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Resumo 

As expectativas e percepções dos estudantes, no ensino superior são muito pouco 

consideradas para o sistema de avaliação da qualidade do ensino nas universidades 

públicas do Brasil para se chegar a um ensino de qualidade satisfatório. Existem 

vários modelos capazes de mensurar essa qualidade na literatura, entre eles a 

escala para mensurar a qualidade da prestação de serviços idealizada por 

Parasuraman e colaboradores, denominada Service Quality (SERVQUAL). Os 

objetivos desse trabalho são utilizar uma adaptação da escala SERVQUAL para o 

setor de serviços do ensino superior público e apresentar os principais resultados de 

sua aplicação ao curso de graduação em Estatística da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), através da comparação das expectativas dos estudantes com as 

percepções que os mesmos têm sobre o ensino. Com o propósito de conhecer a 

qualidade do serviço de ensino prestado pelo curso, sob a ótica dos alunos, foram 

aplicados os dois protocolos estruturados do modelo SERVQUAL, os quais se 

constituem de 22 itens cada um, de idêntico conteúdo, um deles focalizando a 

expectativa do aluno no momento da matrícula e o outro em momento posterior 

quando o aluno já vivenciou disciplinas do currículo. O modelo SERVQUAL 

considera a qualidade do serviço prestado (e consequentemente a satisfação do 

cliente) constituída de cinco dimensões (tangibilidade, confiabilidade, presteza, 

segurança e empatia). Contribuíram para a pesquisa um total de 390 acadêmicos 

que ingressaram em diferentes semestres. Os resultados observados pela 

discrepância entre a percepção e a expectativa dos estudantes revelaram como 

seria esperado, um maior grau de expectativa na entrada do curso do que a 

percepção da mesma com o avançar da vivência nas disciplinas.  

 

 

Palavras-chave: expectativa, percepção, SERVQUAL, qualidade de ensino.  

 

 



 

Abstract 

Expectations and perceptions of students in higher education are very little 

considered for the evaluation system of the quality of education in public universities 

in Brazil to reach a satisfactory quality of education. There are several models that 

can measure this quality, including a service quality measurement scale designed by 

Parasuraman´s team named Service Quality (SERVQUAL). The objectives of this 

work are to use a SERVQUAL adaptation to the public higher education service 

sector and to present the main results of its application to undergraduate degree in 

Statistics from the Fluminense Federal University, by comparing expectations of 

students to perceptions they have about teaching. In order to know the quality of 

educational services provided by the course, from students’ perspective, two 

structured protocols from SERVQUAL model were applied. They are constituted of 

22 items each, with the same content, one focusing on the student’s expectation at 

the time of registration and the other at a later moment when the student has 

experienced the disciplines of the curriculum. SERVQUAL model considers the 

quality of service (and hence customer’s satisfaction) modeled by five dimensions 

(tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy). A total of 390 

students contributed to the survey in different semesters. The results observed by the 

discrepancy between the students’ perception and students’ expectation showed, as 

would be expected, a greater degree of expectation in the course at entrance than 

the perception of the same with advancing experience in the disciplines.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Toynbee (1979, p.81), a Administração Pública é responsável por 

serviços que atendam de um modo geral, à sociedade que lhe constituiu (e só existe 

porque a sociedade necessitava de um administrador central para suas 

necessidades comuns). Dentro dessa perspectiva, a formação profissional passa a 

ser um bem público de responsabilidade do Estado e da competência do Poder 

Executivo.  

 O Estado brasileiro, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996) é um dos atores sobre os quais recai o dever da educação. 

O outro ator, a legislação estabelece ser a família (BRASIL, 1996). O Artigo 1o dessa 

Lei estabelece que a educação abrange diversos processos formativos, dos quais 

um deles ocorre em instituições de ensino, e é denominado  educação escolar, de 

modo a preparar os educandos para, entre outras finalidades, a qualificação para o 

trabalho (Art. 22).  

 O Art. 21 da Lei 9.394 (BRASIL, 1996) estabelece dois níveis para a 

educação escolar: educação básica e educação superior. Dentre as finalidades 

desta última, a Lei inclui no inciso II do Art.43, a finalidade de “formar diplomados 

nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais”. 

 O Artigo 45 da Lei 9.394 estabelece que “a educação superior será ministrada 

em instituições de ensino superior, públicas ou privada” (grifo nosso). Dessa forma, 

universidades e faculdades públicas são as instituições da administração direta 

responsáveis pelo segmento público da educação superior.  

 O desejo de acesso ao ensino superior pela sociedade se realiza com grande 

expressão, em direção às instituições públicas, seja pela gratuidade, seja pela 

excelência comprovada de alguns cursos ou imaginada para outros (COSTA, GOTO 

e COSTA, 2009). Para DIAS SOBRINHO (2000) a educação superior exige um 
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questionamento radical a respeito do cumprimento da responsabilidade social, 

científica, e ético-política de uma instituição de ensino.  

 Dentre os princípios sobre os quais está sustentada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) encontra-se no inciso IX do Artigo 3o o 

de “garantia de padrão de qualidade”. 

 O Artigo 9o (inciso IV) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

incumbe a União de “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas 

de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 

ensino”. 

 Assim, o acompanhamento do desempenho dos diversos cursos na 

atualidade centra-se no SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior, criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004), 

coordenado pelo Ministério da Educação e Cultura e submetido às regras e 

orientações do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, que “dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino” (BRASIL, 2006). O SINAES tem por foco três eixos (“a avaliação 

das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes”) e “avalia todos os 

aspectos que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 

docente, as instalações e vários outros aspectos.” (BRASIL, 2015). 

 As informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas IES - Instituições 

de Ensino Superior, com vistas à orientação da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social, pelos órgãos governamentais para orientar políticas 

públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e públicas em 

geral, de modo a orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das 

instituições. (BRASIL, 2014a) 

 Atualmente, a avaliação dos cursos superiores públicos no Brasil é 

coordenada e supervisionada pela CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da 



18 
 

 

Educação Superior do Ministério da Educação, instituída pelo Art. 6o da Lei no 

10.861 (BRASIL, 2004), como órgão colegiado do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. Os instrumentos que subsidiam a produção de 

indicadores de qualidade e os processos de avaliação de cursos desenvolvidos pelo 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) são 

o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco 

realizadas pelas comissões de especialistas designadas pelo INEP (BRASIL, 

2014a). Os ciclos avaliativos do SINAES sustentam-se em três indicadores: Conceito 

Preliminar de Curso – CPC (BRASIL, 2008a); Índice Geral de Cursos Avaliados da 

Instituição – IGC (BRASIL, 2008b) e conceito emitido pelo ENADE.  

 O Sistema de avaliação nos cursos de graduação foi primeiramente realizado 

com o Exame Nacional de Cursos – conhecido como Provão – instituído pelo 

Ministério do Estado da Educação e do Desporto através da Lei no 9.131 (BRASIL, 

1995) e aplicado aos alunos formandos, no período de 1996 a 2003, tendo sido 

substituído pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. 

 Com base na Portaria Normativa nº. 8 publicada no DOU de 17 de março de 

2014 (BRASIL, 2014b) participam do ENADE alunos concluintes dos cursos 

avaliados, no inciso II parágrafo 5º do Art. 6º em que “estudantes concluintes dos 

Cursos de Bacharelado ou Licenciatura, aqueles que tenham expectativa de 

conclusão do curso até julho de 2015, assim como aqueles que tiverem concluído 

mais de 80% (oitenta por cento) da carga horária mínima do currículo do curso da 

IES até o término do período previsto no art. 9º, § 5º desta Portaria Normativa; ” 

fazem uma prova de formação geral e formação específica, com foco nas matérias 

dos cursos. 

 
 As avaliações in loco realizadas pelas comissões instituídas pelo INEP 

resultam das visitas aos cursos e instituições públicas e privadas que os abrigam e 

se destinam, fundamentalmente, “a verificar as condições de ensino, em especial 

aquelas relativas ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização 

didático-pedagógica” (BRASIL, 2014a). 
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 As universidades públicas brasileiras não costumam realizar com 

sistematicidade um processo de avaliação institucional, sustentado por modelo 

validado e consagrado na comunidade científica. Quando o fazem, se sustentam em 

modelos próprios, embora inspirados em alguma orientação estabelecida por 

modelo oficial, como foi o caso da UFRJ (2013) que tomou por referência os 

indicadores do SINAES. Nesse relatório não se encontra discussão sobre o ponto de 

vista dos alunos em relação aos cursos oferecidos. Há autores (GRASEL, 2002) que 

indicam a existência de propostas diferentes das do modelo oficial, como é o caso 

do ANDES. Há instituições privadas de ensino superior que buscam modelos mais 

adequados ao ambiente de competitividade (SILVA, M., 2011; NÓBREGA et al, 

2010; TOMASSINI, AQUINO e CARVALHO, 2008). Outras investiram na construção 

de modelos construídos a partir de suas peculiaridades. (SILVA, F., 2011) 

 Na Universidade Federal Fluminense desenvolveu-se uma avaliação 

institucional com base em modelo próprio referido à experiência individual de seus 

proponentes (PALHARINI et al, 2003). Para a avaliação dos cursos, no entanto, há 

um modelo focalizado no aluno, porém sem referência a instrumento validado na 

literatura científica. O atual modelo foi desenvolvido a partir de modelo anterior 

aplicado há alguns anos pela então PROAC/UFF (Pró Reitoria Acadêmica), o qual 

não alcançou expressão científica, mesmo em nível nacional, nem surtiu o efeito de 

servir como retroalimentador da ação pedagógica. 

 Em 1983, foi desenvolvido um trabalho pioneiro por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985) para avaliação da qualidade em serviços, baseada no modelo de 

satisfação de Oliver (1980), em que a satisfação do cliente é função da diferença 

entre a Expectativa e a Percepção (desempenho). Criou-se, assim, uma escala que 

visava captar a Expectativa que o cliente tem em relação ao serviço que esteja 

adquirindo e a Percepção do atendimento a ele dispensado. 

 O presente trabalho resulta do entendimento (SILVA, F., 2011; HARVEY e 

BUSHER, 1996; LITTEN, 1980) de que os cursos de graduação oferecidos por uma 

universidade pública têm, em última análise, as dimensões de um produto que é 

oferecido à sociedade, gerando expectativa para aqueles que os procuram e a 

correspondente percepção acerca do seu atendimento ou não. 
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 A aplicação do modelo de Parasuraman e colaboradores (1985, 1991) ao 

curso de graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense justifica-se 

como um exercício de avaliação, com base em modelo de prestação de serviços, 

entre o desejado pelos alunos em momento anterior à sua entrada no curso e o 

vivenciado a partir do realizado pela instituição. 

 Como hipótese de pesquisa busca-se evidência de que haja diferença 

estatisticamente significativa entre a expectativa de qualidade nos candidatos 

gerada pelo oferecimento do curso, e a percepção dessa qualidade por esses 

mesmos candidatos (agora já na condição de aluno matriculado e inscrito em 

disciplinas ou mesmo os já formados pelo curso). Busca-se evidenciar, ainda, 

possíveis diferenças em relação ao gênero e ao tempo decorrido desde a época de 

matrícula no curso. 

 O presente trabalho de conclusão de curso está estruturado em cinco 

capítulos fundamentais. O primeiro capítulo apresenta a visão das instituições 

públicas quanto ao sistema de medição de qualidade do Ensino Superior, a revisão 

da literatura, que inclui a revisão do método SERVQUAL, de suas críticas e 

vantagens de aplicação. O segundo capítulo descreve os objetivos gerais e 

específicos traçados mediante as perguntas do modelo SERVQUAL que orientam o 

trabalho. Do terceiro capítulo consta a metodologia desenvolvida para o alcance dos 

objetivos. O quarto capítulo traz a análise dos resultados com parte prática do 

modelo aplicado aos grupos de alunos. O quinto e último capítulo encerra as 

conclusões do estudo.  

 

1.1  Revisão da Literatura 

1.1.1 A Qualidade e a Prestação de Serviços 

 Avaliar qualidade é tarefa que se torna difícil por ela ser um conceito subjetivo 

e apresentar significados diferentes para pessoas diferentes ou para uma mesma 

pessoa em tempos diferentes. Torna-se ainda mais difícil avaliar dependendo do 

ambiente onde se tente percebê-la: público ou privado. 
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 Para uma abordagem mais adequada da avaliação da qualidade na prestação 

de serviços, seja por entidade privada, ou pública, torna-se necessário definir 

parâmetros para a compreensão desse construto essencialmente intangível. Para 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), a avaliação da qualidade de um serviço envolve 

múltiplas características psicológicas e comportamentais, difíceis de serem 

capturadas ou mensuradas. 

Nesse sentido, pesquisadores, a partir da década de 1980, iniciaram a 

investigação do conceito de qualidade de serviços prestados, construindo modelos 

que envolvessem características de natureza intangível do comportamento dos 

consumidores em ambiente mercadológico que se implantava mundialmente ao final 

do século XX. 

 Para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), expectativa corresponde aos 

desejos dos clientes relativamente ao modo como a prestação de um serviço deve 

ser realizado. De acordo com Lovelock e Wright (2003), a expectativa é baseada em 

um padrão interno do cliente que existia antes de sua experiência com o serviço 

prestado. Os clientes utilizam esse padrão interno para fazer um julgamento da 

qualidade de um serviço. Este padrão é formado com base em suas experiências 

anteriores. 

 Segundo Zeithaml, Parasuraman e Berry (2000), diferentemente dos critérios 

relativos às expectativas, a percepção que o cliente tem do serviço prestado é 

formado por dois fatores principais: a prestação do serviço e a comunicação 

transmitida ao cliente.  

  Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) atribuem à qualidade dos serviços a 

discrepância existente entre as expectativas e as percepções dos clientes sobre o 

que lhe foi oferecido, proporcionando ao consumidor um determinado nível de 

satisfação. Também conceberam o conceito de qualidade observando três 

características próprias dos serviços: 

 Simultaneidade: serviços são produzidos e consumidos simultaneamente; 

 Intangibilidade: serviços representam produtos não físico, não podendo ser 

transportados e/ou armazenados; 
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 Heterogeneidade:  a prestação de determinado serviço varia dependendo de 

quem o executa e de onde é prestado, mudando de 

cliente para cliente e de um momento para o outro. 

A qualidade da prestação de serviços de instituições genéricas, formulada por 

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1991), foi testada e validada para empresas das 

áreas de seguros, finanças e de telefonia através de uma escala que visa captar a 

expectativa que o cliente tem em relação ao serviço que está adquirindo e a 

percepção do atendimento a ele dispensado. Essa escala já foi adaptada para várias 

outras áreas. O próprio Parasunaman indica que a escala pode servir para aplicação 

em princípio em qualquer área de prestação de serviços.  

 

1.1.2 A escala SERVQUAL e o modelo dos Gap’s 

 O modelo para medição da qualidade em serviços de Parasuraman, Zeithaml 

e Berry (1985), denominado Modelo de Gap’s, está estruturado a partir da diferença 

existente entre as expectativas prévias em relação ao serviço e às percepções do 

serviço prestado, dimensionado na forma de Gap. O modelo busca avaliar, através 

da medição do Gap 5 (ver Figura 1), a qualidade percebida dos clientes. Em seus 

estudos, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) confirmam a existência de lacunas, 

ou falhas, entre as expectativas dos clientes relacionadas aos serviços fornecidos e 

a percepção do serviço efetivamente prestado.  

Os Gaps (lacunas) são propostos em uma série de cinco tipos diferentes 

(Figura 1). Os quatro Gaps iniciais estão relacionados às questões internas do 

modelo, e representam de um lado as empresas e de outro as percepções dos 

usuários. Para todos os cinco tipos de lacunas, o resultado final é proposto através 

da diferença entre as expectativas que os usuários têm em relação aos serviços que 

a empresa oferece e os serviços que os usuários julgam efetivamente receber. Os 

resultados das pesquisas concluem da existência de discrepância (lacuna / intervalo 

– Gap) entre a qualidade de serviços que deveria ser fornecida aos usuários e os 

serviços efetivamente a eles fornecidos. 
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Figura 1  – Os 5 Gap’s da Qualidade em Serviços. 

Comunicação Boca a Boca Necessidades Pessoais Experiências Passadas

EXPECTATIVA do cliente 

quanto ao serviço

PERCEPÇÃO do cliente 

quanto ao serviço

Prestação do Serviço

Tradução das Percepções 

Gerenciais em 

Especificações do Serviço

Percepção Gerencial das 

Expectativas dos 

Consumidores

Comunicação Externa com 

o Consumidor

CONSUMIDOR

PROVEDOR

GAP 4

GAP 3

GAP 5

GAP 2

GAP 1

 
      Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

  

 Os cincos Gap’s ou lacunas do modelo definem-se da seguinte forma: 

Gap 1: Diferença entre as expectativas do usuário e a percepção gerencial: trata-se 

da lacuna existente entre a percepção dos gestores e as reais expectativas dos 

consumidores. 

Gap 2: Diferença entre a percepção gerencial das expectativas dos usuários e as 

especificações da qualidade do serviço: Trata-se da não inclusão, pelos gestores, de 

todos os elementos capazes de atender as expectativas dos clientes nas 

especificações da qualidade do serviço. 
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Gap 3: Diferença entre as especificações da qualidade do serviço e a prestação do 

serviço: Mesmo que as especificações do serviço sejam adequadas, os funcionários 

podem cometer erros e comprometer a qualidade final do serviço. Assim, esse Gap 

trata da diferença entre os procedimentos especificados e o desempenho real na 

prestação do serviço.  

Gap 4: Diferença entre a prestação do serviço e as comunicações externas com o 

usuário: Trata-se da diferença entre o serviço prometido e o serviço prestado ao 

usuário. Através da propagada e/ou diversas outras formas de comunicação, são 

realizadas promessas para o cliente sobre o nível de desempenho na prestação do 

serviço. Por sua vez, essas promessas aumentam as expectativas dos clientes e, 

caso não forem cumpridas, geram insatisfação nos clientes. 

Gap 5: Lacuna entre o serviço esperado e o serviço percebido: Trata-se do 

resultado dos Gap’s anteriores. Modelo fica claro que o julgamento sobre a 

qualidade dos serviços depende de como os clientes percebem o real desempenho 

do serviço, a partir de suas próprias expectativas. Dessa forma, Parasuraman et al. 

(1985) propuseram o modelo de qualidade dos serviços já descrito e que pode ser 

expresso por: 

                                         GAP5 = f(GAP1,GAP2,GAP3,GAP4)                                (1) 

A partir do Modelo de Gap’s, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

desenvolveram o protocolo SERVQUAL destinado a medir a qualidade de serviços 

de uma organização e que vai ao encontro das expectativas de qualidades 

esperadas pelos clientes. 

                           GAP5 = PERCEPÇÃO – EXPECTATIVA                            (2) 

 O modelo considera que o construto “qualidade de serviço” se constitui de 

cinco dimensões, abaixo explicitadas, cada uma incluindo diversas facetas as quais 

se materializam nos 22 itens do protocolo (Figura 2):  

Aspectos tangíveis:  adequação de equipamentos, instalações, pessoal envolvido 

e materiais de comunicação. 
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Confiabilidade: habilidade de prestar um serviço de forma confiável; 

Presteza: capacidade de prover atendimento com prontidão e ajudar o cliente; 

Segurança: capacidade de transmitir segurança, confiança, cortesia e 

conhecimento dos funcionários; 

Empatia: capacidade de fornecer cuidado e atenção individualizada aos clientes; 

 Os vinte e dois itens do protocolo são distribuídos pelas cinco dimensões e 

não são descritos genericamente, e sim, por meio de afirmações e negações, 

representando características específicas para cada dimensão (Figura 2). 

 O Protocolo SERVQUAL está estruturado na forma de um questionário 

elaborado em duas partes: uma diz respeito às expectativas e outra relacionada às 

percepções. Os instrumentos aplicados são constituídos de 22 afirmações cada um, 

correspondentes às vinte e duas facetas das cinco dimensões em que o SERVQUAL 

é dividido. Cada uma das afirmações exige que o respondente se posicione em uma 

escala de Likert de 7 pontos, onde o escore 1 significa a discordância total com o 

que está em enunciado no respectivo item e o escore 7 indica a total concordância. 

Os outros valores podem ser interpretados por 2 (muita discordância), 3 (pouca 

discordância), 4 (sem opinião quando à concordância ou à discordância), 5 (pouca 

concordância) e 6 (muita concordância) 

 A escala Likert é um método “para se medir atitudes e comportamentos” e é 

de elaboração simples e de caráter ordinal (HAIR Jr. et al, 2010, p. 185). De acordo 

com Malhotra (2006) a escala recebeu essa denominação em homenagem ao seu 

criador, Rensis Likert, sociólogo e psicólogo americano, nascido em 1903 e falecido 

em 1981. 

Embora, seguindo as propostas que têm sido aplicadas, tem sido costume 

deixar apenas a indicação dos números dos escores sem as palavras que traduzem 

o seu significado. Os dois questionários de 22 perguntas geram uma pontuação final 

que resulta da diferença entre expectativas e percepção (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985). 
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Figura 2 -  Modelo de questionário do protocolo SERVQUAL 

Fonte: Salomi et al (2005) 

 

Quando a diferença entre percepção (P) e expectativa (E) é negativa (P – E < 0), 

certamente indica que as percepções estão abaixo das expectativas, indicando 

situações a serem verificadas como possíveis falhas na prestação do serviço, uma 



27 
 

 

vez que resultam na insatisfação do cliente. Por outro lado, uma diferença positiva 

(P – E > 0), indica que o prestador de serviço superou a qualidade esperada pelo 

cliente. Quando (P – E) = 0, entende-se que o cliente obteve o que espera encontrar, 

podendo-se inferir que o cliente foi satisfeito em suas expectativas. 

1.1.3 Críticas ao modelo SERVQUAL 

 O modelo SERVQUAL não esteve imune a críticas. Uma delas é o fato dele 

ser um modelo geral que não está direcionado para um tipo de serviço específico. A 

primeira aplicação da escala SERVQUAL aos serviços de varejo, feita por Carman 

(1990), no artigo “Consumer perceptions of service quality: an assessment of 

SERVQUAL”, publicado no periódico Journal of Retailing, trazia, como 

questionamento, se todas as dimensões propostas seriam convenientes a todos os 

tipos de serviços, entendendo que o protocolo SERVQUAL é genérico, não 

adaptado a medir as dimensões específicas de um ramo de atividade, além ressaltar 

que as dimensões da tangibilidade, da confiança e da segurança, eram mais 

significativas do que as outras duas (presteza e empatia). 

 Segundo Faria (2014), a qualidade é relativa e o modelo engessa a qualidade 

em cinco dimensões, dificultando a comparação entre os atributos da qualidade que 

o mercado esteja exigindo. Assinala também que o modelo SERVQUAL mede as 

expectativas de uma empresa ideal, tendo dificuldade de aplicação em uma 

empresa específica.  

Faria (2014) afirma, ainda, que na aplicação dos questionários, as medidas 

das expectativas podem estar polarizadas (influenciadas) pela experiência. Para 

reduzir o problema da polarização, os questionários para a pesquisa SERQUAL 

poderiam ser modificados de modo a medir empresas específicas. A medida das 

expectativas dos clientes deveria ser feita antes dos clientes fruírem os serviços, 

enquanto a medida da avaliação (percepção) do serviço deveria ser feita após a 

fruição dos mesmos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o grau de satisfação dos alunos com o curso de graduação em 

Estatística da UFF. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 a) Avaliar o nível de expectativa do aluno do curso de  graduação em 

Estatística da UFF quanto ao curso para o qual se matriculou no ensino 

público, segundo o modelo SERVQUAL. 

 b) Avaliar a percepção do aluno do curso de  graduação em Estatística da 

UFF quanto a qualidade de ensino relativa ao curso de graduação em 

Estatística. 

 c) Avaliar as discrepâncias entre a percepção e as expectativa dos alunos 

do curso de  graduação em Estatística da UFF segundo o modelo dos 

Gaps do SERVQUAL. 

 d) Analisar a correlação entre a expectativa e percepção segundo o modelo 

SERVQUAL. 

    e) Avaliar a confiabilidade da escala SERVQUAL na modalidade 

especialmente desenvolvida para a aplicação da percepção da qualidade 

do curso de Estatística da UFF. 

 f) Avaliar diferenças dos escores das dimensões do SERVQUAL referidas 

aos dados sociodemográficos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente estudo orientou-se pela qualidade de serviços prestados segundo 

o modelo concebido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), adaptado para o 

segmento discente de um curso de graduação de uma universidade pública, sob o 

entendimento de que cursos universitários em geral (e os públicos, no caso da 

presente aplicação) são oferecidos à sociedade e de que os alunos os escolhem na 

busca de uma formação profissional específica. 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 A pesquisa realizada para o alcance dos objetivos propostos teve caráter 

censitário, natureza exploratória, propósito observacional, visão prospectiva, foco 

longitudinal e dirigiu-se aos alunos matriculados no Curso de Estatística da UFF em 

diversas coortes referenciadas aos semestres de entrada no Curso.  

3.2 Amostra 

 A população de alunos para efeitos do presente estudo foi observada 

segundo três óticas distintas: uma, os calouros inscritos desde o primeiro semestre 

de 2009 até o primeiro semestre de 2015 cujos instrumentos de pesquisa 

respondidos foram localizados; outra, os alunos matriculados desde o início do curso 

em 2007 que tenham respondido em algum momento o instrumento de pesquisa 

direcionado aos alunos não calouros; e, por ultimo, os alunos para os quais foram 

identificados a existência dos dois instrumentos preenchidos. 

 O estudo considerou, como critério de inclusão, todo aluno do Curso de 

Graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense que se inscreveu em 

disciplinas do curso desde 2009 até 2015. Essa abrangência populacional incluiu 

alunos que já estavam matriculados desde o ano de 2007, quando o Curso foi 

iniciado. 

 Ressalte-se que dados foram obtidos inclusive de alunos que já concluíram o 

curso, alguns que o abandonaram e outros que foram jubilados. 
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 Os resultados apresentados sementam-se em três blocos correspondentes 

aos três grupos de alunos com informação de expectativa e de percepção da 

qualidade do curso (Quadro 1). 

Quadro 1 – Grupos de alunos considerados para o estudo – 2015 

Grupos considerados no estudo 
Número de 

alunos no grupo  

Alunos que se pronunciaram sobre a Expectativa 307 

Alunos que se pronunciaram sobre a Percepção 134 

Alunos que responderam aos dois protocolos 51 

 

 Como critério de exclusão, foram descartados formulários (Formulário 1 ou 

Formulário 2) de alunos que deixaram mais de 20% dos itens sem resposta. 

3.3 Instrumentos utilizados 

 Utilizou-se os dois protocolos desenvolvidos por Parasuraman, Zeithaml  Berry 

(1988) do modelo denominado SERVQUAL sob as denominações de “Nível de 

Expectativa do Aluno do Curso de Graduação em Estatística da UFF quanto ao 

Curso para o qual se Matriculou no Ensino Público Superior” (Anexo A) e de 

“Percepção do Aluno do Curso de Graduação em Estatística da UFF quanto à 

Qualidade do Ensino Relativa ao Curso de Estatística” (Anexo B). O primeiro foi 

aplicado aos alunos na condição de calouros e o segundo aos alunos não calouros. 

 Os dois protocolos constam, na mesma ordem, de 22 afirmações, cada uma 

delas referidas ao mesmo conceito definidor da faceta da qualidade de serviço 

prestado, porém textualmente diferenciadas para alcançar os dois pólos de interesse 

(expectativa e percepção). Os dois instrumentos visam obter do aluno sua opinião 

sobre as afirmações com base em uma escala de Likert de 7 pontos.  

 Os Formulários 1 e 2 (Anexos A, B e C) solicitaram aos alunos (calouros ou 

não calouros) que ele refletissem sobre o tipo de Universidade na qual que eles 

desejariam estar matriculados e expressassem, em um dos sete pontos da escala 
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de Likert, o quanto dessa sua expectativa uma Universidade deveria possuir para 

cada um dos 22 itens descritos no Formulário Expectativa (correspondentes às 22 

facetas do conceito de qualidade de serviços prestados constitutivas do modelo 

SERVQUAL). 

 Adicionalmente, o Formulário 1 exigiu do aluno calouro que, com base na sua 

expectativa de formação profissional e em sua vivência de estudante no ensino 

médio, refletisse e expressasse a sua ponderação, numa escala de 0 a 100 pontos, 

para cada uma das cinco dimensões do SERVQUAL, seu entendimento sobre como 

deveria ser uma Instituição de Ensino Superior Pública para que ela pudesse ser 

considerada de excelente qualidade na formação de seus alunos. As cinco 

pontuações servem como pesos (grau de importância) a ser aplicados em suas 

respostas para obtenção de um valor resumo de todas as dimensões do modelo e 

por isso, sua soma não deveria ultrapassar os 100 pontos. 

 Além desses quesitos, o Formulário 1 incluiu perguntas abrangendo as 

variáveis sexo, idade, instituição pública ou privada de conclusão do ensino médio, 

além de perguntas abertas sobre suas escolhas universitárias. 

 Nas alternativas de resposta de cada faceta em ambos os Formulários 

Expectativa e Percepção o interesse recai sobre o valor (medida) na escala de Likert 

que reflita verdadeiramente os sentimentos do aluno de como uma Universidade 

deveria ser considerada de excelente qualidade para formá-lo adequadamente na 

profissão que escolheu. 

 Para orientação do aluno na identificação da alternativa a ser por ele indicada 

em cada quesito, as sete alternativas de resposta são interpretadas, quanto à 

relevância de cada quesito para a excelência do ensino e da formação superior, da 

seguinte forma: 

  - Discordo totalmente (o quesito não é de modo algum essencial para a 

excelência) 

  - Discordo muito (o quesito é de muito pouca relevância para a 

excelência) 
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  - Discordo pouco (o quesito tem pouca relevância para a excelência)  

  - Nem concordo nem discordo (o quesito é dispensável: se tiver é bom, 

mas se não tiver não faz falta) 

  - Concordo pouco (o quesito tem relevância para a excelência) 

  - Concordo muito (o quesito tem muita relevância para a excelência) 

  - Concordo totalmente (o quesito é absolutamente essencial para a 

excelência) 

 O segundo instrumento, Formulário 2 (Percepção) solicitou a identificação do 

aluno através da inclusão da matrícula para que fosse possível o pareamento dos 

dois formulários. Relativamente aos 22 itens da escala SERVQUAL, para orientação 

do aluno na identificação da alternativa a ser por ele indicada em cada quesito, as 

sete alternativas de resposta são interpretadas, quanto à relevância de cada quesito 

para a excelência do ensino e da formação superior, da seguinte forma: 

  - Discordo totalmente (nesse aspecto a contribuição foi nenhuma ou a 

minha insatisfação foi total) 

  - Discordo muito (o quesito é de muito pouca contribuição ou a minha 

insatisfação foi demasiada) 

  - Discordo pouco (o quesito é de pouca contribuição ou a minha 

insatisfação foi de pouca monta)  

  - Nem concordo nem discordo (o quesito é de moderada contribuição 

ou não contribuiu para minha satisfação nem para minha 

insatisfação) 

  - Concordo pouco (o quesito é de contribuição razoável ou a minha 

satisfação foi de pouca monta) 

  - Concordo muito (o quesito é de muita contribuição ou a minha 

satisfação foi grande) 
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  - Concordo totalmente (o quesito contribuiu essencialmente ou a 

minha satisfação foi plena) 

3.4 Coleta de Dados 

 O Formulário 1 - Nível de Expectativa do Aluno do Curso de Graduação em 

Estatística da UFF quanto ao Curso para o qual se Matriculou no Ensino Público 

Superior, doravante referido por Expectativa, foi aplicado a cada aluno calouro no 

ato de sua primeira inscrição em disciplinas do curso. 

 O Formulário 2 - Percepção do Aluno do Curso de Graduação em Estatística 

da UFF quanto à Qualidade do Ensino Relativa ao Curso de Estatística, doravante 

referido por Percepção, foi aplicado no primeiro semestre de 2009 diretamente aos 

alunos que naquele ano se encontravam matriculados no curso na condição de não 

calouro. Ocorreu uma segunda aplicação no segundo semestre de 2011 de forma 

direta, tendo alcançado pouca taxa de resposta. 

 Por fim, como método utilizado para a coleta de dados de Percepção dirigidos 

especificamente para o presente trabalho de conclusão de curso, foi preparado um 

formulário eletrônico que incluiu todos os itens do Formulário Percepção (Anexo C). 

 A dificuldade na captação de dados sobre a Percepção originou-se na 

modificação do processo de inscrição em disciplinas, para os alunos não calouros, 

ter sido alterado pela Universidade, passando a ser realizado via internet, o que 

eliminou o fluxo de alunos na Coordenação do Curso para a inscrição em disciplinas, 

dificultando o acesso a esses alunos e o controle do preenchimento dos formulários 

de Percepção. 

 

3.5 Desenvolvimento da Pesquisa 

 O preenchimento dos Formulários 1 e 2 foi realizado pelos próprios alunos, 

sob supervisão, quando por eles solicitada, porém apenas para orientação de 

preenchimento. 
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 Para o preenchimento do Formulário 2, os alunos não calouros receberam no 

início do primeiro semestre letivo de 2015 e-mail do coordenador da pesquisa, 

através da Coordenação do Curso, convidando-os a preencher um questionário em 

página da Internet de modo a propiciar a longitudinalidade da pesquisa, colaborando 

com o trabalho de pesquisa para encerramento do presente trabalho de conclusão 

de curso. Esse instrumento (Anexo C) foi construído na internet, através da 

ferramenta Google “Formulário”. O mesmo formulário foi disponibilizado na rede 

social Facebook para alcançar alunos já formados. 

 As respostas aos questionários foram transferidas para uma base de dados 

preparada em planilha do aplicativo Excel da Microsoft®.  

 

3.6 Avaliação da Expectativa sobre a Qualidade do Curso 

 A Expectativa da Qualidade do Serviço prestado com o Curso foi avaliada em 

dois níveis: individual (por aluno calouro) e coletivo (todo o grupo de calouros). 

 Ao nível individual, a expectativa de cada dimensão foi medida através da 

média dos escores registrados pelo aluno calouro para as facetas da respectiva 

dimensão: 

                                                                                                                                    ( 3 )   

onde EEjjkk
é o escore da dimensão j do k-ésimo aluno do grupo de calouros (1 ≤ k ≤ 

307), jjkk  é cada uma das cinco dimensões do construto qualidade da prestação de 

serviços (1 ≤ jk ≤ 5), wwjjkk
  é a ponderação da dimensão j informada pelo k–ésimo aluno 

quando do preenchimento do Formulário 1, nnjj  é o número de facetas da j-ésima 

dimensão do SERVQUAL correspondente ao k-ésimo aluno e eeiijj  é o valor da 

expectativa (na escala de Likert de sete pontos) dada pelo k-ésimo aluno à faceta i 

da dimensão j. 
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 A expectativa do aluno calouro foi obtida pela média ponderada das médias 

dos escores de cada dimensão, onde os pesos corresponderam às respectivas 

pontuações de cada uma das dimensões informadas pelo aluno calouro conforme 

consta do item 3.3 acima, da seguinte forma: 

                                                                                                  ( 4 ) 

onde EEkk  é o escore do k-ésimo aluno do grupo calouros (1 ≤ k ≤ 307), jj  é cada uma 

das cinco dimensões do construto qualidade da prestação de serviços (1 ≤ j ≤ 5), wwjjkk
  

é a ponderação da dimensão j dada pelo k–ésimo aluno quando do preenchimento 

do Formulário 1, nnjj  é o número de facetas da j-ésima dimensão do SERVQUAL e eeiijj  

é o valor da expectativa (na escala de Likert de sete pontos) dada pelo k-ésimo 

aluno à faceta i da dimensão j. 

 O conjunto de valores possíveis do escore EEkk se encontra no intervalo [1,7], 

isto é, 1  EEkk  7, cuja amplitude é 6. Com o objetivo de alcançar uma escala 

padronizada, foi realizada uma translação da origem do intervalo colocando a nova 

origem no valor 0, mantendo a amplitude igual a 6, resultando em 0  EEkk  1  6. A 

divisão pela amplitude do intervalo permite alcançar o valor padronizado (k) do 

escore EEkk no intervalo [0,1], da seguinte forma:  

                                                           6/1 kk E                                                  ( 5 )      

 Ao nível coletivo, a expectativa dos alunos calouros foi obtida por meio da 

média dos escores padronizados dos alunos calouros: 

                                                                              
307

307

1  k k
                                                                    ( 6 ) 

3.7 Avaliação da Percepção sobre a Qualidade do Curso 

 A Percepção da Qualidade do Serviço prestado com o Curso foi, da mesma 

forma que a Expectativa, avaliada em dois níveis: individual (por aluno não calouro) 

e coletivo (todo o grupo de alunos não calouros). 
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 Ao nível individual, a percepção de cada dimensão foi medida através da 

média dos escores registrados pelo aluno para as facetas da respectiva dimensão. A 

percepção do aluno foi obtida pela média dos escores de cada dimensão da 

seguinte forma: 

                                                                                                                                 ( 7 ) 

onde PPkk é o escore do k-ésimo aluno do grupo de alunos não calouros (1 ≤ k ≤ 134), 

jj  é cada uma das cinco dimensões do construto “qualidade da prestação de 

serviços” (1 ≤ j ≤ 5), nnjj é o número de facetas da j-ésima dimensão do SERVQUAL e 

ppiijj é o valor da percepção (na escala de Likert de sete pontos), dada pelo k-ésimo 

aluno à faceta i da dimensão j. 

 Como o modelo SERVQUAL se constitui de cinco dimensões e as 

pontuações mínima e máxima de cada uma é 1 e 7, respectivamente, o valor mínimo 

para PPkk é 5 e o máximo, 35. O conjunto de valores possíveis do escore PPkk se 

encontra, portanto, no intervalo [5,35], isto é, 5  PPkk  35, cuja amplitude é 30. Com o 

objetivo de alcançar uma escala padronizada, foi realizada uma translação da 

origem do intervalo colocando a nova origem no valor 0, mantendo a amplitude igual 

a 30, resultando em 0  PPkk  5  30. A divisão pela amplitude do intervalo permite 

alcançar o valor padronizado (yk) do escore PPkk no intervalo [0,1], da seguinte forma: 

                                                                                      30/5 kk Py                                                                           ( 8 ) 

 Ao nível coletivo, a percepção dos alunos não calouros foi obtida por meio da 

média dos escores padronizados dos alunos não calouros: 

                                                                                         

134

134

1


 k

ky

y                                                                                   ( 9 ) 

3.8  Cálculo dos GAPs da escala SERVQUAL 

 As discrepâncias (Gaps) entre a Percepção e a Expectativa da Qualidade do 

Serviço prestado pelo curso foi, da mesma forma que cada uma delas de per si, 
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avaliadas em dois níveis: individual (por aluno que respondeu a ambos os 

Formulários) e coletivo (todo o grupo de alunos que responderam a ambos os 

Formulários). 

 Ao nível individual, o Gap de cada dimensão, para cada aluno, foi medido por 

meio da média das diferenças entre a Percepção e a Expectativa do aluno de todas 

as facetas (itens) da respectiva dimensão, multiplicada pela ponderação da 

respectiva dimensão. Para a obtenção Os dados da amostra, após serem tabulados 

e tratados, foram aplicados os cálculos dos Gaps da escala SERVQUAL de acordo 

com a equação proposta por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988). 

                     

( 10 )

 

onde Gap
jk  é o valor médio da discrepância  do k-ésimo aluno  (1 ≤ k ≤ 51), j indica 

cada uma das cinco dimensões do construto qualidade da prestação de serviços (1 ≤ 

j ≤ 5), nj é o número de facetas (itens) da j-ésima dimensão do SERVQUAL  

correspondente ao k-ésimo aluno, PPiijj  é o valor da percepção (na escala de Likert de 

sete pontos) dada pelo k-ésimo aluno à faceta i da dimensão j e EEiijj  é o valor da 

expectativa (na escala de Likert de sete pontos) dada pelo k-ésimo aluno à faceta i 

da dimensão j. 

wjk é a ponderação da dimensão j dada pelo k–ésimo aluno, 

A Qualidade de Serviço para cada respondente é calculada pela soma dos 

Gaps ponderados das cinco dimensões. Escores positivos mostram serviço melhor 

do que o esperado, enquanto escores negativos mostram qualidade pobre ou baixa. 

O escore zero implica que o serviço atendeu adequadamente às expectativas, isto é, 

a qualidade foi satisfatória. (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

     

(11)

                                                   

onde QQSSkk    é o valor médio da Qualidade de Serviço do k-ésimo aluno  (1 ≤ k ≤ 51),  jj  é 

cada uma das cinco dimensões do construto qualidade da prestação de serviços (1 ≤ 
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j ≤ 5), wwjjkk  é a ponderação da dimensão j dada pelo k–ésimo aluno quando do 

preenchimento do Formulário 1 e nnjj  é o número de facetas da j-ésima dimensão do 

SERVQUAL. 

 

 No modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), o índice j varia de 1 a 5, 

correspondendo às cinco dimensões. O modelo admite quatro facetas (i = 1, 2, 3, 4) 

para as dimensões Aspectos Tangíveis, Segurança e Presteza e cinco facetas (i = 1, 

2, 3, 4, 5) para as dimensões Confiabilidade e Empatia. Cada faceta recebe uma 

pontuação variando de 1 a 7 dentro da escala de Likert do modelo. 

 Os valores QQSSkk foram padronizados para o intervalo [-1, 1] por meio da 

transformação: 

                                                                         6/1 kk QSqs                                                 ( 12 ) 

Ao nível coletivo, o indicador de qualidade do serviço foi obtido por meio da média 

da qualidade da serviço correspondente aos alunos: 

                                                                                                                                          ( 13 ) 

3.9 Análise Estatística dos Dados 

 A análise estatística dos dados foi realizada por meios computacionais, 

valendo-se de facilidades estatísticas do Excel e do software estatísticos  SPSS. 

 Métodos estatísticos descritivos através do uso de tabelas, gráficos e 

parâmetros de posição, de dispersão e de proporcionalidade foram utilizados para 

apresentação sintética do coletivo de observações das várias características. 

 O critério de normalidade dos conjuntos de dados numéricos foi verificado 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov ou pelo teste de Shapiro-Wilk, respectivamente 

para grandes conjuntos de dados (acima de 30 dados) e para grupos menores 

(abaixo de 30 dados). 
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 Para estabelecer as diferenças entre as dimensões do SERVQUAL, tanto na 

visão da Expectativa quanto da Percepção, os grupos de dados sobre as dimensões 

foram avaliados pela Análise da Variância por Postos em grupos pareados, 

utilizando o teste de Friedman, ao nível de significância  = 0,05, ao qual, quando o 

hipótese nula foi rejeitada, seguiram-se os as comparações múltiplas por meio do 

teste de Wilcoxon, também ao nível de significância  = 0,05, porém corrigida pelo 

critério de Bonferroni para  * = 0,005 em virtude dos dez grupos de comparações 

das cinco dimensões tomadas duas a duas. 

 A consistência interna (fidedignidade) das escalas do SERVQUAL foi avaliada 

por intermédio do coeficiente alpha () de Cronbach. A confiabilidade do instrumento 

de avaliação, no caso, o questionário utilizado tem como preocupação principal 

segundo Malhotra (2006) (apud I. C. Reis, 2001), avaliar se a escala utilizada 

apresenta resultados que refletem de forma mais exata possível, as características 

do objeto de estudo, mesmo que não seja o verdadeiro valor da característica a ser 

medida, mas uma observação desta característica. 

 O objetivo da análise da confiabilidade é, pois, o de verificar até que ponto a 

escala está livre do erro aleatório. Isto significa que se a escala for repetida 

diferentes vezes com a mesma pessoa, ela deverá refletir valores estáveis para o 

fenômeno observado. 

 A medição da confiabilidade de um teste pode ser realizada por diferentes 

aspectos, dependendo dos itens serem contínuos, dicotômicos ou multicotômicos.  

 Segundo Chaves Neto & Turim (2001, p.51), para itens multicotômicos, Lee 

Cronbach propôs um coeficiente que indicou por , posteriormente denominado Alfa 

de Cronbach, alcançado pela seguinte expressão:  
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onde: n é o número de itens (facetas), s2 é a variância dos escores dos questionários 

e si
2 é a variância dos escores dos informantes para o item i. 

 Segundo Hair et al (2005), uma confiabilidade aceitável deve apontar para um 

Alfa de Cronbach de pelo menos 0,70. Malhotra (2006) aceita 0,60 como ponto 

mínimo de corte, abaixo do qual a confiabilidade é considerada como insatisfatória. 

 As diferenças entre as cinco dimensões do SERVQUAL relativas aos Gaps foi 

avaliadas pela Análise da Variância para medidas repetidas, considerando que os 

alunos que responderam a ambos os Formulários do SERVQUAL foram submetidos 

a mais de uma condição (avaliação de cinco dimensões as quais estão submetidas a 

comparação). A partir da violação da esfericidade, a correção da significância para o 

teste de Snedecor-Fisher (estatística F) foi realizada pelo método de Greenhouse-

Geisser . 

As diferenças entre cada uma das cinco dimensões do SERVQUAL relativas 

aos Gaps foram avaliadas pelo teste t de Student comparando os dois grupos das 

dimensões de dados normais. Quando os dados não satisfizeram o critério de 

normalidade, o teste para dois grupos foi o de Mann-Whitney, com os grupos de 

dados estatisticamente independentes.  

  A menos de explicitamente indicado ao contrário, todas as decisões 

estatísticas foram tomadas ao nível de significância de 0,05 (5%). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Grupo de Alunos Calouros 

4.1.1 Distribuição temporal dos alunos calouros 

 Um total de 307 calouros contribuiu semestralmente com a expressão da sua 

expectativa de qualidade em relação ao Curso de Graduação em Estatística, durante 

os semestres que se iniciaram ao primeiro de 2009 até o primeiro semestre de 2015. 

(Tabela 1) 
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Tabela 1 - Ano e Semestre do ingresso no curso de Estatística 

Ano de ingresso 
Semestre 

Total 
Primeiro Segundo 

2009 
27 22 49 

8,8% 7,2% 16,1% 

2010 
27 - ( * ) 27 

8,8% - 8,8% 

2011 
28 - ( * ) 28 

9,1% - 9,1% 

2012 
38 33 71 

12,4% 10,7% 23,1% 

2013 
27 - ( * ) 27 

8,8% - 8,8% 

2014 
30 21 51 

9,8% 6,8% 16,6% 

2015 
54 - ( * ) 54 

17,6% - 17,6% 

Total 
231 76 307 

75,4% 24,6% 100,0% 

 ( * )  – Os dados dos calouros do segundo dos anos de 2010, 2011 e 2013 não foram 
incluídos em virtude de não terem sido recuperados a tempo de serem 
introduzidos na análise. 

4.1.2  Gênero 

 Na entrada do curso, predominou alunos do sexo masculino, correspondendo 

à parcela de 57% dos alunos iniciantes. 

Gráfico 1 - Sexo dos alunos do curso de Estatística 

57%

43%

Maculino

Feminino
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4.1.3  Idade 

 A idade de entrada no curso é marcadamente de adultos jovens. (Gráfico 2).  

Existe uma alternância na média de idade dos alunos ao longo dos semestres desde 

o começo da pesquisa, com aparente crescimento na média a partir do primeiro 

semestre de 2014. 

Gráfico 2 – Média de Idade dos alunos, 
segundo os semestres de entrada no curso 

 

 

 

4.1.4 Instituição de ensino 

 Outro dado que se mostra relevante é instituição em que os alunos cursaram 

o ultimo ano do ensino médio. Pode-se constatar um ingresso maior de alunos de 

escolas particulares, como mostra o gráfico 3. 
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Gráfico 3- Instituição que cursou o ultimo ano do ensino médio 
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4.1.5  Média das dimensões para a Expectativa 

 Observa-se pelo Gráfico 4 que os alunos do 2º semestre de 2009 foram os 

que possuíam maior expectativa quanto à qualidade do ensino. Além de observar 

que a confiabilidade representa o grau mais elevado de importância das dimensões, 

seguido por presteza, segurança empatia e tangibilidade.  

Gráfico 4 - Média das dimensões do SERVQUAL dos alunos calouros, 
 segundo o semestre de entrada no curso 
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4.1.6   Escores das dimensões na Expectativa 

 Observou-se na avaliação das dimensões do SERVQUAL, no momento da 

pontuação da Expectativa, os alunos calouros demonstraram dar maior importância 

à Confiabilidade e menor importância à Empatia (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Média dos pesos atribuídos pelos alunos calouros para as cinco 

dimensões (na escala de 100 pontos) 

Ano Semestre 
Dimensão 

TANGIBILIDADE CONFIABILIDADE PRESTEZA SEGURANÇA EMPATIA 

2009 
1 21,1 25,4 23,3 17,4 12,8 

2 21,5 23,2 21,3 22,3 11,7 

2010 1 20,9 24,8 20,8 18,8 14,7 

2011 1 21,5 24,7 19,9 19,3 14,7 

2012 
1 19,3 25,3 20,5 22,0 12,5 

2 23,4 23,3 20,3 18,5 14,6 

2013 1 18,6 23,3 24,0 19,0 14,9 

2014 
1 23,4 26,0 21,6 16,2 12,8 

2 21,9 21,9 22,9 19,0 14,3 

2015 1 21,9 25,9 21,2 17,3 13,8 

Total  21,4 24,4 21,6 19,0 13,7 

 

4.1.7  Análise das expectativas dos alunos do curso de Estatística 

A expectativa média dos alunos calouros em relação as 22 facetas do 

SERVQUAL e às suas cinco dimensões estão descritas estatisticamente na Tabela 

3, tendo variado, em uma escala de 1 a 7, desde 3,05 pontos até 6,69 pontos. 

Observou-se ainda que pelo menos 50% dos calouros concordou totalmente que as 

facetas da Confiabilidade são absolutamente indispensáveis para a qualidade dos 

serviços, uma vez que em quatro das cinco facetas dessa dimensão a pontuação 

mediana foi de 7 pontos. Notou-se também que as avaliações dos alunos 

percorreram todos os pontos da escala de Likert utilizada, visto que o valor mínimo 

de pontos foi igual a 1 e o máximo igual a 7. 
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Tabela 3 – Resumo estatístico da Expectativa dos alunos calouros 

Domínios / Facetas Min Max Média Mediana DP 

Tangibilidade   4,79  

1 Tecnologia 1 7 5,58 6 1,24 

2 Ambiente  1 7 5,84 6 1,13 

3 Aparência Pessoal 1 7 3,05 3 1,73 

4 Material Informativo 1 7 4,68 5 1,46 

Confiabilidade 6,43  

5 Currículo 1 7 6,49 7 0,89 

6 Disponibilidade para as Dúvidas 1 7 6,45 7 0,94 

7 Competência técnica/Didática 1 7 6,69 7 0,74 

8 Cumprimento do cronograma 1 7 6,38 7 0,95 

9 Especialistas na Matéria 1 7 6,12 6 1,08 

Presteza 5,85  

10 Apresentação da Disciplina 1 7 5,86 6 1,07 

11 
Cumprimento Atividade 
acadêmica 

1 7 5,66 6 1,20 

12 Dispostos a ajudar o Aluno 1 7 6,20 6 1,04 

13 Disponíveis a atender o aluno 1 7 5,68 6 1,27 

Segurança 5,725  

14 Transmissão de Confiança 1 7 6,18 6 1,02 

15 Conteúdo X Nota 1 7 5,93 6 1,19 

16 Cortesia 1 7 5,32 5 1,28 

17 Engajamento institucional 1 7 5,47 6 1,27 

Empatia 5,16  

18 Atenção individualizada 1 7 4,92 5 1,45 

19 
Horários Disponíveis de 
Disciplinas 

1 7 5,85 6 1,34 

20 Preocupação com a carreira 1 7 5,09 5 1,45 

21 Aluno Priorizado 1 7 4,90 5 1,56 

22 Formação profissional 1 7 5,04 5 1,54 

 

4.1.8  Comparação entre as pontuações das dimensões da Expectativa 

 Para avaliar diferenças entre as pontuações das dimensões, o critério de 

normalidade foi verificado para as cinco dimensões do SERVQUAL. (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Teste de normalidade para Expectativa 

Teste de normalidade 
Dimensões 

Tangibilidade Confiabilidade Presteza Segurança Empatia 

Kolmogorov-Smirnov 1,905 3,078 2,549 1,987 1,758 

valor-p 0,001 0,0001 0,001 0,001 0,004 

 

Considerando-se o não cumprimento do critério de normalidade pelos grupos 

de dados das dimensões, a comparação entre as dimensões se faz por meio dos 

métodos não paramétricos. Nesse caso, como os dados das cinco dimensões não 

são independentes, a análise da variância, realizada por meio do teste de Friedman, 

ao nível de significância  = 0,05, indicou evidência de diferença estatisticamente 

significativa entre as dimensões do SERVQUAL na Expectativa (2 = 632,5; g.l.= 4; 

p< 0,0001). 

A rejeição da hipótese pelo teste de Friedman indica que pelo menos um dos 

grupos difere dos demais. As comparações múltiplas entre os grupos de dados das 

dimensões, utilizando o teste de Wilcoxon, com significância corrigida pelo critério de 

Bonferroni para * = 0,005, considerando 10 comparações das dimensões tomadas 

duas a duas, estão resumidas no quadro 2.  

Quadro 2 – Identificação das diferenças entre as dimensões na Expectativa 

   Dimensões  Confiabilidade Presteza Segurança Empatia 

Tangibilidade 
z = -15,021 
p < 0,0001 

SIM 

z = -12,733 
p < 0,0001 

SIM 

z =-12,379 
p < 0,0001 

SIM 

z = -5,523 
p < 0,0001 

SIM 

Confiabilidade  

z = -12,118 
p < 0,0001 

SIM 

z = -13,202 
p < 0,0001 

SIM 

z = -14,055 
p < 0,0001 

SIM 

Presteza   

z = -3,245 
valor-p = 0,0001 

SIM 

z = -10,444 
p < 0,0001 

SIM 

Segurança    

z =-9,441 
valor-p = 0,014 

SIM 

  Obs.: SIM  Indica evidência de que a dimensão indicada na respectiva linha possui diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) com a dimensão indicada na respectiva coluna.  

 NÃO  Indica inexistência de que a dimensão indicada na respectiva linha possui diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) com a dimensão indicada na respectiva coluna. 
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Conclui-se, da análise do Quadro 2, que todas as pontuações das dimensões 

discordam entre si, motivo pelo qual, confrontando os resultados do Quadro 2, 

podemos então considerar que na ótica do aluno calouro a ordem de importância 

das dimensões do SERVQUAL expressa-se da seguinte forma: 

CCoonnffiiaabbiilliiddaaddee  >>  PPrreesstteezzaa  >>  SSeegguurraannççaa  >>  EEmmppaattiiaa  >>  TTaannggiibbiilliiddaaddee  

 A partir das expectativas dos alunos obteve-se a expectativa em relação ao 

curso: média: 0,762 pontos e 0,151 de desvio-padrão. A distribuição dos 307 alunos 

segundo os escores padronizados ʋk para a escala [0,1] da expectativa encontram-

se anotados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Número de alunos, segundo 
o nível de expectativa em relação ao curso 

 Expectativa padronizada (ʋk) 
Número de 

alunos calouros 

Menos de 0,5  .......................... 5 

0,5 |----- 0,6  ............................. 10 

0,6 |----- 0,7 .............................. 45 

0,7 |----- 0,8 .............................. 110 

0,8 |----- 0,9 .............................. 115 

0,9 |----- 1,0 .............................. 22 

Total  ........................................ 307 

 

4.2 Grupo de Alunos Não Calouros 

 

4.2.1 Distribuição temporal dos alunos não calouros 

 Um total de 134 alunos não calouros contribuiu com a expressão da sua 

percepção de qualidade em relação ao Curso de Graduação em Estatística, durante 

três incursões da equipe de pesquisa: uma no ano de 2009, outra em 2011 e a 

terceira, via internet, por ocasião deste trabalho de conclusão de curso. (Tabela 6) 
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Tabela 6 – Distribuição dos alunos não calouros, 

segundo o ano de matrícula no curso 

Ano de ingresso 
Semestre 

Total 
Primeiro Segundo 

2007 
14 11 25 

10,4% 8,2% 18,6% 

2008 
2 3 5 

1,6% 2,2% 3,8% 

2009 
11 8 19 

8,2% 6,1% 14,3% 

2010 
9 5 14 

6,7% 3,7% 10,4% 

2011 
6 5 11 

4,5% 3,7% 8,2% 

2012 
11 6 17 

8,2% 4,5% 12,7% 

2013 
7 3 10 

5,2% 2,2% 7,4% 

2014 
26 3 29 

19,4% 2,2% 21,6% 

2015 
4 - 4 

3% - 3% 

Total 
90 44 134 

67,2% 32,8% 100,0% 

 

 

4.2.2  Média das dimensões para a Percepção 

 

 Os alunos do 1º semestre de 2008 foram os que atribuíram maiores valores 

para a percepção e os alunos do 1º primeiro semestre de 2011 atribuíram valores 

menores para a percepção, de acordo com o Gráfico 5 abaixo. 



49 
 

 

Gráfico 5 - Média das dimensões do SERVQUAL dos alunos que responderam o 

protocolo Percepção, segundo o semestre de entrada no curso. 
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4.2.3  Análise das percepções dos alunos do curso de graduação em Estatística 

 

 A estatística descritiva apresentada na Tabela 7 demonstra o nível das 

percepções dos alunos pertencentes ao curso de Estatística em relação as 22 

variáveis. 

 

A percepção média dos alunos não calouros em relação as 22 facetas do 

SERVQUAL e às suas cinco dimensões estão descritas estatisticamente na Tabela 

5, tendo variado, em uma escala de 1 a 7, desde 3,88 pontos até 5,65 pontos. 

Observou-se ainda variação da mediana entre as facetas do SERVQUAL, 

mostrando um comportamento diferenciado daquele apresentado pelo grupo de 

alunos enquanto calouros. Notou-se também que as avaliações dos alunos 

percorreram todos os pontos da escala de Likert utilizada, exceto nas facetas 

“Disponibilidade para dúvidas” da dimensão Confiabilidade e “Cortesia” da dimensão 

Segurança, as quais variaram de 2 a 7 pontos. 
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Tabela 7 - Percepção dos alunos do curso de graduação em estatística 

Domínios / Facetas Min Max Média Mediana DP 

Tangibilidade 4,78  

1 Tecnologia 1 7 4,33 5 1,65 

2 Ambiente 1 7 4,63 5 1,76 

3 Aparência Pessoal 1 7 5,35 6 1,43 

4 Material Informativo 1 7 4,80 5 1,56 

Confiabilidade 5,38  

5 Currículo 1 7 5,12 5 1,61 

6 Disponibilidade para as Dúvidas 2 7 5,65 6 1,28 

7 Competência técnica/Didática 1 7 5,59 6 1,19 

8 Cumprimento do cronograma 1 7 5,29 6 1,58 

9 Especialistas na Matéria 1 7 5,27 6 1,54 

Presteza 5,20  

10 Apresentação da Disciplina 1 7 5,24 6 1,72 

11 Cumprimento Atividade acadêmica 1 7 4,53 5 1,65 

12 Dispostos a ajudar o Aluno 1 7 5,59 6 1,20 

13 Disponíveis a atender o aluno 1 7 5,45 6 1,25 

Segurança 5,31  

14 Transmissão de Confiança 1 7 5,16 5 1,38 

15 Conteúdo X Nota 1 7 5,33 6 1,68 

16 Cortesia 2 7 5,27 5 1,28 

17 Engajamento institucional 1 7 5,47 6 1,29 

Empatia 4,04  

18 Atenção individualizada 1 7 3,88 4 1,65 

19 Horários Disponíveis de Disciplinas 1 7 4,12 4 2,08 

20 Preocupação com a carreira 1 7 4,18 4 1,60 

21 Aluno Priorizado 1 7 3,96 4 1,69 

22 Formação profissional 1 7 4,06 4 1,65 

 

 

4.2.4  Comparação entre as pontuações das dimensões da Percepção 

 

 Para avaliar diferenças entre as pontuações das dimensões, o critério de 

normalidade foi verificado para as cinco dimensões do SERVQUAL. (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Teste de normalidade para Percepção 

Teste de normalidade 
Dimensões 

Tangibilidade Confiabilidade Presteza Segurança Empatia 

Kolmogorov-Smirnov 1,165 1,417 1,589 1,793 0,696 

valor-p 0,133 0,036 0,013 0,003 0,718 

 

Considerando que não houve cumprimento do critério de normalidade pelos 

grupos de dados das dimensões, a comparação entre elas se faz por meio dos 

métodos não paramétricos. Nesse caso, como os dados das cinco dimensões não 

são independentes, a análise da variância, realizada por meio do teste de Friedman, 

ao nível de significância  = 0,05, indicou evidência de diferença estatisticamente 

significativa entre as dimensões do SERVQUAL na Percepção (2 = 105,336; g.l.= 4; 

p< 0,0001). 

A rejeição da hipótese submetida ao teste de Friedman indica que pelo 

menos um dos grupos difere dos demais. As comparações múltiplas entre os grupos 

de dados das dimensões, utilizando o teste de Wilcoxon, com significância corrigida 

pelo critério de Bonferroni para * = 0,005, considerando 10 comparações das 

dimensões tomadas duas a duas, estão resumidas no Quadro 3.  

Quadro 3 – Identificação das diferenças entre as dimensões na Percepção 

   Dimensões 
 

 
Confiabilidade 

 
Presteza Segurança Empatia 

Tangibilidade 
z = -5,760 
p < 0,0001 

SIM 

z = -3,449 
valor-p = 0,0006 

SIM 

z =-4,737 
p < 0,0001 

SIM 

z = -5,523 
p < 0,0001 

SIM 

Confiabilidade  
z = -1,491 

valor-p =0,136 
NÃO 

z = -1,055 
valor-p =0,291 

NÃO 

z = -7,883 
p < 0,0001 

SIM 

Presteza   
z = -0,420 

valor-p =0,674 
NÃO 

z = -7,137 
p < 0,0001 

SIM 

Segurança    
Z =-7,871 
p < 0,0001 

SIM 

  Obs.: SIM  Indica evidência de que a dimensão indicada na respectiva linha possui diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) com a dimensão indicada na respectiva coluna.  

 NÃO  Indica inexistência de que a dimensão indicada na respectiva linha possui diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) com a dimensão indicada na respectiva coluna. 
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Conclui-se, da análise do Quadro 3, que as pontuações das dimensões de 

Tangibilidade e de Empatia discordam de todas as demais dimensões, inclusive 

entre si, revelando que, na ótica do aluno não calouro a Tangibilidade supera a 

Empatia, o que mostra uma inversão da importância entre Expectativa e a 

Percepção nessas duas dimensões.  

Podemos observar no quadro 3 acima, que a confiabilidade não apresenta 

diferença estatisticamente significativa em relação às dimensões da Presteza e a 

Segurança. 

 A partir das percepções dos alunos não calouros obteve-se a percepção em 

relação ao curso: média de 0,693 pontos e 0,149 de desvio-padrão. A distribuição 

dos 134 alunos segundo os escores normalizados yk para a escala [0,1] da 

percepção encontram-se anotados na Tabela 9. 

Tabela 9 – Número de alunos, segundo 
o nível de percepção em relação ao curso 

 Percepção padronizada (yk) 
Número de alunos 

não calouros 

Menos de 0,5  .......................... 11 

0,5 |----- 0,6  ............................. 21 

0,6 |----- 0,7 .............................. 35 

0,7 |----- 0,8 .............................. 31 

0,8 |----- 0,9 .............................. 28 

0,9 |----- 1,0 .............................. 8 

Total  ........................................ 134 

 

4.3 Análise da Qualidade do Serviço (QS) 

 O batimento das avaliações da Expectativa e da Percepção possibilitou 

identificar 51 alunos para os quais existiam as duas avaliações. Dessa forma, foi 

possível aplicar o modelo de Gaps do instrumento SERVQUAL que vivenciaram o 

curso no período estudado de 2009 a 2015 conforme Tabela 10. 
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4.3.1 Distribuição dos alunos que responderam os instrumentos do SERVQUAL 

A fração de amostragem dos alunos ativos (matriculados) no primeiro 

semestre de 2015 correspondeu a 24,5%. A Tabela 10 identifica os anos e os 

semestres de matrícula dos alunos dos 51 alunos 

Tabela 10 – Distribuição dos alunos que responderam aos dois protocolos, 
segundo o ano de ingresso, por semestre 

Ano de ingresso 
Semestre 

Total 
Primeiro Segundo 

2009 
8 4 12 

15,7% 7,8% 23,5% 

2010 
5 - 5 

9,8%  9,8% 

2011 
5 - 5 

9,8%  9,8% 

2012 
10 5 15 

19,6% 9,8% 29,4% 

2013 
5 - 5 

9,8%  9,8% 

2014 
6 - 6 

11,8%  11,8% 

2015 
3 - 3 

5,9% - 5,9% 

Total 
42 9 51 

82,4% 17,6% 100% 

 

 Com base nos dados dos formulários de Expectativa, foi possível resgatar as 

informações sociodemográficas dos alunos: gênero, idade e instituição de ensino 

correspondente ao ensino médio. 

 

4.3.2  Gênero  

 Nesse grupo, houve equilíbrio de gênero, conforme pode ser constatado no 

Gráfico 6.   
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Gráfico 6 - Sexo dos alunos que responderam aos dois protocolos 
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4.3.3 Idade 

 A idade dos alunos que responderam a ambos os protocolos revelou uma 

ligeira superioridade na idade dos alunos em relação às alunas (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - Média de idade dos alunos que responderam aos dois protocolos 
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4.3.4  Instituição de ensino dos alunos 

Pode-se verificar que a amostra foi predominante formada por alunos que 

cursaram o último ano do ensino médio em instituições particulares. (Gráfico 8). 

Gráfico 8 - Instituição de ensino dos alunos que responderam aos dois protocolos 
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4.3.5 Análise dos Gap’s entre Percepção e Expectativa.   

 

 A estatística descritiva apresentada na tabela 11 demonstra a diferença entre 

o nível das percepções e o nível das expectativas dos alunos pertencentes ao curso 

de estatística, em relação as 22 variáveis. 

A análise dos Gaps revela que apenas a dimensão Tangibilidade apresentou, 

em média, uma elevação de pontuação entre a expectativa e a percepção. Esse 

aumento de pontuação, em relação às facetas, foi observado para Aparência 

Pessoal, Material Informativo, Cortesia, Engajamento Institucional e Aluno 

Priorizado.  
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Tabela 11 – Descrição estatística dos Gaps entre Percepção e Expectativa 

Domínios / Facetas Min Max Média Mediana DP 

Tangibilidade 0,14  

1 Tecnologia -5 4 -0,94 -1,00 2,29 

2 Ambiente -6 2 -1,12 -1,00 2,01 

3 Aparência Pessoal -1 6 2,43 3,00 1,95 

4 Material Informativo -3 4 0,20 0,00 1,85 

Confiabilidade - 0,77  

5 Currículo -6 2 -1,06 -1,00 1,7 

6 
Disponibilidade para as 
Dúvidas 

-5 2 -0,58 -1,00 1,6 

7 Competência técnica/Didática -6 3 -0,77 -1,00 1,5 

8 Cumprimento do cronograma -6 6 -0,85 -1,00 1,9 

9 Especialistas na Matéria -5 3 -0,58 -1,00 2,0 

Presteza - 0,72  

10 Apresentação da Disciplina -5 2 -0,71 0,00 1,9 

11 
Cumprimento Atividade 
acadêmica 

-6 3 -1,39 -1,00 2,1 

12 Dispostos a ajudar o Aluno -5 3 -0,62 0,00 1,5 

13 Disponíveis a atender o aluno -4 7 -0,18 0,00 2,0 

Segurança - 0,38  

14 Transmissão de Confiança -5 3 -1,11 -1,00 1,73 

15 Conteúdo X Nota -6 6 -0,53 0,00 2,15 

16 Cortesia -4 4 0,07 0,00 1,57 

17 Engajamento institucional -6 5 0,07 0,00 1,80 

Empatia - 1,01  

18 Atenção individualizada -5 2 -1,49 -1,00 1,8 

19 
Horários Disponíveis de 
Disciplinas 

-6 2 -1,98 -2,00 2,2 

20 Preocupação com a carreira -5 3 -1,15 -1,00 1,8 

21 Aluno Priorizado -5 6 -1,05 -1,00 2,2 

22 Formação profissional -5 4 0,63 -1,00 1,9 

 



57 
 

 

 

Figura 3 – Gaps observados nas facetas do SERVQUAL 

 

 

 

4.4 Diferença entre as dimensões do SERVQUAL 

Após a normalidade dos dados, foi realizada a Análise da Variância (ANOVA) 

com medidas repetidas, que indica evidência de diferença estatisticamente 

significativa (Teste de Snedecor-Fisher: F(0,05; 3,095 e 154,744) = 8,333; p<0,0001). 

(Quadro 4) 
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Quadro 4 – Resultado da avaliação das diferenças entre as dimensões 
obtidas pelo software SPSS 

Fonte de variabilidade 
Tipo III Soma 

dos quadrados 
g.l. 

Mean 
Square 

F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

qs 

Sphericity Assumed 1,669 4 0,417 8,333 ,000 0,143 

Greenhouse-Geisser 1,669 3,095 0,539 8,333 ,000 0,143 

Huynh-Feldt 1,669 3,322 0,502 8,333 ,000 0,143 

Lower-bound 1,669 1,000 1,669 8,333 ,006 0,143 

Erro 

Sphericity Assumed 10,017 200 0,050    

Greenhouse-Geisser 10,017 154,744 0,065    

Huynh-Feldt 10,017 166,121 0,060    

Lower-bound 10,017 50,000 0,200    

 

A avaliação das diferenças fornecida pelo software SPSS com significância 

corrigida pelo critério de Bonferroni para * = 0,005, considerando 10 comparações 

das dimensões tomadas duas a duas, estão resumidas no Quadro 5  e o Gráfico 9 

ilustra as distribuições dos Gaps nas dimensões: 

Quadro 5 - Diferença entre as dimensões 

   Dimensões 
 

 
Confiabilidade 

 
Presteza Segurança Empatia 

Tangibilidade 
Δ = 0,227 

valor-p = 0,001 
SIM 

Δ = 0,120 
valor-p = 0,467 

NÃO 

∆ = 0,047 
valor-p = 1,000 

NÃO 

∆ = 0,164 
valor-p = 0,007 

SIM 

Confiabilidade  
∆ = -0,106 

valor-p = 0,136 
NÃO 

∆ = -0,180 
valor-p = 0,0001 

SIM 

∆ = -0,063 
valor-p = 1,000 

NÃO 

Presteza   
∆ = -0,074 

valor-p = 0,879 
NÃO 

∆ = 0,044 
valor-p = 1,000 

NÃO 

Segurança    
∆ = 0,117 

valor-p = 0,014 
SIM 

  Obs.: SIM  Indica evidência de que a dimensão indicada na respectiva linha possui diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) com a dimensão indicada na respectiva coluna.  

 NÃO  Indica inexistência de que a dimensão indicada na respectiva linha possui diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) com a dimensão indicada na respectiva coluna. 
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Gráfico 9 - Distribuição das dimensões dos Gaps 

 

 

Conclui-se, da análise do Quadro 5, que as pontuações das dimensões de 

Tangibilidade e de Empatia discordam de todas as demais dimensões, inclusive 

entre si, revelando que, na ótica do aluno não calouro a Tangibilidade supera a 

Empatia, o que mostra uma inversão da importância entre Expectativa e a 

Percepção nessas duas dimensões.  

 A síntese das cinco dimensões na visão do escore padronizado na escala [-1, 

1], de cada aluno está explicitada na Tabela 12, apresentando média de -0,099; 

desvio padrão de 0,165 e erro padrão de 0,023. 
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Tabela 12 - Número de alunos, segundo 

o nível de satisfação em relação ao curso 

Nível de satisfação 
padronizado (qs) 

Número de alunos  

-0,6|--- -0,5............................. 1 

-0,5|--- -0,4............................. 2 

-0,4|--- -0,3............................. 1 

-0,3|--- -0,2............................. 6 

-0,2|--- -0,1............................. 16 

-0,1|---  0................................ 15 

        0|---  0,1............................. 4 

  0,1|---  0,2............................ 1 

  0,2|---  0,3............................ 
 
Total  .....................................                                                                     
 

1 
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4.5 Correlação entre percepção e expectativa dos alunos que responderam 

ambos os Formulários 

 Os dados de percepção e expectativa dos 51 alunos que responderam ambos 

os formulários permitiram observar a um relacionamento de pouca dependência 

entre os escores (coeficiente de correlação de Pearson: r = 0,207, sem significância 

estatística: valor-p = 0,142), de modo que um modelo linear seria de pouca utilidade 

para a modelagem de um relacionamento entre expectativa e percepção (coeficiente 

de determinação R2 = 0,043). O Gráfico 10 ilustra a dispersão dos valores pareados. 

 

4.6 Confiabilidade dos instrumentos de avaliação 

O Alpha de Cronbach possui uma alta consistência interna, indicando uma 

alta homogeneidade e equivalência de respostas a todos os itens do SERVQUAL na 

amostra utilizada: Expectativa   = 0,875; Percepção   = 0,924. 
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Gráfico 10 – Dispersão entre expectativa e percepção 

 

 

4.7 Comparações das dimensões entre as instituições e o gênero 

 Podemos observar que, para a instituição de ensino foi utilizado o teste não-

paramétrico Mann-Whitney U para as dimensões Tangibilidade e Confiabilidade, e o 

t-student para as dimensões Presteza, Segurança e Empatia. A Empatia foi a única 

dimensão com diferença estatisticamente significativa entre os alunos de escolas 

públicas e particulares, de acordo com a tabela 13. 

 Entre os gêneros foi utilizado o teste não paramétrico Mann-Whitney U para 

as dimensões Confiabilidade e Segurança, e a estatística t de Student para as 

dimensões Tangibilidade, Presteza e Empatia, inexistindo dimensões com 

diferenças estatisticamente significativas entre os alunos do sexo masculino e 

feminino. 
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Tabela 13 – Comparações segundo os dados sóciodemográficos 

Dimensões do                                                                     
SERVQUAL 

INSTITUIÇÃO GÊNERO 

Particular Pública Masculino Feminino 

Tangibilidade 

Média -0,01 0 0 -0,012 

Teste estatístico 
Mann-Whitney U                   

U= 245 
t de Student                                          

t= 0,107 

Valor-p p= 0,605 p=  0,915 

Confiabilidade 

Média -0,207 -0,296 -0,199 -0,267 

Teste estatístico 
Mann-Whitney U                   

U= 263,5 
Mann-Whitney U                           

U= 266,5 

Valor-p 0,893 p= 0,270 

Presteza 

Média -0,147 -0,081 -0,129 -0,126 

Teste estatístico 
t de Student                                          

t= - 0,647 
t de Student                                          

t= - 0,031 

Valor-p p= 0,521 p= 0,976 

Segurança 

Média -0,028 -0,114 -0,101 -0,01 

Teste estatístico 
t de Student                                          

t= 1,204 
Mann-Whitney U                   

U= 267,5 

Valor-p p= 0,243 p= 0,278 

Empatia 

Média -0,118 -0,299 -0,182 -0,16 

Teste estatístico 
t de Student                                          

t= 3,00 
t de Student                                          

t= -0,363 

Valor-p p= 0,004 p= 0,718 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados evidenciaram um nível relativamente alto (  = 0,762) de 

expectativa dos alunos ingressantes em relação à qualidade do curso no qual 

estariam se matriculando, demonstrando, principalmente, uma boa confiança na 

escolha que fizeram envolvendo os aspectos de adequação do currículo do curso, 

disponibilidade dos professores para sanar dúvidas dos alunos, competência técnica 

do corpo docente (a mais bem pontuada das facetas da qualidade do serviço), 

cumprimento dos programas e das cargas horárias e o conhecimento teórico e 

prático do corpo docente nas disciplinas do curso. 

 

 

 A percepção da qualidade do curso pelos alunos não calouros mostrou-se em 

nível significativamente mais reduzido ( y  = 0,693) do que a expectativa. A queda de 

pontuação mostra que a realidade do curso tem impacto na sua concepção de 

qualidade do serviço, muito embora a queda seja de pouca expressão. A 

confiabilidade, no entanto, continua sendo a mais bem pontuada dentre as 

dimensões na percepção. Das suas facetas, a disponibilidade dos professores para 

sanar dúvidas dos alunos se apresenta como a mais bem pontuada, o que pode ser 

entendido como um bom relacionamento entre o corpo docente e o corpo discente. 

 

 

 A análise dos Gaps do modelo SERVQUAL ressaltou, com dados de 

expectativa e de percepção dos alunos que se pronunciaram em ambos os 

formulários, reforçou a observação da queda entre a expectativa dos calouros e a 

percepção dos não calouros, tomados como grupos independentes. A queda situou-

Objetivo Específico a) Avaliar o nível de expectativa do aluno do curso de  
graduação em Estatística da UFF quanto ao curso para o 
qual se matriculou no ensino público, segundo o modelo 
SERVQUAL. 

Objetivo Específico  b) Avaliar a percepção do aluno do curso de  graduação em 
Estatística da UFF quanto a qualidade de ensino relativa ao 
curso de graduação em Estatística. 

 Objetivo Específico  c) Avaliar as discrepâncias entre a percepção e as expectativa 
dos alunos do curso de  graduação em Estatística da UFF 
segundo o modelo dos Gaps do SERVQUAL. 
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se próxima do ponto de neutralidade da escala normalizada ( qs  =  0,099), 

ligeiramente tendente para o lado negativo, com significância estatística (t = 4,293; 

g.l. = 50; p < 0, 0001). 

 

 

 A análise da correlação mostrou que a percepção do aluno não calouro 

independe de sua expectativa ao ingresso do curso (r = 0,207; p>0,05). 

 

 

 

 A confiabilidade da adaptação da escala de Parasuraman para aplicação aos 

alunos do curso de Estatística da UFF mostrou-se suficientemente adequada ( de 

Cronbach igual a 0,875 para a Expectativa e igual a 0,924 para a Percepção). 

 

 

 A única diferença significativa referida às variáveis sociodemográficas foi 

identificada para a variável “instituição de origem do ensino médio” na dimensão da 

Empatia do SERVQUAL. 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico  d) Analisar a correlação entre a expectativa e percepção 
segundo as dimensões do SERVQUAL. 

Objetivo Específico  e) Avaliar a validade e confiabilidade da escala SERVQUAL 
na modalidade especialmente desenvolvida para a 
aplicação da percepção da qualidade do curso de 
Estatística da UFF. 

Objetivo Específico  f) Avaliar diferenças dos escores das dimensões do 

SERVQUAL referidas aos dados sociodemográficos. 
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  ANEXO A --  EXPECTATIVAS DOS ALUNOS QUANTO À QUALIDADE DO 

ENSINO 
 
 

Formulário 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE MATEMÁTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 
 

Pesquisa 
“NÍVEL DE EXPECTATIVA DO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA 

DA UFF QUANTO AO CURSO PARA O QUAL SE MATRICULOU 
NO ENSINO PÚBLICO SUPERIOR” 

Coordenador: Professor Licinio Esmeraldo da Silva 
 

 
 
 

1. Matrícula: ____ . ___ . _______ - ___  
 

2. Sexo 
 

 2.1 (     ) – Masculino 
 

 2.2 (     ) – Feminino 
 

3. Idade: _____ anos completos (Mês e Ano do nascimento: _________ / _____ )  
 

4. Cursou o último ano do ensino médio em: 
 

 4.1 (     ) – Instituição de Ensino Particular 
 

 4.2 (     ) – Instituição de Ensino Pública 
 

5. Qual o principal motivo que o(a) levou a escolher uma universidade pública para sua 
formação profissional superior? 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________ 
 
 

6. Qual o principal motivo que o(a) levou a escolher a Universidade Federal Fluminense 
para sua formação profissional superior? 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________ 
 
 

7. Qual o principal motivo que o(a) levou a escolher a Estatística para sua formação 
profissional superior? 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________ 
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8. Qual o principal motivo que o(a) levou a escolher o Curso de Graduação em Estatística 
da UFF para sua formação superior de Estatístico? 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

  
 
 

Estão listadas abaixo cinco características que uma instituição de ensino deve 
possuir para poder transformar os alunos em profissionais competentes e bem formados. 
Desejamos saber sobre a importância relativa que você dá a cada um desses aspectos. 
 
 Por favor, preencha as cinco lacunas com valores que, somados, alcancem 100 
pontos. Esses valores devem refletir o quão importante você considera que seja cada um 
dos aspectos para a sua formação profissional (quanto mais importante o aspecto, maior o 
valor a indicar na lacuna). Confira no final se você indicou os cinco valores e se eles estão 
somando 100 pontos. 
 
 
 
1. Condições oferecidas pela Universidade para a sua formação 

(ambientes de aula, ambientes de estudo, recursos didáticos, 
métodos de ensino, material informativo, corpo docente, 
atendimento administrativo) ............................................................... _____ pontos 

 
 
 
2. Competência da Universidade para formar adequadamente seus 

alunos (currículo adequado, professores preparados, prestígio da 
instituição na formação de profissionais da área que você escolheu) _____ pontos 

 
 
 
3. Capacidade da Universidade para preparar você adequadamente 

para o campo profissional escolhido (programas de monitoria, de 
prática supervisionada, de estágio, de visitas a instituições da área 
de formação, etc.) .............................................................................. _____ pontos 

 
 
 
4. Atenção dada pelos professores da Universidade na construção do 

seu saber profissional (transmissão de conteúdos e auxílio nas 
dúvidas conceituais) ........................................................................... _____ pontos 

 
 
 
5. Consideração pela Universidade dos problemas que circundam sua 

vida estudantil e que interferem em seu desempenho acadêmico .... _____ pontos 
 
 
 
 
 
                                                                     TOTAL DE PONTOS:   100   pontos 
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FORMULÁRIO 1 
 

EXPECTATIVAS DOS ALUNOS QUANTO À QUALIDADE DO ENSINO 
 

 Com base na sua expectativa de formação profissional e em sua vivência de estudante, 
pense, por favor, sobre como deveria ser uma Instituição de Ensino Superior Pública para que ela 
pudesse ser considerada de qualidade excelente na formação de seus alunos. Pense no tipo de 
Universidade na qual que você desejaria estar matriculado(a). Mostre, por favor, o quanto dessa sua 
expectativa uma Universidade deveria possuir para cada um dos quesitos abaixo descritos. Se você 
achar que um quesito não é de todo essencial para a excelência da Universidade que você tem em 
mente, faça uma marca (um “×”) no número  . Se você achar que o quesito é absolutamente 
essencial faça uma marca no número  . Se o seu sentimento for menos forte, marque um dos 
números entre o  e o  . Nas alternativas de resposta de cada quesito não existem alternativas 
certas ou erradas: estamos interessados em um número (uma medida) que reflita verdadeiramente 
seus sentimentos de como uma Universidade deveria ser considerada de excelente qualidade para 
formá-lo adequadamente na profissão que você escolheu. 
 

Nota: Para orientação na identificação da alternativa a ser indicada por você, em cada 
quesito, as sete alternativas de resposta podem ser interpretadas da seguinte 
forma quanto à relevância de cada quesito para a excelência do ensino e da 
formação superior: 

 

   - Discordo totalmente (o quesito não é de todo essencial para a 
excelência) 

   - Discordo muito (o quesito é de muito pouca relevância para a 
excelência) 

   - Discordo pouco (o quesito tem pouca relevância para a excelência)  
   - Nem concordo nem discordo (o quesito é dispensável: se tiver é bom, 

mas se não tiver não faz falta) 
   - Concordo pouco (o quesito tem relevância para a excelência) 
   - Concordo muito (o quesito tem muita relevância para a excelência) 
   - Concordo totalmente (o quesito é absolutamente essencial para a 

excelência) 
 
 

 

Item Quesito        

1 
Tecnologia moderna de ensino é imprescindível para 
a minha formação profissional. 

       

2 
Ambientes (salas de aula, salas de estudo, 
bibliotecas) adequados, agradáveis e asseados são 
imprescindíveis para minha formação profissional.  

       

3 

A aparência dos professores e dos funcionários 
contribui para que eu considere a Universidade uma 
instituição que esteja preocupada com a qualidade 
da minha formação profissional. 

       

4 

A aparência do material informativo (manuais, 
documentos, páginas da Internet) sobre a 
Universidade e sobre o meu curso demonstra que a 
Universidade tem qualidade para a minha formação 
profissional. 

       

5 

Um currículo adequado, consistente e compatível 
com a atualidade da profissão que escolhi é sinal de 
que a Universidade está preocupada com a 
qualidade da minha formação profissional. 

       

6 
Sempre que um aluno tiver dúvidas sobre os 
conceitos transmitidos em aula os professores devem 
mostrar interesse especial em saná-las. 

       



71 
 

 

Item Quesito        

7 
Os professores devem demonstrar competência 
técnica no campo dos conceitos que transmitem e 
competência didático-pedagógica para transmiti-los. 

       

8 
Os professores devem cumprir os programas e a 
carga horária das disciplinas. 

       

9 
Os professores devem ser especialistas nas matérias 
sobre as quais ministrem aulas. 

       

10 

Os professores devem apresentar aos alunos, na 
aula inicial de cada disciplina, os objetivos de ensino, 
a ementa, o programa e o plano de aulas das 
disciplinas. 

       

11 
As atividades acadêmicas devem ser cumpridas 
integralmente e sem atrasos. 

       

12 
Os professores e funcionários devem estar sempre 
dispostos a ajudar os alunos nas questões acadêmicas.  

       

13 
Os professores e funcionários devem estar sempre 
disponíveis para atender aos alunos nas questões 
acadêmicas. 

       

14 

O comportamento didático-pedagógico dos 
professores deve inspirar confiança nos alunos de 
que terão formação profissional de primeira 
qualidade. 

       

15 

Os alunos devem sentir que a segurança no domínio 
dos diversos conteúdos das disciplinas do currículo 
do curso que escolheram é mais importante do que a 
nota final de sua aprovação nessas disciplinas. 

       

16 
Professores e funcionários devem ser corteses com 
os alunos. 

       

17 
Professores e funcionários devem deter todo o 
conhecimento para responderem as perguntas dos 
alunos nos temas e assuntos que dizem respeito. 

       

18 
O aluno deve sentir que a Universidade lhe dá 
atenção individualizada no sentido de perceber que 
ela está atenta a cada aluno individualmente. 

       

19 
As disciplinas e atividades acadêmicas devem ser 
oferecidas em horários possíveis para os alunos 
delas participarem. 

       

20 

Os professores devem demonstram aos alunos 
especial preocupação com o sucesso pessoal e 
particular de cada um deles na profissão que 
escolheram. 

       

21 
O aluno deve perceber-se priorizado nas ações da 
Universidade e da Coordenação do Curso que 
escolheu. 

       

22 

Os professores e funcionários deverão estar 
preocupados com cada aluno em particular no que se 
refere às necessidades específicas para a sua 
formação profissional. 
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ANEXO B -- PERCEPÇÃO DOS ALUNOS QUANTO À QUALIDADE DO 

ENSINO 
 

FORMULÁRIO 2 
 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS QUANTO À QUALIDADE DO ENSINO 
 

 As seguintes afirmações se remetem ao seu sentimento quanto à sua participação como 
aluno do curso que você escolheu para sua formação profissional na Universidade Federal 
Fluminense. Para cada afirmação das abaixo apresentadas mostre, por favor, o quanto você acredita 
que a Universidade Federal Fluminense demonstrou possuir. Se você discordar veementemente de 
uma afirmação, faça uma marca (um “×”) no número  . Se você concordar integralmente faça uma 
marca no número  . Se a sua concordância for menos forte, marque um dos números entre o  e o 
 . Nas alternativas de resposta de cada quesito não existem alternativas certas ou erradas: estamos 
interessados em um número (uma medida) que reflita verdadeiramente a sua crença e satisfação do 
quanto a Universidade Federal Fluminense ofereceu um curso de excelente qualidade para formá-lo 
adequadamente na formação profissional que você escolheu. 
 
 

Nota: Para orientação na identificação da alternativa a ser indicada por você, em cada 
quesito, as sete alternativas de resposta podem ser interpretadas da seguinte 
forma quanto à relevância de cada quesito para a excelência do ensino e da 
formação superior: 

 

   - Discordo totalmente (nesse aspecto a contribuição foi nenhuma ou a 
minha insatisfação foi total) 

   - Discordo muito (o quesito é de muito pouca contribuição ou a minha 
insatisfação foi demasiada) 

   - Discordo pouco (o quesito é de pouca contribuição ou a minha 
insatisfação foi de pouca monta)  

   - Nem concordo nem discordo (o quesito é de moderada contribuição 
ou não contribuiu para minha satisfação nem para minha 
insatisfação) 

   - Concordo pouco (o quesito é de contribuição razoável ou a minha 
satisfação foi de pouca monta) 

   - Concordo muito (o quesito é de muita contribuição ou a minha 
satisfação foi grande) 

   - Concordo totalmente (o quesito contribuiu essencialmente ou a 
minha satisfação foi plena) 

 
 

Item Quesito        

1 

O meu curso apresenta moderna tecnologia de 
ensino, seja fisicamente em sala de aula ou 
laboratórios, seja conceitual e pedagogicamente no 
seu corpo docente. 

       

2 
Os ambientes (salas de aula, salas de estudo, 
bibliotecas) em que exerci minhas atividades foram 
adequados, agradáveis e asseados. 

       

3 

A aparência dos professores e dos funcionários da 
Universidade Federal Fluminense é compatível com 
uma instituição que está preocupada com a 
qualidade da minha formação profissional. 

       

4 

O material informativo (manuais, documentos, 
páginas da Internet) sobre a Universidade Federal 
Fluminense e sobre o meu curso têm aparência 
compatível com a qualidade de ensino que esperava 
para a minha formação profissional. 

       

5 
O currículo do meu curso é consistente e compatível 
com a atualidade da minha formação profissional. 
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Item Quesito        

6 
Sempre que tive dúvidas sobre os conceitos 
transmitidos em aula os professores mostraram 
interesse especial em saná-las. 

       

7 
Os professores demonstraram competência técnica 
no campo dos conceitos que transmitiram e 
competência didático-pedagógica para transmiti-los. 

       

8 
Os professores cumpriram os programas das 
disciplinas e a carga horária das disciplinas. 

       

9 
Os professores demonstraram ser especialistas nas 
matérias sobre as quais ministraram aulas. 

       

10 

Os professores apresentaram aos alunos, na aula 
inicial de cada disciplina, os objetivos de ensino, a 
ementa, o programa e o plano de aulas das 
disciplinas. 

       

11 
Durante o curso, as atividades acadêmicas foram 
cumpridas integralmente e sem atrasos. 

       

12 
Os professores e funcionários sempre estiveram 
dispostos a me ajudar nas questões acadêmicas.  

       

13 
Os professores e funcionários sempre estiveram 
disponíveis para me atender nas questões 
acadêmicas. 

       

14 
O comportamento didático-pedagógico dos 
professores me inspirou confiança de que teria uma 
formação profissional de primeira qualidade. 

       

15 

Sempre considerei que a segurança no domínio dos 
diversos conteúdos das disciplinas do currículo do 
curso era mais importante do que a nota final para 
minha aprovação nessas disciplinas. 

       

16 
Os professores e funcionários sempre foram 
corteses com os alunos. 

       

17 

Professores e funcionários detêm todo o 
conhecimento para responderem as perguntas que 
faço, ligadas aos temas e assuntos que lhes dizem 
respeito. 

       

18 
Senti sempre que a Universidade me deu atenção 
individualizada no sentido de perceber que sempre 
fui atendido com atenção particular. 

       

19 
As disciplinas e atividades acadêmicas foram 
oferecidas em horários possíveis para que eu delas 
pudesse participar. 

       

20 
Percebi que os professores demonstraram especial 
preocupação com o meu sucesso pessoal na 
profissão que escolhi. 

       

21 
A Universidade e a Coordenação do Curso sempre 
agiram de modo que me percebi priorizado enquanto 
aluno e futuro profissional. 

       

22 

Os professores e funcionários estiveram 
preocupados com cada aluno em particular, no que 
se referia às necessidades específicas para a nossa 
formação profissional. 
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