissional, para que 

a pesquisa venha fortalecer a prática assistencial desenvolvido pela enfermagem (25) 

 

4. DADOS REFERENTES AS RESPOSTAS FORNECIDAS PELO CORPO 

DISCENTE 

 

A avaliação das estruturas e processos do curso de graduação de enfermagem pelos 

discentes mostra que os processos educativos para serem efetivos devem ser construídos a 

partir da participação coletiva, para que as necessidades fornecidas pelos mesmos, possam 

vir a serem atendidas pela IES. O que está descrito a seguir mostra o comprometimento do 

discente em ter um ensino de boa qualidade. 

 

GRÁFICO 7 – O PERFIL DOS DISCENTES EM RELAÇÃO AO TRABALHO 
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A característica observada no gráfico 7 é que 45% dos discentes realizam uma 

atividade laborativa, sendo que em 20% dos que trabalham, desenvolvem essa atividade na 

área de enfermagem, isto se justifica pelo fato do profissional de nível técnico, se 

identificar com a área e deseja buscar ascensão profissional no nível técnico para o nível 

superior cursando a faculdade de enfermagem, para esses discentes a vida profissional 

caminha junto com o trabalho e com a remuneração que propicia uma vida digna, e com 

isso procura desenvolver melhor as competências da enfermagem através da busca pelo 

lado científico (25). 

 Já 55%desta clientela não trabalha.,o que  casou certa estranheza, por não ser o 

comum nos cursos de graduação na área de enfermagem, segundo o COFEN. Consultamos 
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os últimos dados do IBGE da localidade para conhecer a realidade, o que configurou que a 

média da população que cursa nível  superior, está dentro de uma classe social privilegiada, 

não sendo necessário de exercer atividades laborativas, e são discentes mais novos que 

ainda não entraram no mercado de trabalho e a busca pela formação acadêmica vem para 

fortalecer uma base técnica profissional ao futuro desse discente (37/38). 

 

TABELA 4 – SOBRE A FREQUÊNCIA DISCENTE NOS ESPAÇOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DA IES 

 

 

SETOR 

Não 

freqüento 

Freqüento 

com docente 

Freqüento 

com monitor 

 n % n % n % 

Laboratório de Enfermagem 18 30,5 19 32 22 37,5 

Laboratório de Anatomia 10 16,9 29 49,3 20 33,8 

Laboratório de Microscopia 20 33,8 32 54,4 07 11,8 

Laboratório de Informática 03 5,1 55 93,2 01 1,7 

Biblioteca - - 59 100 - - 

Sala de Multimeios 17 28,8 42 71,2 - - 

Auditório - - 59 100 - - 

Área de Lazer/Esporte 58 98,3 - - 01 1,7 

Sala da Coordenação 03 5,1 56 94,9 - - 

Campo de Estágio 18 30,5 41 69,5 - - 
 

 

Na tabela acima 100% dos discentes referiram freqüentar a biblioteca e o auditório 

acompanhados do docente, o que contrapõe com as respostas docentes frente à freqüência 

dos espaços ensino aprendizagem.  

O interesse discente por essas áreas se dá pela necessidade de ampliação do 

conhecimento e realização de atividades científicas. Os espaços de laboratório de 

informática 93,2% e sala de coordenação 94,9% na maioria das vezes são freqüentados 

pelos discentes sozinhos que buscam orientações através da internet e com os próprios 

docentes. 
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 Os outros espaços freqüentados, como o laboratório de enfermagem 37,5%, 

laboratório de anatomia 33,8% são utilizados com a presença do monitor, sendo também 

freqüentado algumas vezes na companhia do docente, embora tenha sido freqüentado por 

100% dos discentes em decorrer do curso e ao responderem ao questionário estavam em 

períodos que naquele momento não mais utilizavam essas dependências.  

Constatando que a teoria e prática de enfermagem, devem estar integradas em todas 

as práticas educacionais, valorizando esses espaços da IES que são indicadores de 

processos avaliativos externos (32).  

A freqüência desses espaços de ensino deve ser estimulada a fim de que a 

continuidade do processo de ensino-aprendizagem caminhe em consonância com o projeto 

pedagógico do curso de graduação em enfermagem da IES (39). 

Defende-se, aqui, que boa qualidade do ensino é resultante de um conjunto de 

aspectos que se interpenetram. Para bem fazer aquilo que é preciso fazer, necessita-se 

dispor de condições objetivas mínimas para o trabalho. Se isso é aceitável em qualquer 

circunstância, torna-se imprescindível quando se pretendem mudanças nas convencionais 

formas de ensinar/aprender/avaliar. 

Assim, para dar conta de uma organização didático-pedagógica inovadora, é 

necessário contar com atores que viabilizem esta nova forma de organização do trabalho 

pedagógico e, neste sentido, um olhar sobre as condições de trabalho parece indispensável. 

Foi considerado, também, que a diversidade de cenários de aprendizagem é essencial para 

superar a formação centrada no conhecimento (1).  
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TABELA 5 – SOBRE AS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS ENSINO-

APRENDIZAGEM  DA IES 

 

 

 

SETOR 

satisfatório Pouco 

satisfatório 

insatisfatório 

 n % n % n % 

Laboratório de Enfermagem 52 88,1 07 11,9 - - 

Laboratório de Anatomia 33 56 15 25,4 11 18,6 

Laboratório de Microscopia 50 84,8 09 15,2 - - 

Laboratório de Informática 47 79,7 09 15,2 03 5,1 

Sala de Aula 39 66,1 15 25,4 05 8,5 

Biblioteca 59 100 - - - - 

Sala de Multimeios 38 64,3 12 20,3 09 15,2 

Auditório 49 83,1 08 13,5 02 3,4 

Área de Lazer/Esporte 24 40,7 06 10,2 - - 

 

 

Os dados demonstrados na tabela 5 apontam para satisfação dos 100% dos discentes em 

relação as condições físicas da biblioteca, 88,1%  do laboratório de enfermagem, 84,8% do 

laboratório de microscopia, 83,1% do auditório e 79,7% do laboratório de informática. 

     Observou-se que poucos foram os espaços cuja condição se mostraram insatisfatória na 

visão dos discentes, o que permite dizer que a IES prima pela qualidade de suas instalações 

físicas com o intuito de fornecer um excelente ambiente de estudo a sua população 

acadêmica, atendendo assim as exigências preconizadas pelo MEC (8). 

        No que se refere às condições físicas dos espaços ensino-aprendizagem da IES, ela é 

julgada de forma geral como satisfatória pelos os discentes. No setor privado, a existência 

de mecanismos de recuperação da aprendizagem foi bastante citada em relatórios de 

avaliação do MEC. Importa interrogar se estes mecanismos estão ligados a um esforço de 

humanização da avaliação ou, contraditoriamente, se democratizam estes espaços para 

promover a manutenção dos discentes em seus espaços, com o viés econômico sendo 

definidor da política institucional. 
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Um olhar integrado sobre as dimensões encontradas nos instrumentos possibilitou uma 

melhor compreensão do contexto que envolve as IES, ora sob avaliação. Permitiu também 

que se explorem as contradições inerentes ao processo de mudança paradigmática. 

Defende-se, aqui, que boa qualidade do ensino é resultante de um conjunto de aspectos que 

se interpenetram, e neste caso estão as condições das estruturas que a IES oferece ao sues 

sujeitos, sendo mais um fator crucial na construção do saber (1).  
         

TABELA 6 – SOBRE AS CONDIÇÕES DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  DA IES 

 

 

SIM NÃOITEM 
n % n % 

Atualização de acervo bibliográfico 47 79,7 12 20,3 

Existência de diretório acadêmico do curso 10 16,9 49 83,1 

Recebe orientação/atendimento da coordenação 59 100 - - 

Recebe projeto pedagógico ao docente 54 91,5 05 8,5 

Cumprimento de cronograma de aulas 54 91,5 05 8,5 

Participação em projetos de pesquisa 25 42,4 34 57,6 

Freqüência em monitorias 35 59,3 24 40,7 

Participação em eventos científicos 51 86,5 08 13,5 

Apresentação de trabalhos 15 25,4 44 84,6 

 

Observam-se diferentes respostas na tabela 6 em relação aos mesmos quesitos 

questionados aos docentes relacionados ao processo de ensino. Segundo 20,3% dos 

discentes, o acervo bibliográfico não é atualizado, o que difere da citação dos docentes. 

Embora o curso de graduação não possua diretório acadêmico, 16,9% dos discentes 

referiram a sua existência, o que denota a falta de conhecimento dos processos políticos 

acadêmicos do curso, a entrega dos projetos pedagógicos e cumprimento de cronograma de 

aulas pelos docentes ocorrem na visão de apenas 8,5% dos discentes, contrariando o 

depoimento de 100% dos docentes que afirmaram a entrega dos projetos e cronograma de 

aulas.  
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Já na participação em projetos de pesquisas foram registrados por 42,4% dos 

discentes, que não chega a 50% da clientela, condição mínima necessária para que se 

cumpra a LDB.  

O engajamento dos discentes na iniciação científica está aquém do preconizado, 

(74,6% não apresentam trabalhos científicos), o que evidencia a necessidade do discente de 

Enfermagem estar inserido em processos científicos, assim como, a não inserção do 

docente no estimulo a esta prática leva a este resultado (40).  

 Reiterando o pensamento epistêmico de educadores que acreditam que para uma 

melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem, as pesquisas científicas quando 

desenvolvidas na graduação levam os sujeitos à construção do seu próprio saber científico 
(30) . 

 

GRÁFICO 8 – LOCAL ONDE O DISCENTE REALIZA OS ESTÁGIOS  
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 O gráfico de número 8 mostra que alguns discentes freqüentam mais de um 

campo de estágios, assim como outros não freqüentam nenhum campo por não terem 

atingido o quarto período no curso de graduação quando e iniciado na grade curricular os 

estágios supervisionados. 

 Essa afirmativa é comprovada pelos percentuais 69,5% encontradas no posto de 

saúde e rede hospitalar. Os 47,4% dos discentes disseram já terem passado por todos os 

campos, isso se deve ao período em que cada discente se encontrava por ocasião da coleta 

de dados.  
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A passagem dos discentes pelos campos descritos no gráfico é uma recomendação 

do MEC está descrito no plano de curso da graduação em enfermagem da IES (8/22). 

Entendeu-se, que os estágios supervisionados nos diferentes campos têm como 

objetivo desenvolver as diversas habilidades aprendidas em sala de aula e laboratório e 

também, que as condições de trabalho docente, particularmente, sua qualificação 

permanente, são mediadores importantes da possibilidade de desenvolver os processos de 

ensino e aprendizagem coerentes com as ementas das disciplinas práticas da IES. 

 A formação pretendida para o enfermeiro implica no trabalho docente no estágio 

curricular supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares. 

Por fim, os espaços de aprendizagem nas unidades básicas de saúde, unidades de saúde da 

família e hospitais secundários e terciários são considerados essenciais para atender as 

normativas do projeto político pedagógico do curso de graduação da IES (24). 

A construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem 

no Brasil, mobilizados a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determinou 

um movimento desafiador na comunidade acadêmica. Contudo, estas discussões não se 

configuram como um movimento novo, pois, há algum tempo, a formação em 

Enfermagem vem sendo discutida em suas bases teórico-filosóficas, alinhadas com a 

pedagogia crítica, pois seus atores acreditam numa práxis, compreendida como atividade 

objetiva e transformadora da realidade natural e social, que implica em certo grau de 

conhecimento da realidade que transforma e das necessidades que satisfaz (1). 
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TABELA 7–SOBRE O CORPO DOCENTE DA IES 
 

       Observou-se que em alguns dos sub-quesitos os discentes responderam que nunca os 

docentes executam as ações propostas na pergunta, como ocorreu em: dominam a matéria 

(3,4%), promovem a participação dos discentes (3,4%), sanam dúvidas (3,4%), realizam 

aulas expositivas (6,8%), realizam seminários (3,4%) e discutem textos (11,9%). 

        Cuidar da aprendizagem do aluno não é atividade que se aprenda por osmose ou 

como encenação caricata em sala de aula. Exige conhecimento de causa, traquejo em 

teoria da aprendizagem, reflexão madura sobre como avaliar e orientar. 

        As faculdades hoje, estão desaparelhadas para assumir este desafio de transformar 

todo professor em pedagogo, mas seria função crucial. (41) 

            Se desejamos que os discentes sejam pensadores críticos e procuramos desenvolver 

neles habilidades e hábitos mentais que formem o espírito crítico, ao mesmo tempo 

almejamos fazer todo o possível para o discente desenvolver-se, crescer como pessoa e 

construir seu conhecimento, é necessário ensiná-lo a pensar sobre as condições 

pedagógicas diversas das tradicionais normalmente utilizadas.  

          Para atingirmos esse objetivo é necessário envolver o discente em uma 

aprendizagem ativa, em situações nas quais é ele mesmo o responsável por encontrar 

determinadas soluções a partir da problematização metodológica que foi previamente 

entregue pelo docente. (42) 

 

 

 

 

 

QUESITO SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 

    n  % n  % n  % 

Dominam a matéria 16 27,1 41 69,5 02 3,4 

Planejam as aulas 28 47,4 31 52,6 - - 

Contextualizam com a prática 16 27,1 43 72,9 - - 

Promovem sua participação 23 39 34 57,6 02 3,4 

Sanam dúvidas 15 25,4 42 71,2 02 3,4 
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GRÁFICO 9– DISTRIBUIÇÃO DAS OPINIÕES DOS DISCENTES SOBRE A 

QUALIDADE E RELEVÂNCIA DO CURSO 
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             Observou-se que no gráfico 09, para os discentes a qualidade do curso se divide em 

infra-estrutura da instituição e corpo docente 42,4% em ambas e uma minoria 15,2% 

aponta as ações comunitárias como principal qualidade do curso. Para aferir a qualidade 

do curso vários indicadores são levados em consideração, porém a presença de condições 

favoráveis da infra-estrutura e qualificação do corpo docente são quesitos de alta 

relevância para o SINAES (9). 

         O que hoje define a excelência das IES pelos conceitos obtidos após cada avaliação.  

Chamamos atenção para a significância da opinião dos discentes 15,2% sobre a relevância 

das ações comunitárias inseridas no curso, vista ser esta uma das ações inovadoras do 

curso de graduação em enfermagem e até mesmo das diretrizes governamentais. Isto se 

deve a adoção do PSF, dos projetos de extensão universitária, de atividades 

complementares no projeto pedagógico das IES (22). 

 

Ilustramos aqui algumas opiniões dos discentes em relação a qualidade do curso: “A 

estrutura oferecida é muito boa, os professores são ótimos” discente 35. Já o discente 16 

diz que: “Fazemos estágio na comunidade e conseguimos ajudar a muita gente através 

desses estágios, os professores estudam bastante para tirar nossas dúvidas, a nossa 

faculdade é muito boa em suas instalações”, para o discente 41: “A estrutura física da 

instituição é muito boa, principalmente a biblioteca e o laboratório de informática, 
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fazemos estudos com algumas comunidades e os professores são capacitados”. 

 

GRÁFICO 10– DISTRIBUIÇÃO DAS OPINIÕES DOS DISCENTES SOBRE AS 

LIMITAÇÕES DO CURSO 

                     

13

22%

18

30,6%

28

47,4%

0

10

20

30

40

50

Campo de estágio Relação com o
corpo docente

relação com a
coordenação

LIMITAÇÕES DO CURSO 

 
 

          As limitações apontadas no gráfico 10, para a maioria dos discentes 47,4% descreve 

a interação com a coordenação como principal dificuldade do curso, seguido por interação 

interpessoal com o corpo docente 30,6% e a qualidade do campo de estágio 22%, que 

oferece poucas oportunidades de desenvolvimento técnico aos discentes.  

        Em relação a opinião dos discentes quando perguntado sobre as limitações do curso 

de graduação em enfermagem, trouxemos algumas falas: “Deve haver maior interação 

entre professor/aluno/coordenação”, foi o que disse o discente20, já o discente 55 relata 

que: “Resolução de alguns problemas entre professores e alunos e tramite difícil em 

relação a diálogo com a coordenação e campo de estágios com problemas”, para o 

discente 33 “Os professores não promovem o raciocínio dos discentes, não valorizam 

nossas falas só eles são os certos e quando vamos reclamar na coordenação ela diz que 

vai ver e fica tudo do mesmo modo” 

 

         Em um processo de formação contínua, o docente e todos os que trabalham na 

instituição tornam-se responsáveis pela reciprocidade entre os sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem para desenvolver um ambiente de respeito e cumplicidade, 

baseado nas relações que irão levar o capital intelectual da IES a fornecer bases sólidas 

para um bom desenvolvimento de desempenho e ajuda ao próximo (43) . 
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          Em uma visão integradora, o clima de uma organização pode ser considerado nas 

dimensões psicossocial-social e cultural, que correspondem aos níveis através dos quais 

se pode aprender: objetos, valores e crenças. A instituição deve desenvolver uma inter-

relação onde alguns fatores (clima, organização e cultura) estejam no dia a dia daqueles 

que trabalham em prol da educação profissional, sendo esses requisitos percebidos pela 

direção, coordenação, corpo docente e todos os outros envolvidos no processo de ensinar 

(14) . 

 

 

GRÁFICO 11– DISTRIBUIÇÃO DAS OPINIÕES DOS DISCENTES PARA A 

MELHORIA  DO CURSO 
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         Para a maioria dos discentes 47,4% a principal sugestão para melhoria do curso é a 

criação de um hospital-escola, que para alguns autores o importante é que se tenha locais 

que possam propiciar a aplicação prática das teorias aprendidas. 

         É comum em IES as parcerias entre instituições de saúde públicas e privadas, onde 

as estruturas físicas e materiais possibilitam o desenvolvimento dos processos educativos 

contidos no conteúdo programático das disciplinas existentes na grade curricular do curso 

de graduação em enfermagem. Por outro lado a existência do hospital escola facilita o 

acesso pela inserção deste campo na própria IES, o que não acontece nos campos 

conveniados onde o contato prévio se faz necessário e por vezes as condições locais não 

favorecem a adoção dos protocolos existentes ou mesmo dos procedimentos técnicos (44).  
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         Outra melhoria sugerida pelos discentes, é o ouvir 22%, que compreende a escuta 

sensível onde o discente tenha possibilidade de demonstrar suas dificuldades, seus 

anseios, suas dúvidas, de manifestar seus sentimentos, de poder dialogar com os docentes 

colocando seu ponto de vista e com isso ser responsável pela construção do seu próprio 

conhecimento (45) . 

          Quando o discente sugere que a metodologia precisa sofrer mudanças se refere a 

forma como ela está sendo conduzida em sala de aula, onde o raciocínio lógico a 

problematização, a discussão de casos, não acontecem nos discursos docentes, isso 

repercute na prática de modo que os procedimentos práticos se tornam repetitivos e 

vazios, sem a fundamentação teórica discutida em sala de aula.  

          Partindo dessa premissa, a associação de idéias através da fundamentação, 

discussão das informações colhidas e realidade com a visualização da prática permite ao 

discente uma melhor abordagem na extensão do seu conhecimento, deixando de ser 

empirismo e se transformando em ações que poderão ser desenvolvidas através da 

pesquisa.(36) 
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Tendo o estudo uma abordagem quantitativa, os indicadores que se apresentaram ao final 

da coleta de dados e análise das mesmas, promoveu um balanço das dimensões mais 

visíveis e facilmente descritíveis, a respeito das medidas físicas (estruturas) e dos 

processos avaliativos, onde durante toda a pesquisa os questionamentos apontavam para o 

conhecimento do corpo docente, sua dinâmica pedagógica, sua forma de contextualizar a 

prática e sua inter-relação com os discentes e coordenação do curso, assim como foi 

importante conhecer a visão desses sujeitos docentes/discentes em relação a avaliação das 

estruturas e processos, bem como, identificar através de seus registros os fatores 

limitadores e facilitadores desse processo, que foram os objetivos propostos na pesquisa. 

           Pôde-se concluir que: 

• Na visão do discente os processos e as estruturas do curso de graduação em 

enfermagem contemplam parcialmente as suas expectativas. É notável com que 

clareza e objetividade responderam aos questionamentos reconhecendo a 

excelência da estrutura física. 

• Sobre a capacitação dos docentes, e a inserção de projetos de ação comunitária, os 

mesmos dizem acontecer. No entanto identifica limitações importantes relacionadas 

aos processos pedagógicos, a participação discentes na construção desses 

processos, da falta de uma política voltada para pesquisas, da proximidade entre 

discentes/docentes/coordenação, da interface com os outros cursos da IES e 

principalmente de campo de estágios mais ricos em oportunidades. 

• Na visão do docente pôde-se perceber nas suas respostas, certo temor em declarar 

seus verdadeiros conceitos principalmente em relação aos processos, o que ficou 

visível quando as informações foram cruzadas com as dos discentes. O grupo foi 

unânime ao falar da excelência das estruturas, o que pôde ser constatado. 

Pontuaram ainda, a qualificação do corpo docente, que não foi comprovado pelos 

dados coletados, uma vez que a maioria dos docentes são especialistas ou 

graduados. Concluiu-se ainda, que a participação em projetos de pesquisa, 

orientação aos discentes, e a participação em eventos científicos ainda são poucos 

expressivos. As dificuldades quanto aos processos de critérios de aprovação no 

CAPÍTULO V – CONCLUSÃO 
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vestibular e a pouca oferta de campo de estágio, ainda na visão do docente, traz 

prejuízos no processo ensino aprendizagem.  

• Na visão da coordenação do curso de graduação em enfermagem, os processos 

relativos a projetos interdisciplinares facilitam a inter-relação dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, embora mecanismos de rígida cobrança de aspectos 

externos se façam presentes. (o cumprimento das normas gerais do curso e falta de 

compromisso do corpo docente e discente). Com tudo isso, acredita que a estrutura 

e processos do curso satisfazem aos avaliadores do MEC, que conceituaram o curso 

de graduação em enfermagem como muito bom. 

            Esses achados confirmaram a hipótese levantada que tem como afirmativa que as 

estruturas de ensino do curso possuem uma excelente qualidade e que seus processos 

pedagógicos, necessitam da adoção de novas diretrizes metodológicas, trazendo no seu 

bojo a transformação do modelo educacional vigente. 

             Descrever a “Avaliação das estruturas e processos: em um curso de graduação em 

enfermagem”, do qual eu pude fazer parte foi gratificante, por que acredito que a pesquisa 

possa vir a contribuir para o crescimento e desenvolvimento desse curso. 

             A construção de uma estrutura em uma instituição de ensino superior, é por si só 

uma das condições de se estabelecer o início da qualidade de ensino que deseja a 

instituição oferecer a seu público. Uma boa estrutura, bem organizada, salas de aula 

iluminadas, arejadas, laboratórios amplos e equipados adequadamente para atender as 

necessidades acadêmicas, bibliotecas com acervos atualizados e múltiplos, área de lazer e 

administrativa funcional, vão fazer com que o seu público já conheça que a instituição está 

bem equipada para recebê-los, porém o que precisa estar claro para essas pessoas é de que 

forma a consolidação estrutura e processos vão subsidiar uma boa formação e socialização 

do conhecimento técnico-científico que o mesmo deseja adquirir. 

            Cabe ainda aos docentes e gestores institucionais, direcionar os discentes, futuros 

profissionais, à necessidade de que é preciso sair para além-fronteira e percorrer novos 

horizontes na busca de novos conhecimentos e experiências para solidificar as 

competências adquiridas durante seu curso de graduação. Desta forma as tendências 

educacionais não mais serão objetos isolados de determinadas instituições, pois elas 

estarão em busca de novos desafios também acreditando na inter-relação institucional. 
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           Entretanto não pode ser somente este o único modelo conclusivo de uma avaliação 

de um curso de graduação, o que a pesquisa evidenciou ,foi buscar a função da 

conceitualização que é distinguir, clarear uma avaliação entre medida, descrição, 

julgamento, apresentação de dados observáveis e coletados, e interpretação dos mesmos. 

           Neste estudo a quantificação foi fundamental, mesmo porque a quantidade é um dos 

índices e funções da qualidade, desse modo, saber interpretar as diversas falas pode nos 

permitir uma avaliação neutra e sem restrições. Enquanto procedimento metodológico, a 

descrição objetiva da instituição é uma etapa importantíssima da avaliação. Não pode, 

entretanto, bastar-se a si mesma, nem desejamos que sirva de instrumentos punitivos, 

conclusivos ou a privilégios, seja de indivíduos, de grupos ou da própria instituição.   

                Durante todo o processo de coleta de dados, foi agrupado cada resposta, a fim de 

poder conhecer o pensamento dos indivíduos nos quesitos investigados; ao fazermos as 

análises evidenciamos que a IES traz consigo uma característica muito rica no pensar do 

seu corpo discente e docente, nos quesitos estruturais, sem sombra de dúvida podemos 

comprovar tais características. Nos quesitos processos, houve divergências de respostas, 

contudo, conseguimos interpretar de forma ética e sem que nossa avaliação ficasse 

fragmentada ou compartilhada. 

                 Baseando-se na linha filosófica da pesquisa foi possível identificar caminhos e 

trilhas onde nos levou a construção de um saber ainda mais metodológico no campo da 

avaliação de cursos. As respostas colhidas identificaram entre outros aspectos a 

importância de um projeto de extensão científica entre discentes e docentes, e continuidade 

de formação docente, já que o número apresentado foi muito grande de especialistas, a IES 

não pode deixar escapar a titularidade docente dentro do seu corpo técnico científico, 

devendo primar pela continuidade de estudo dos mesmos, realizar ações científicas, 

envolvendo o corpo discente e docente também deve ser um dos caminhos para se alcançar 

a qualidade dos processos ensino-aprendizagem e nos foi revelado pelos sujeitos que os 

mesmos não participam de atividades de extensão científica. Esses enfoques devem ser 

trabalhados a luz de um saber reflexivo, onde cada sujeito possa identificar o seu real 

desejo de ingressar em uma profissão que requer a cada dia, mais estudos, pois estarão 

lidando com seres humanos e suas necessidades básicas afetadas levando a diversas 

patologias que necessitam de um cuidar único e próprio de cada mão.  



 

 66

 

              O fundamental é entender que a educação é um fenômeno social, portanto, 

carregado de valores mergulhados em sistemas filosóficos, políticos, éticos, culturais, 

epistemológicos e de comunicação, portanto deve ser do conhecimento de todos a forma de 

se conseguir atingir tais fenômenos.  

                Verificamos no estudo que, a avaliação se deu muito na vontade de novas 

propostas para a IES a partir da visão daqueles que dela necessita para conseguir uma 

profissão, foi observado que uma das reflexões sugeridas pelos seus sujeitos, a construção 

de um hospital escola a fim de um melhor desenvolvimento técnico científico, teórico-

prático, hoje já é quase realidade, pois a IES observou essa questão e promoveu a 

inauguração de uma clínica escola, onde além do curso de enfermagem foi beneficiado, 

bem como os outros cursos: fisioterapia, nutrição e psicologia.  

                 Desta forma, vale ressaltar que existe na instituição uma forma de expressão no 

desenvolvimento do saber científico do discente, as produções acadêmicas são publicadas 

em um periódico específico da IES o “livro de idéias”, porém se faz pouco no universo de 

ações científicas que deveriam ser orientados os discentes e docentes do curso de 

graduação em enfermagem.  

                 Portanto, por meio desse estudo, consegui-se enxergar que a “Avaliação das 

estruturas e processos: em um curso de graduação em enfermagem”, conseguiu atingir seus 

objetivos e contribuir com novas diretrizes para a IES, que já é uma realidade. Acredito 

que esta pesquisa tenha eco junto a IES, a fim de que ela venha a ouvir um pouco mais seu 

público e desenvolver no passar de cada ano, talvez, na ânsia da instituição  atingir um 

resultado mais positivo quanto a  construção de saberes técnicos científicos com a 

participação de  uma população com sede de saber e buscando sempre seu aprimoramento 

técnico profissional. E assim, permitir a cada dia novas ações educacionais, que deve ser 

um dos pilares de uma IES.   
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ANEXO I 
 

Cachoeiro de Itapemirim, ___ de ___________ de 2006. 
 
De: Diretoria – Centro Universitário São Camilo – ES 
Para: Comitê de Ética do HUAP/UFF _ RJ  
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Venho por meio desta autorizar o Enfermeiro José Antonio Paiva de Abreu, 

documento de identidade número 08234410-2 IFP/RJ, a realizar pesquisa com coleta de 

dados, no período de abril a junho de 2006, no Centro Universitário São Camilo – ES 

(Curso de graduação em enfermagem). 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas 

complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente 

para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles favoráveis ou não. 

Saliento que o Centro Universitário São Camilo – ES, apresenta infra-estrutura 

necessária ao desenvolvimento da pesquisa e para atender eventuais problemas dela 

resultantes. 

Aceito as responsabilidades pela condução científica do Projeto “AVALIAÇÃO 

DAS ESTRUTURAS E PROCESSOS: EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM”.  

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________________ 
Diretor 

Centro Universitário São Camilo – ES 

ANEXOS 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 Eu, José Antonio Paiva de Abreu, declaro que os resultados da pesquisa intitulada 

“AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS E PROCESSOS: EM UM CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM” serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou 

não a confirmação das questões norteadoras. 

  

 

 

Cachoeiro de Itapemirim, ___ de ________________ de 2006. 

 

 

____________________________ 

José Antonio Paiva de Abreu 

Pesquisador responsável 
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ANEXO Ill 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Eu, José Antonio Paiva de Abreu, declaro o uso e destinação do material e/ou dados 

coletados na pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS E PROCESSOS: 

EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM” serão usados somente para 

fins de divulgação científica na área de enfermagem. 

 
 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, ___ de _______________ de 2006. 

 

 

 

_______________________________ 

José Antonio Paiva de Abreu 

Pesquisador responsável 
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ANEXO lV 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 Idade: ___ anos   R.G.: ______________________________________ 

 

Título da Pesquisa: “AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS E PROCESSOS: EM UM 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM”.  

Pesquisador responsável: José Antonio Paiva de Abreu. Tel: (28) 3532-3678/ 9885-9331 

Eu, __________________________________, declaro ter sido informado da 

importância desse instrumento e tenho pleno conhecimento de que esta pesquisa tem como 

objetivo construir marcos de avaliação institucional, a partir da visão dos sujeitos e das 

políticas-educacionais, visando a qualidade do curso de graduação em enfermagem. 

Estou ciente de que não sofrerei nenhuma abordagem e/ou procedimento e que a 

pesquisa a priori não me trará riscos ou desconfortos, pois trata-se de uma pesquisa 

descritiva com abordagem quantitativa.  

Estarei recebendo respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 

benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. A qualquer momento tenho a 

liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar da pesquisa, sem que isso 

traga prejuízo à condição que tenho nesta instituição. Concordo com a publicação anônima 

dos dados que tenham relação com a pesquisa, que sejam inspecionados por pessoas 

autorizadas pelo pesquisador e que não terei despesas e nem receberei dinheiro por 

participar da pesquisa.  

Cachoeiro de Itapemirim, ______  de ______________________  de  2006. 
 

 
_________________________________        _______________________________   
           José Antonio Paiva de Abreu                        Assinatura do responsável por  
                      Pesquisador                                              obter o consentimento      
 
 
_________________________________           _______________________________ 
                     Testemunha                                                                 Testemunha                                            
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ANEXO V 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – COORDENAÇÃO CURSO 

NÚMERO 1 – ESTRUTURAS E PROCESSOS DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 
1 – Quantidade de salas de aula existentes: ________, utilizadas pelo curso: _________ 
 
2 – Quantidade de turmas:  
 

TURNOS PERÍODO 
MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

TOTAL 

1º     
2º     
3º     
4º     
5º     
6º     
7º     
8º     

 
3 – Quantidade de discentes por turma: 
 

TURNOS PERÍODO 
MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

TOTAL 

1º     
2º     
3º     
4º     
5º     
6º     
7º     
8º     

 
4 – Quantas vagas são disponibilizadas no processo seletivo?   1º semestre: ______   2º semestre: ______ 
 
5 – Percentual de aprovação dos inscritos no processo seletivo:   1º semestre: ______   2º semestre: _____ 
 
6 – Média dos índices de reprovação e dependências por período: 
 

PERÍODO PERCENTUAL DE 
REPROVAÇÃO 

PERECENTUAL DE 
DEPENDÊNCIAS 

1º   
2º   
3º   
4º   
5º   
6º   
7º   
8º   
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7 – Disciplinas com maiores índices de reprovação e dependências por período: 
 
PERÍODO DISCIPLINAS COM MAIOR  

ÍNDICE DE REPROVAÇÃO 
DISCIPLINAS COM MAIOR 

 ÍNDICE DE DEPENDÊNCIAS 
1º   
2º   
3º   
4º   
5º   
6º   
7º   
8º   

 
8 – Média dos índices de discentes desistentes e transferidos por período: 
 
PERÍODO DESISTENTES TRANSFERIDOS 

1º   
2º   
3º   
4º   
5º   
6º   
7º   
8º   

 
9 – Houveram modificações na grade curricular do curso desde o seu início até atualmente?  
 
(   ) Não      
 
(   ) Sim, quais e por quê? _______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
10 – O curso de enfermagem realiza eventos científicos e de ação social envolvendo os discentes do curso? 
 
(   ) Não 
 
(   ) Sim, quantos e quais? _______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
11 – Quantidade de docentes no curso: _________ 
 
Graduados: ______                               Especialistas: _______ 
 
Mestres: _______                                  Doutores: _______ 
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12 – Deste total, quantos são Enfermeiros? ________ 
 
13 – A partir de qual período os discentes iniciam o estágio supervisionado? ______ 
 
14 – O curso já foi avaliado pelo MEC?   (   ) Não   (   ) Sim, qual o conceito que obteve? ______ 
 
15 – O curso oferece disciplinas optativas?  (   ) Não    (   ) Sim, quais? ___________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
16 – A coordenação realiza avaliação dos docentes do curso?   
 
(   ) Não   (   ) Sim, por qual(is) instrumento(s)? ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
17 – A coordenação realiza reuniões com representantes de turma do curso? (   ) Não  (   ) Sim, ___ x mês 
 
18 – Existem projetos e atividades interdisciplinares do curso de enfermagem com os demais cursos? 
 
(   ) Não    (   ) Sim, com quais cursos e quais projetos/atividades? _______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
19 – Nos últimos dois anos, quais melhorias significativas foram realizadas a níveis de estruturas e processos 
do curso? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
20 – Quais são as atuais metas para os próximos dois anos, que visam promover a melhoria do curso? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  



 

 78

 

ANEXO VI 
INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS NÚMERO 2 – DISCENTES 

 
 
 

 
Rua Dr. Celestino, 74 
24020-091- RJ – Brasil 
Tel (21) 2629-9484 
e-mail: 
www.uff.br/eeaac/mestrado.ht
m 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
      Você está recebendo um questionário que faz parte de um projeto de dissertação de 
mestrado cujo tema da pesquisa é: Avaliação das estruturas e processos: em um curso 
de graduação em enfermagem, que objetiva a reflexão em torno da realidade do Centro 
Universitário São Camilo-ES no curso de Graduação em Enfermagem, visando ações que 
venham contribuir para a qualidade da formação de profissionais. 
 
      Isto só pode se concretizar como uma proposta coletiva em que discentes e docentes do 
curso de graduação em enfermagem participem com suas opiniões e vivências. 
 
      Você poderá marcar mais de uma alternativa por questão apresentada, neste sentido 
acreditamos em uma melhor abordagem no final da coleta de dados, que poderá servir 
como referência para construção de marcos de avaliação institucional, objetivo principal do 
projeto de pesquisa. 
 
      Solicitamos que sua resposta, em cada pergunta, seja adotada dentro dos princípios 
éticos da profissão e imparcialidade aos quesitos gerais e ao conteúdo pedagógico 
oferecido pelo curso de graduação em enfermagem. 
 
Agradeço desde já sua participação, pois sem ela esse projeto não seria possível de 
realização. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

José Antonio Paiva de Abreu 
Pesquisador responsável 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
NÚMERO 2 – DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 
Nome do discente: ____________________________________________     Data:___/____/2006 
 
Ano de entrada no curso:  _________ Semestre de entrada: __________ Período atual: _______ 
 
Sexo: (  ) M  (  ) F                    Idade: _______                Trabalha: (  ) Sim   (  ) Não 
 
 Função: (  ) Aux. Enf.   (  ) Téc. Enf.   (  ) Outro: Qual área?  ______________________________ 
 

1- Sobre o laboratório de Enfermagem:  
             (  ) Não freqüento     (  ) Freqüento  ___x mês     (  ) Freqüento c/ monitor 

  
              Condições físicas: (  ) Satisfatória         (  ) Pouco satisfatória               (  ) Insatisfatória 
 
              Material utilizado pelos professores nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
               
              Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
 

2-  Sobre o laboratório de Anatomia:  
       (  ) Não freqüento      (  ) Freqüento  ___x mês     (  ) Freqüento c/ monitor 
  

              Condições físicas: (  ) Satisfatória         (  ) Pouco satisfatória                (  ) Insatisfatória 
 
              Material utilizado pelos professores nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
               
              Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
 

3-  Sobre o laboratório Multidisciplinar (Microscopia):  
       (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento  ___x mês    (  ) Freqüento c/ monitor 
  

              Condições físicas: (  ) Satisfatória           (  ) Pouco satisfatória               (  ) Insatisfatória 
 
              Material utilizado pelos professores nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
               
              Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
          

4- Sobre o laboratório de Informática:  
      (  ) Não freqüento        (  ) Freqüento  ___x mês     (  ) Freqüento c/ monitor 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória             (  ) Pouco satisfatória                 (  ) Insatisfatória 
 
             Material utilizado pelos professores nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
               
             Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
 

5- Sobre a Biblioteca: 
      (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento  ___x mês      (  ) Freqüento c/ professor 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
              
             Acervo bibliográfico (periódicos e livros) atualizados? (  ) Sim     (  ) Não 
               
             Busca por assunto: (  ) Satisfatória        (  ) Pouco Satisfatória       (  ) Insatisfatória 
              
             Acervo de multimeios (slides, VHS, CD’s e DVD’s):  
              (  ) satisfatório               (  ) Pouco satisfatório              (  ) Insatisfatório 
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6- Sobre a sala de aula: 
Condições físicas: (  ) Satisfatória            (  ) Pouco satisfatória                  (  ) Insatisfatória 
  

7- Sobre a sala de multimeios:  
       (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento  ___x mês      (  ) Freqüento c/ professor 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
 
8-   Sobre o auditório: 
       (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento p/ palestras e eventos      (  ) Freqüento p/ aulas 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
  
       9-  Sobre o diretório acadêmico: 

      (  ) Existente       (  ) Não existente 
       

             Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
 
10- Sobre as instalações sanitárias: 
       (  ) Banheiro p/ deficiente físico        (  ) Local p/ banho 
 
       Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
 
11- Sobre a área de lazer/esporte: 
       Academia:(  ) Freqüento     (  ) Não freqüento, porque?  ________________________ 
        
       Piscina: (  ) Freqüento         (  ) Não freqüento, porque?   _______________________  
 
       Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória  
 
12- Sobre a lanchonete/pátio externo: 

(  ) Freqüento     (  ) Não freqüento   
 
Condições de higiene: (  ) Satisfatório    (  ) Pouco satisfatório        (  ) Insatisfatório 
 
Condições físicas:  (  ) Satisfatória         (  ) Pouco satisfatória       (  ) Insatisfatória 
 

13- Sobre a Coordenação do curso: 
(  ) Freqüento    (  ) Não freqüento 
 
Atendimento/orientação: (  ) Satisfatória   (  ) Pouco satisfatória   (  ) Insatisfatória 

 
       14-  Sobre o Projeto Pedagógico de Disciplina: 

 (  ) Recebo no início do semestre      (  ) Não recebo        (  ) As vezes recebo 
 
 O professor cumpre o cronograma: (  ) Sim       (  ) Não    (  ) As vezes 
 

       15-  Sobre o conteúdo das aulas: 
        (  ) Satisfatória      (  ) Pouco satisfatória        (  ) Insatisfatória   

       
16- Sobre projetos de pesquisa: 

(  ) participo, Qual?   _____________________________________________________ 
(  ) Não participo 
(  ) Sou  incentivado 

17- Sobre a Monitoria: 
(  ) Freqüento          (  ) Não freqüento 
 
Qual disciplina?    _______________________________________________________ 



 

 81

 

18- Sobre o campo de estágio: 
(  ) Freqüento    (  ) Não freqüento  
(  ) Satisfatório       (  ) Pouco satisfatório       (  ) Insatisfatório 
(  ) Posto de Saúde   (  ) Rede hospitalar   (  ) PSF 
 

19- Sobre eventos científicos: 
(  ) Freqüento    (  ) não freqüento    (  ) As vezes  
 
Quantos ao ano?  ________    
Trabalho apresentado: (  ) Sim, qual?   ________________________________    (  ) Não 

 
20- De acordo com a sua percepção, de uma forma geral, os professores do curso (marque com 

um X):  
 

QUESITO SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 
Dominam a matéria                              
Planejam as aulas    
Contextualizam com prática    
Promovem sua participação    
Sanam dúvidas    
Utilizam retroprojetor    
Realizam aulas expositivas    
Realizam seminários    
Discutem textos    

 
 
21- Utilize o espaço que se segue para fazer suas observações: 
   
Principais qualidades do curso: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Principais defeitos do curso: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Sugestões para melhoria: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO VII 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

NÚMERO 3 – DOCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 
Nome do docente: ____________________________________________     Data:___/____/2006 
 
Ano de entrada no curso:  ______Disciplina lecionada:  _________________________________ 
 
(  ) Graduado  (  ) Especialista    (  ) Concluído   (  ) Cursando 
 
(  ) Mestre (  ) Concluído  (  ) Cursando     Local:  ____________________ 
 
(  ) Doutor  (  ) Concluído   (  ) Cursando   Local: _____________________  
 
Está na docência superior a quantos anos: ____________ 
Aula p/ graduação: Carga horária semanal: _____________ 
Aula p/ Pós-graduação: Carga horária semanal: __________ 
 
Projeto de pesquisa (dissertação/tese). 
 
Qual?    ______________________________________________________  
 
Ano de desenvolvimento: ______  Instituição: ___________________ 
 

1- Sobre o laboratório de Enfermagem:  
             (  ) Não freqüento     (  ) Freqüento  ___x mês     (  ) Freqüento c/ aluno 

  
              Condições físicas: (  ) Satisfatória         (  ) Pouco satisfatória               (  ) Insatisfatória 
 
              Material utilizado pelo professor nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
               
              Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
 

2-  Sobre o laboratório de Anatomia:  
       (  ) Não freqüento      (  ) Freqüento  ___x mês     (  ) Freqüento c/ aluno 
  

              Condições físicas: (  ) Satisfatória         (  ) Pouco satisfatória                (  ) Insatisfatória 
 
              Material utilizado pelo professor nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
               
              Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
 

3-  Sobre o laboratório Multidisciplinar (Microscopia):  
       (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento  ___x mês    (  ) Freqüento c/ aluno 
  

              Condições físicas: (  ) Satisfatória           (  ) Pouco satisfatória               (  ) Insatisfatória 
 
              Material utilizado pelo professor nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
               
              Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
          

4- Sobre o laboratório de Informática:  
      (  ) Não freqüento        (  ) Freqüento  ___x mês     (  ) Freqüento c/ aluno 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória             (  ) Pouco satisfatória                 (  ) Insatisfatória 
 
             Material utilizado pelo professor nas aulas práticas: (  ) Satisfatório (  ) Insatisfatório 
             Material utilizado pelo aluno nas aulas práticas: (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
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5- Sobre a Biblioteca: 
      (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento  ___x mês      (  ) Freqüento c/ aluno 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
              
             Acervo bibliográfico (periódicos e livros) atualizados? (  ) Sim     (  ) Não 
               
             Busca por assunto: (  ) Satisfatória        (  ) Pouco Satisfatória       (  ) Insatisfatória 
              
             Acervo de multimeios (slides, VHS, CD’s e DVD’s):  
              (  ) satisfatório               (  ) Pouco satisfatório              (  ) Insatisfatório 
 

6- Sobre a sala de aula: 
Condições físicas: (  ) Satisfatória            (  ) Pouco satisfatória                  (  ) Insatisfatória 
  

7- Sobre a sala de multimeios:  
       (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento  ___x mês      (  ) Freqüento c/ aluno 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
 
8-   Sobre o auditório: 
       (  ) Não freqüento       (  ) Freqüento p/ palestras e eventos      (  ) Freqüento p/ aulas 
  

             Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
  
       9-  Sobre o colegiado do curso: 

      (  ) Existente       (  ) Não existente 
      
 
10- Sobre a sala de professores: 
       (  ) Freqüento           (  ) Não freqüento   (  ) As vezes 
 
       Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória 
 
11- Sobre a área de lazer/esporte: 
       Academia:(  ) Freqüento     (  ) Não freqüento, porque?  ________________________ 
        
       Piscina: (  ) Freqüento         (  ) Não freqüento, porque?   _______________________  
 
       Condições físicas: (  ) Satisfatória          (  ) Pouco satisfatória                    (  ) Insatisfatória  
 
12- Sobre reuniões pedagógicas c/ a coordenação: 

(  ) Freqüento     (  ) Não freqüento   
 
             (  ) 1X mês          (  ) 2x mês       (  ) a cada  ____________ meses 

 
13- Sobre a Coordenação do curso: 

(  ) Freqüento    (  ) Não freqüento 
 
Atendimento/orientação: (  ) Satisfatória   (  ) Pouco satisfatória   (  ) Insatisfatória 

 
       14-  Sobre o Projeto Pedagógico de Disciplina: 

 (  ) Entrego no início do semestre      (  ) Não entrego        (  ) As vezes entrego 
             
               Você consegue cumprir o cronograma: (  ) Sim       (  ) Não    (  ) As vezes 
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   15-  Sobre a carga horária das aulas: 
        (  ) Satisfatória      (  ) Pouco satisfatória        (  ) Insatisfatória   

       
16- Sobre projetos de pesquisa atualmente: 

(  ) participo, Qual?   _____________________________________________________ 
(  ) Não participo 
(  ) Sou  incentivado 
 

17-Sobre orientação em trabalhos científicos: 
(  ) Oriento        (  ) Não oriento       (  )  ________discentes p/ mês 
 
Qual disciplina?    _______________________________________________________ 
 

18- Sobre o campo de estágio: 
(  ) Freqüento    (  ) Não freqüento  
(  ) Satisfatório       (  ) Pouco satisfatório       (  ) Insatisfatório 
(  ) Posto de Saúde   (  ) Rede hospitalar   (  ) PSF   (  ) outro qual? _________________ 
 

19- Sobre eventos científicos: 
(  ) Freqüento    (  ) não freqüento    (  ) As vezes  
 
Quantos ao ano?  ________    
Trabalho apresentado: (  ) Sim, qual?   ________________________________    (  ) Não 

 
20- Utilize o espaço que se segue para fazer suas observações: 
   
Principais qualidades do curso: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Principais defeitos do curso: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Sugestões para melhoria: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO 
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Parte da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. LDB 

 

Da Educação Superior 

  

...Art. 43. A educação superior tem por finalidade:  

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

 

II - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

 

III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

 

IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação;  

 

V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

 

VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade;  

 

APÊNDICE 
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VI - Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.  

 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:  

I - Cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 

ensino;  

 

II - De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  

 

III - De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 

cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;  

 

IV - De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 

cada caso pelas instituições de ensino.  

 

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, 

públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. 

 

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento 

de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 

periodicamente, após processo regular de avaliação.  

 

§ 1º  Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente 

identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá 

resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na 

instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em 

descredenciamento.......(16) 
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<!ID539292-0>PORTARIA INEP Nº 31, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005 

(DOU n° 34, de 21/2/2005, seção 1. pág. 15) 

  

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ESTUDOS PESQUISASEDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; na Lei nº 

10.870, de 19 de Maio de 2004; no Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001; na Resolução 

CNE/CES nº 10, de 11 de março de 2002; na Portaria MEC nº 3.643, de 09 de novembro 

de 2004; na Portaria MEC nº 4361, de 29 de dezembro de 2004; na Portaria MEC nº 4.362, 

de 29 de dezembro de 2004; na Portaria MEC nº 156, de 14 de janeiro de 2005; na Portaria 

MEC nº 398, de 3 de fevereiro de 2005 e na Portaria INEP nº 9, de 11 de fevereiro de 

2005, resolve: 

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a organização e execução das avaliações 

externas das Instituições de Educação Superior (IES) para fins de credenciamento e 

recredenciamento e dos cursos superiores de graduação, tecnológicos, seqüenciais, 

presenciais e a distância, para fins de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento, sob competência da Coordenação Geral de Avaliação Institucional de 

Educação Superior e dos Cursos de Graduação, da Diretoria de Estatísticas e Avaliação da 

Educação Superior (DEAES) deste Instituto, em consonância com os princípios e diretrizes 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

§ 1º No caso dos cursos tecnológicos e seqüenciais, a Coordenação Geral de Avaliação 

Institucional de Educação Superior e dos Cursos de Graduação realizará as avaliações para 

reconhecimento e renovação de reconhecimento, cujos processos tenham sido 

protocolizados no Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Educação 

Superior (SAPIENS), a partir de 03 de janeiro de 2005. 

§ 2º No caso de autorização dos cursos de graduação, tecnológicos, seqüenciais presenciais 

e a distância, a Coordenação Geral de Avaliação Institucional de Educação Superior e dos 

Cursos de Graduação realizará as avaliações dos cursos, cujos processos tenham sido 

protocolizados no Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Educação 

Superior (SAPIENS), a partir de 03 de janeiro de 2005....(17) 

 


