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EDITORIAL

Diante da crescente preocupação com o nível de qualidade do 

ensino superior no Brasil, os órgãos públicos responsáveis pela gestão e 

planejamento das políticas educacionais têm, efetivamente, 

aumentado e aperfeiçoado seus mecanismos de averiguação e 

monitoramento das Instituições de Ensino Superior no país.  No 

entanto,  a UniEVANGÉLICA, enquanto instituição comprometida com 

sua missão e seu papel social, já vinha desenvolvendo seus processos de 

auto-avaliação. Com a implantação do SINAES, a IES criou sua 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Entendendo a importância desse 

processo e o mérito da proposta do SINAES,  o Programa de 

Acompanhamento de Concluintes e Egressos (PACE), órgão ligado à 

Pró-Reitoria Acadêmica da UniEVANGÉLICA (PROACAD), mobilizou-

se no sentido de desenvolver pesquisas científicas voltadas à 

investigação dos significados da atuação da Instituição, cuja missão 

preza pela responsabilidade social e pelo caráter confessional cristão.

É assim que apresentamos mais um dos Cadernos de Avaliação 

Institucional lançados pela CPA, com o relato dessa estimulante 

experiência de avaliação dos cursos da UniEVANGÉLICA, tendo como 

foco os trabalhos de pesquisa de Iniciação Científica realizados na IES, 

sob a coordenação de seus professores, com a participação efetiva de 

alunos bolsistas da FUNADESP. O primeiro deles é o artigo que 
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apresenta os resultados da pesquisa intitulada “Avaliação Institucional: a 

importância dos princípios e valores éticos da Associação Educativa 

Evangélica - AEE/UniEVANGÉLICA - na formação dos egressos”. Nesse 

trabalho, foi considerada, particularmente,  a avaliação do impacto dos 

princípios e valores éticos da Instituição na formação de egressos dos 

cursos de Direito, Odontologia e Pedagogia. O segundo texto consiste 

num relato da “Pesquisa com egressos da UniEVANGÉLICA: análise da 

inserção profissional (2003-2005). Nessa pesquisa, por seu caráter ético e 

reflexivo, numa apreciação dos valores institucionais, buscou-se, ainda, 

indagar sobre o papel do ensino oferecido pela Instituição, no sentido de 

avaliar se este influenciaria,  de alguma forma,  na vida destes egressos, 

tanto no contexto social (familiar, político e de cidadania) quanto no 

profissional. Noutra perspectiva, levando-se em conta as expectativas e 

a Responsabilidade Social da UniEVANGÉLICA, questionou-se, ainda, 

sua influência na capacitação profissional e na coerência entre seus 

princípios institucionais e a atuação social e profissional destes 

graduados.  Os resultados desse trabalho constam deste Caderno, 

seguidos das análises, que constituem, assim, o terceiro texto aqui 

focalizado: Avaliação com os concluintes da UniEVANGELICA: análise do 

relatório trienal de pesquisa com os concluintes 2003-2005.  Esse texto 

apresenta uma análise da coleta de dados referente a questionários 

aplicados aos alunos concluintes da UniEVANGÉLICA. O objetivo é 

promover uma síntese das informações, bem como apresentar uma 

visão geral da percepção dos alunos em relação a seus respectivos 

cursos. A análise se fundamenta nas concepções da avaliação do ensino 

superior, na Lei 10.870, de 19 de maio de 2004, do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (BRASIL, 2004) e nas políticas 
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norteadoras do PPI da UniEVANGÉLICA (2007), que compreendem a 

avaliação como um processo contínuo, cíclico, criativo e que valoriza o 

auto-conhecimento para implementação de melhorias. O relatório aqui 

apresentado tem como objeto os cursos de Administração-Gestão 

Financeira, Administração-Gestão Hoteleira, Ciências Sociais, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, História, Letras, Matemática, 

Odontologia e Pedagogia, que tiveram turmas concluintes no período 

de 2003 a 2005.

 Na pesquisa quantitativa, percebeu-se que os cursos receberam 

avaliação dentro do quadro de satisfação positiva, levando-se em 

consideração as dez variáveis apresentadas, merecendo atenção os 

itens relativos a desenvolvimento de práticas profissionais, atividades 

extracurriculares/extensão e orientação para o mercado de trabalho. 

Na pesquisa qualitativa, o ponto que recebeu maior atenção nas 

indicações e sugestões dos alunos foi das práticas profissionais, com um 

percentual de 45,1% de apontamentos. Destacam-se os cursos de 

Administração e Gestão Hoteleira e Ciências Sociais como os que mais 

indicações fizeram para essa variável. Outros dados interessantes 

constam ainda desse Caderno e estão claramente explicitados. Em cada 

curso, porém,  aparecem, além desses itens, outras observações que são 

específicas de sua área de graduação. A sugestão dos autores é que os 

gestores de cada curso estejam atentos a essas indicações específicas, a 

fim de alcançar a melhoria  de todos os aspectos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem aqui apontados.

Com efeito, a expectativa da PROACAD, do PACE, da CPA e de 

todos os professores e discentes pesquisadores envolvidos nesse 

trabalho é que a publicação desse Caderno cumpra cabalmente sua 
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função: trazer a público relevantes informações sobre o processo de 

formação dos graduandos da UniEVANGÉLICA, oferecendo, ainda, um 

rico material de consulta para futuras pesquisas e promovendo, assim, 

um espaço profícuo de reflexão e crescimento.

Dra. Débora Cristina Santos e Silva
Coordenadora do UniLINGUAGEM
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 
A importância dos princípios e valores éticos da 

Associação Educativa Evangélica – AEE/UniEVANGÉLICA na 
1  

formação dos egressos .

2Jorleide Lyra Pereira Bernardes 
3Valter Gomes Campos 
4Marcos Macedo dos Santos 

INTRODUÇÃO

A Associação Educativa Evangélica – AEE / UniEVANGÉLICA é uma 
instituição confessional com visão cristã de educação, que considera o 
homem um ser integral e preconiza uma formação também integral, 
procurando, assim, formar um profissional capacitado tecnicamente, em 
condições de responder às demandas da sociedade, em termos de campo 
de atuação profissional, e que também revele em sua prática o vínculo com 
a vida humana e com a cidadania. 

Nesta concepção de educação, o apoio, o acompanhamento e as 
avaliações dos alunos e egressos são elementos fundamentais, pois atendem 
à política institucional, fazendo parte das dimensões da Avaliação 
Institucional – realizada como princípio filosófico da AEE – com objetivos de 
melhoria contínua e não apenas por questões de regulação governamental, 
embora, se procure também atender às diretrizes e exigências do Ministério 
da Educação.

A política de Avaliação Institucional representa uma mudança de 
paradigmas na educação brasileira: da fragilidade dos mecanismos 
institucionais de controle e planejamento das práticas de ensino para a 
racionalização e institucionalização de uma educação moderna. De acordo 
com o parágrafo 1º da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, o SINAES (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior) tem por finalidade a 
melhoria da qualidade da educação superior, a partir da avaliação das 

1 O texto refere-se ao trabalho final de bolsistas FUNADESP, desenvolvido no PBIC 2005-2007 (Programa de Bolsa de 
Iniciação Científica), intitulado “Os princípios e valores éticos da Associação Educativa Evangélica - AEE / 
UniEVANGÉLICA: importância na formação dos egressos dos cursos de direito, pedagogia e odontologia”. A pesquisa 
contou com a colaboração dos acadêmicos bolsistas Reuber Ribeiro Mendonça e Márcia Carneiro Fontoura e com os 
acadêmicos voluntários João Paulo Fraga, Juliana Braga Macias e Joana D'arc Ricarte Morais.
2 Coordenadora do PBIC,  Mestre em Psicologia, professora e coordenadora do programa de atendimento psicopedagógico do 
Núcleo de Apoio ao Discente – UniATENDER da UniEVANGÉLICA.
3 Pesquisador adjunto do PBIC, mestrando em Educação, professor e coordenador do Núcleo de Apoio ao Discente – 
UniATENDER da UniEVANGÉLICA.
4 Bolsista do PBIC, acadêmico do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA.
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instituições públicas e privadas, por meio da análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades 
e responsabilidades sociais das instituições e seus cursos. Nessa perspectiva, 
a avaliação terá por objetivo identificar o perfil e o significado das 
instituições e de sua atuação na sociedade, bem como avaliar as condições 
de ensino oferecidas aos seus estudantes. É neste panorama da Avaliação 
Institucional, nas dimensões da missão e do acompanhamento de egressos, 
que o trabalho servirá como contribuição, bem como para posteriores 
investigações nesta área.

Este trabalho é continuação da pesquisa realizada no PBIC/2006, 
sendo, portanto, parte e finalização do projeto de bolsa-pesquisador cujo 
título é “Os Princípios e Valores Éticos da Associação Educativa Evangélica – 
AEE / UniEVANGÉLICA: Importância na Formação dos Egressos dos Cursos 
de Direito, Pedagogia e Odontologia”, o que já indica seu objetivo que é 
avaliar o impacto dos princípios e valores éticos da Instituição na formação 
dos egressos dos cursos nominados. 

Os subprojetos apresentados em 2006 tiveram como finalidade o 
estabelecimento da fundamentação teórica e epistemológica por meio da 
pesquisa bibliográfica e das discussões acerca da avaliação institucional do 
ensino superior, das diretrizes e legislações pertinentes propostas pelo 
Ministério da Educação, do tema “Ética”, bem como da pesquisa 
qualitativa. Fez-se a opção pela pesquisa qualitativa por meio de grupos 
focais, que é a metodologia mais adequada para a busca, compreensão e 
descrição de experiências, condições e situações vividas por um 
determinado grupo de pessoas, o que se identifica com os propósitos da 
pesquisa. A coleta dos dados dos egressos que estudaram no período 
compreendido permitiu a identificação do universo de sujeitos a serem 
convidados para participar do grupo focal. A partir do contato e da 
disponibilidade dos egressos contatados, na segunda etapa, compôs-se o 
grupo focal, que originou o material analisado. 

Antes, porém, da problematização e análise dos valores morais dos 
egressos que compuseram o grupo focal, impõem-se algumas 
considerações que são pressupostos lógicos desta pesquisa, quais sejam: 
objetiva-se mensurar, cientificamente, princípios e valores éticos e morais 
de egressos no contexto da Avaliação Institucional; considera-se a 
confessionalidade cristã da UniEVANGÉLICA, que é premissa Institucional; 
entende-se que essa instituição, como explícito em sua missão, prima pela 
formação técnico-profissional de seus discentes, visando, acima de tudo, a 
formação de cidadãos comprometidos com a realidade social e com os 
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problemas aí existentes; e, finalmente, pressupõe-se, assim, que os futuros 
profissionais formados pela UniEVANGÉLICA sejam capazes de intervir e 
modificar o contexto social em que vivem, a partir dos conhecimentos e 
também dos valores adquiridos e reafirmados no decorrer da formação 
acadêmica.

O presente artigo, para uma visão geral do trabalho, recupera a 
fundamentação teórica e metodológica discutida na sua primeira etapa 
(2006) e, em seguida, analisa os resultados do grupo focal, apontando, por 
fim, as conclusões da pesquisa.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Realidade político-histórica da educação: contexto 
democrático e marco legal.

Com o processo de redemocratização do Estado brasileiro, após o 
Regime Militar, a educação lutou e ainda luta para adquirir uma identidade 
democrática e cidadã.  Weber (2003) afirma que as políticas norteadas pela 
reforma educacional de 1971 fizeram da escola um mecanismo de 
conservação do poder e de ascensão social, mas o novo modelo de política 
educacional almejado reconhece a educação como direito social básico, 
bem como instrumento democrático e de cidadania.

 Desse modo, faz-se necessário ressaltar os aspectos normativos desta 
nova realidade, indo desde as normas constitucionais prescritas na Carta de 
1988 até as normas infraconstitucionais: a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e a Lei que 
institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) – 
lei nº 10.861/04, regulamentada pela portaria 2.051/04. 

Pondo termo a esta base legal, apreende-se do texto constitucional, 
em seus artigos 205 e 206, que a educação é direito de todos e um dever do 
Estado, cuja obrigação assenta-se no princípio da garantia do ensino, em 

5todos os níveis, segundo um padrão de qualidade . No artigo 209 da mesma 
lei, verifica-se a regulamentação do ensino privado, cabendo ao Poder 
Público também avaliá-lo quanto da sua qualidade.

Entende-se, portanto, a Educação como direito social e público, seja 

5 Com o dever do Estado em garantir a qualidade do ensino, a lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
vem, em seu art. 9º, incisos VI e VIII, explicitar que é responsabilidade da União “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”, bem como expressa, no que tange o Ensino Superior, que tal 
avaliação far-se-á “com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino”.
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ela de instituição pública ou privada, cabendo ao Estado criar os 
mecanismos necessários que garantam a qualidade e dêem fé pública às 
instituições de ensino. 

Destarte, com o foco nas Instituições de Ensino Superior (IES), a lei 
10.861/04 erigiu-se a fim de se fazer da avaliação institucional (sistematizada 
no apêndice 1), um dos instrumentos basilares da regulação da educação 
superior, assim como de sua qualidade. Assim, cria, em seu artigo primeiro, 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com o 
objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de 
educação superior (AVALIES, art. 3º), dos cursos de graduação (ACG, 
art.4º) e do desempenho acadêmico de seus estudantes (ENADE, art. 5º). 

Ainda, o artigo 6º instituiu, no âmbito do Ministério da Educação, a 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), a qual 
coube estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para o processo de 
avaliação em conformidade com suas atribuições legais de coordenação e 
supervisão do processo de avaliação.

Tanto a Comissão em seu papel, quanto o Sistema Nacional de 
6Avaliação resultaram de um novo modelo de avaliação  e, logo, uma nova 

7maneira de regulação  do ensino pelo poder público. 

1.2 Desenvolvimento da avaliação institucional

1.2.1 Princípios e autonomia universitária

O processo de discussão e elaboração da Avaliação Institucional foi 
desencadeado na década de 1990 com o Programa de Avaliação 
Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). O que se propusera a 
partir dos princípios derivados deste projeto nacional fora a avaliação das 
IES, integradas dentro de um processo pedagógico e formativo envolvido 
pela concepção global, universal da educação de qualidade sem que, 
contudo, se desconsiderasse a identidade e a diversidade intrínseca à 
cultura e aos valores comuns de cada uma delas. 

Assim, importou aqui uma abordagem dos princípios orientadores do 

6 Segundo as Diretrizes propostas pela CONAES, a avaliação institucional é “processo desenvolvido por 
membros internos e externos de uma dada comunidade acadêmica, visando a promover a qualidade 
acadêmica das instituições em todos os seus níveis nos termos da sua missão própria”.                                                                                          
7 Ainda, de acordo com as Diretrizes para avaliação das IES proposta pela CONAES, a regulação compreende 
“processo documental e a verificação in loco por especialistas selecionados das condições acadêmicas 
existentes com vistas ao credenciamento de IES à autorização e reconhecimento de cursos”.
8 Afonso (2000, p.125), falando da avaliação formativa, afirma que essa é “ação pedagógica” baseada nas 
relações de reciprocidade e intersubjetividade validada.
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programa de avaliação nacional para que se compreendesse sua influência 
8no caráter pedagógico-formativo , nas diretrizes e nos elementos que 

constituíram, respectivamente, a CONAES e o SINAES. Deste contexto, 
outro elemento significativo foi também a necessidade de se fazer um 
recorte da autonomia universitária, cuja relevância e valorização foram 
essenciais para o desenvolvimento da avaliação institucional. Quanto a isto, 
Sobrinho (2000) expõe o paradoxo entre a autonomia da universidade e as 
leis de mercado. O papel da Universidade, decorrente de sua missão e de 
suas exigências e responsabilidades, é a formação do ser humano, por meio 
da produção e da transmissão do conhecimento (bens tecnológicos, 
culturais e artísticos) para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, não 
se deveria impor à autonomia da Universidade as forças externas, como o 
exemplo das leis do mercado globalizado.

 Este posicionamento é sustentado pelo autor por entender que a 
realidade de mercado impõe, como critério de produtividade-eficiência, a 
“competitividade, o rendimento, a gestão racional e a qualidade total” e, 
desta maneira, acaba por transfigurar o real papel da Universidade em 
aspectos tecnocráticos, submetendo-a a interesses puramente 
mercadológicos. Tentando demonstrar estes critérios mercadológicos, 
segue-se o esquema:

REDUCIONISMO TECNOCRÁTICO

Quadro 1 – Reducionismo tecnocrático
Fonte: Quadro elaborado pelo orientando Marcos Macêdo Santos, com base em Dias Sobrinho  (2000)

  

FATORES
EXTERNOS ÊXITO

Conseqüências:

 
·

 
Racionalidade técnica

·

 

Utilitarismo                                      “ECONOMISMO”

 ·Pragmatismo

“QUALIDADE
TOTAL”                          

RENDIMENTO

RENTABILIDADE

PRODUTIVIDADE-EFICIÊNCIA 

EFICIÊNCIA

GESTÃO
RACIONAL

 
PRODUTIVIDADE 



18

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 2

Contudo, o autor propõe que a avaliação da universidade integre 
suas múltiplas dimensões e, mais especificamente, que intervenha 

9qualitativamente  no processo de construção e consolidação científica e 
pedagógica das instituições de ensino. O que se espera é o “ethos da 
Universidade” (SOBRINHO, 2000, p. 70), operando esta não como 
geradora de meros produtos e clientes, mas produzindo processos 
formativos, fundamentados em imperativos éticos, na liberdade acadêmica 
e na autonomia institucional, bem como compreendendo a educação a 
partir de sua natureza social, pública.

Dos contrastes evidenciados, quanto à necessidade de uma avaliação 
das IES, baseada em princípios éticos explicitados por Sobrinho (2000), o 
quadro a seguir busca interpretar a quem se referem as políticas 
educacionais que priorizam a realidade mercadológica e as que se 
fundamentam, principalmente, por referenciais éticos.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Quadro 2 – Avaliação Institucional
Fonte: Quadro elaborado pelo orientando Marcos Macêdo Santos, com base em Dias Sobrinho (2000)

Os princípios da “globalidade, continuidade, não-premiação e não-
punição, adesão voluntária, legitimidade, comparabilidade e respeito à 
Identidade Institucional” (RISTOFF, 1995, p. 40) compreendem o cerne da 
concepção do PAIUB. Constituindo o Programa de forma expressa ou 
implícita, estes orientam os projetos para avaliação das universidades 
brasileiras, sobretudo, na busca do melhoramento da qualidade destas 
instituições.  

Deles, de forma conexa, apreende-se a necessidade de uma 
avaliação que alcance a vida institucional da IES em todas as suas 
dimensões, vislumbrando egressos, corpo docente, discente, funcionários 

9 Contrariando a idéia “produtividade-eficiência”, mais comuns à industria, quando se refere à qualidade da Educação, o autor 
propõe a expressão “qualidade educacional”. Transpondo essa idéia à Avaliação, ela ultrapassa a mera aferição ou 
quantificação, é muito mais quantitativa por esforçar-se a compreender os sentidos e significados das redes de relações 
(processos) construídos pela Universidade.

REFERENTE REFERIDO

Reducionismo
Tecnocrático

Mercado Qualidade Total

“Ethos” da  Universidade Sociedade Cidadão
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entre outros, em inter-relação com as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Conforme Belloni (1995) estas atividades desenvolvidas pela 
Universidade são indissociáveis e se inter-relacionam, requerendo, 
portanto, critérios e indicadores específicos que uma metodologia 
abrangente deve abordar.

A avaliação deve ser incorporada à práxis universitária, de maneira 
contínua, permanente. Logo, faz-se necessário o interesse e envolvimento 
voluntário de todos para haver, desse modo, legitimidade política e, por 
conseguinte, viabilizar-se na IES uma “cultura da avaliação” que perceba 
suas ações e resultados a partir de um processo dinâmico, de permanente 
construção.   

Desta maneira, o autor afirma que a avaliação deve adquirir aspecto 
educativo, pedagógico, desatrelado da premiação e, principalmente, da 
punição. Não se objetiva apontar os defeitos ou equívocos da IES a fim de se 
eleger culpados, impor-lhes sanções ou excluí-los, mais sim retificar tais 
problemas e superá-los para que se alcance a qualidade. 

Por fim, há o respeito à identidade Institucional de cada IES. Atrelado 
ao princípio da comparabilidade, busca-se analisar as características 
próprias das instituições, respeitando aquilo que lhe é particular e bom, 
situando-as no contexto das inúmeras diferenças existentes no país.

O respeito a estes princípios e à autonomia acadêmica, intrínsecos à 
Avaliação Institucional, retoma a concepção valorativa que se tem do 

10próprio conceito de avaliação . Como disse Ristoff (1995, p. 46), deve-se 
“avaliar para (a)firmar valores”. Seguindo, o autor defende que a palavra 
avaliação contém a palavra “valor” e, por isso mesmo, não se deve fugir 
dessa concepção. 

Entende-se, assim, que a avaliação, impregnada de valores 
“científico-técnicos, didático-pedagógicos e éticos.”, afirma-se por um 
processo complexo, não neutro, qualitativo, formativo e construtivo, 
composto de agentes (sujeitos) internos e externos responsáveis pela 
construção da qualidade da IES quanto do seu papel social de fomentar o 
conhecimento, de formar profissionais competentes e, mais ainda, formar 
cidadãos conscientes.

10 O dicionário Houaiss (2004) traz  o conceito de avaliação como “ato ou efeito de avaliar-se, cálculo do valor de um bem ou 
de bens;  valor determinado por quem avalia, apreciação ou conjectura sobre condições, extensão, intensidade, qualidade 
etc. de algo; verificação que objetiva determinar a competência, o progresso etc. de um profissional, aluno etc. (grifo nosso)
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1.2.2 Sistema de avaliação e suas dimensões 

Ao se analisar as diretrizes para a avaliação das IES (2004) proposta 
pela Comissão Nacional de Avaliação (CONAES), viu-se que esse conteúdo 
teórico – princípios, autonomia, valores – constituiu, da mesma forma, a 

11essência  do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 
além de agregar necessidades e responsabilidades prementes a uma 
política pública educacional condizente com a realidade atual do ensino 
superior brasileiro.

Mais especificamente, o artigo 3º, caput da Lei 10.681/2004, 
prescreve o objetivo da avaliação das IES, o qual é identificar o perfil e o 
significado de atuação destas instituições, considerando as diferentes 
dimensões institucionais. Tais dimensões estão prescritas nos dez incisos do 
referido artigo e, em concordância com o inciso I do artigo 2º da mesma lei, 
integram-se ao processo avaliativo, interno e externo, das IES. 

As diretrizes para o processo avaliativo, descritas pela CONAES 
(2004), permitiram que se relacionasse a avaliação institucional e seus 
efeitos regulatórios. Esse processo intencionou promover a autonomia do 
projeto institucional das IES, a fim de garantir a qualidade acadêmica de 
suas atividades, bem como da gestão e do cumprimento de sua relevância e 
responsabilidade social. Dessa relação entre avaliação e regulação, importa 
aqui falar tanto da auto-avaliação (a avaliação interna) como da avaliação 
externa (pp. 19-22). 

1.2.3 Processo avaliativo: avaliação externa e interna

A avaliação externa, respeitando os princípios, valores e a autonomia 
da IES, propõe-se a fazer um “exame de fora pra dentro” através da visita de 
avaliadores (especialistas) às Instituições, elaborando relatórios que serão 
enviados à CONAES com vistas a parecer conclusivo. Por conseguinte, 
deve-se enfocar uma característica essencial dessa avaliação, que é o 
respeito à diversidade e as especificidades de cada instituição e, logo, os 
pareceres daí originados deverão ser complementares e coerentes com a 
avaliação interna.

11 De maneira abrangente, encontra-se nas Diretrizes para Avaliação das IES (2004, p.13) como (princípios-dimensões) do 
SINAES: “responsabilidade social com a qualidade da educação superior; o reconhecimento da diversidade do sistema; o 
respeito à identidade, à missão, e à história das instituições; a globalidade institucional pela utilização de um conjunto 
significativo de indicadores em sua relação orgânica e a continuidade do processo avaliativo como instrumento de política 
educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em seu conjunto”.
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Assim sendo, a avaliação interna é elemento fundamental ao 
processo avaliativo, pois, além de ser ponto de partida para a avaliação 
externa, tem como objetivo, a partir das dimensões prescritas pela lei 10.861 
(Incisos I ao X), que a própria instituição construa o saber real de sua 
realidade. Desta forma, a auto-avaliação deve ser instrumento de tomada 
de decisão e, em conseqüência, criar no interior da comunidade acadêmica 
um ambiente salutar de análise, crítica e sugestões que apontem para o que 
a instituição deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e 
age.

Dar ênfase a esse processo de auto-avaliação e, principalmente, a 
algumas de suas dimensões, identificar o perfil e o significado de atuação da 
IES, desde que aí consideradas e respeitadas a “diversidade e 
especificidade” a cada uma delas, a “responsabilidade social”, como 

12também a “missão e o plano de desenvolvimento institucional”  são ações 
mais que relevantes para que se torne efetivo o processo avaliativo.

Neste sentido, tomando todo o referencial teórico sobre avaliação já 
apresentado, é que importa adequar, da mesma forma, as políticas de 

13atendimento aos estudantes  a esta nova realidade regulatória, a qual foi 
proposta pelo Ministério da Educação (MEC), em abril de 2004 com a Lei 
10.861.

1.3 Importância dos valores (morais) para o contexto 
educacional

Afirmando a importância de se considerar os valores morais dentro 
da Educação, Feltran e Pagotti (2002, p.171) averiguaram “a competência 
da educação superior no tocante ao crescimento moral de seus alunos e 
para a sua formação profissional”.  De modo retórico, questionam se há 
legitimidade em educar para a cidadania sem a valorização de questões 
morais ou, mais ainda, se moralidade e consciência são atributos para a 
cidadania.  Ao constatar que tais perguntas são, na verdade, afirmações 
categóricas, confirmam que apurar valores morais integra o papel do 
processo educacional em formar profissionais-cidadãos conscientes e, 
portanto, devem necessariamente compor as dimensões do processo 
avaliativo das IES.

Para tanto, usou-se da ética, no que se refere o seu caráter 
especulativo, conquanto científico, para discutir os valores morais dos 

12 Vide Lei 10.861-2004 - Art. 3º, Incisos I, III e parágrafo 1º.
13 Ibdem. Art. 3º., Inciso IX.
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egressos (sujeitos) eleitos entre os cursos apontados pela pesquisa. 
Quanto a este caráter científico e especulativo, bom é lembrar as 

ponderações de Vásquez (2000). Ao fazer ressalvas do caráter teórico da 
ética, que é teoria ou ciência do comportamento moral, parte dos fatos 
(morais) para descobrir-lhes os princípios gerais, racionalizando-os e 
produzindo conhecimentos sistemáticos e comparáveis. Não obstante, 
buscam-se os fundamentos dos valores, sua consistência, essência da moral 
e, na prática, já que moral é comportamento, conduta,  interiorização das 
normas morais pelo homem, ou seja,  aceitação da norma após passagem 
pelo crivo pessoal, interior. De outra maneira, sendo a moral um tipo de 
conduta humana, então, não é ciência, mas objeto dela.

Constatando, assim, que estes conceitos, ética e moral, mesmo tão 
14próximos e indissociáveis – inclusive etimologicamente, pois “ethos”  e 

15 16“moris”  têm, como significado comum a palavra costume  – no entanto, 
não se confundem, como justifica Rios (1997). Já o aspecto crítico-filosófico 
da ética, na mesma obra, é integrado, pela autora, ao contexto filosófico, 
por ser pensamento crítico que busca, com clareza, abrangência e 
profundidade os problemas de ordem moral. 

Portanto, concatenando os posicionamentos de tais autores, 
orientou-se a averiguação dos princípios e valores éticos dos sujeitos 
pesquisados a partir do entendimento da moral como tipo particular de 
conduta humana, compreendida como conjunto normativo, aceito, livre e 
consciente, que regula o comportamento individual e social dos homens 
(VASQUEZ, 2000). 

Por conseguinte, apreendeu-se que, na análise de questões morais, 
cabe entender que a ética é ciência ou teoria deste comportamento, mas, 
também, tem papel reflexivo, crítico e, logo, adentra ao campo da filosofia.

1.4 UniEVANGÉLICA: a análise dos valores morais dos 
egressos como aspecto fundamental  de sua avaliação

  O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA já vinha 
desenvolvendo seus processos de auto-avaliação e, aprovado o SINAES, 
criou sua Comissão Própria de Avaliação – CPA. Entendendo a importância 

14 A palavra ética, do grego “ethos”, significa aquilo que é (costume)iro,  é o jeito de ser, caráter (marca). (grifo nosso)
15 Moral, do latim “moris”, significa costume, hábito, é modo de se comportar  regulado  pelo uso, o comportamento adquirido 
ou o modo de ser aprendido na convivência social. (grifo nosso)
16 Interessante é notar, mesmo com a evolução semântica comum às palavras no tempo, o conceito atual de costume ainda 
preserva  a identidade lexical e dá o significado comum entre ética e moral. No Houaiss (2004), a palavra costume é hábito, 
prática freqüente, regular, modo de pensar e agir característico de pessoa, grupo social, povo, nação etc. na 
contemporaneidade ou numa determinada época, comportamento.(grifo nosso).
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do processo e o mérito da proposta do SINAES, é que o Núcleo de Apoio ao 
Discente – UniATENDER, órgão ligado à PRÓ-REITORIA ACADÊMICA – 
PROACAD da UniEVANGÉLICA, mobilizou-se no sentido de desenvolver 
pesquisas científicas voltadas à investigação dos significados da atuação da 
Instituição, cuja missão prima pela responsabilidade social e pelo caráter 
confessional cristão, e, particularmente, neste trabalho, objetivando a 
avaliação do impacto dos princípios e valores éticos da Instituição na 
formação de egressos dos cursos de Direito, Odontologia e Pedagogia.

 Entendendo-se a realidade institucional em que se inserem o núcleo 
e a pesquisa cientifica em questão, buscou-se uma sistematização, que é 
representada pela imagem a seguir:

AVALIAÇÃO INTERNA (UniEVANGÉLICA) 

No tocante à pesquisa, por seu caráter ético e, portanto, reflexivo, de 
análise dos valores (morais), bem como suas conseqüências, buscou-se, 
ainda, indagar se o papel a que se presta o ensino oferecido pela Instituição 
contribuiu de alguma forma na vida destes egressos, tanto no contexto 
social (familiar, político e de cidadania) como no profissional. Dando 
seqüência, levando em conta as expectativas e a Responsabilidade Social da 
UniEVANGÉLICA, questionou-se sua influência na capacitação profissional 
e na coerência entre seus princípios institucionais e a atuação social e 
profissional destes graduados.

O que se busca é o exame da interação entre os sujeitos que integram 
o ambiente educacional, considerando se os valores aí constituídos e postos 
em prática corroboram para a qualidade educacional.  

 

IES
 

          (Missão,  Plano de Desenv. Institucional e Projeto Pedagógico Institucional)
 

 

 

 

 

       

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA

 
UniATENDER

 

(Art. 3º, Inciso IX)

 
 
 

Programa de Acompanhamento de 
Concluintes e Egressos.  (PACE)

CPA

 

(art. 11º. Lei 10. 861-04)

 

*realidade institucional*

 

Projetos Pedagógicos dos 
Cursos da UniEVANGÉLICA

DIMENSÕES DO SINAES
(art. 3º, Incisos I ao X)
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1.5 A pesquisa qualitativa na “análise” dos valores “morais”

Não é somente analisar, aferir ou averiguar valores, mas, a partir de 
método particular, construir qualitativamente a subjetividade dos sujeitos e, 
desse modo, apreender cientificamente seus valores (morais). Por isto é que 
se preocupou, neste trabalho, em dar relevância às propostas 
epistemológicas e metodológicas apresentadas pela pesquisa qualitativa. 

De acordo com Malinowski (1990 apud REY, 2002), as epistemologias 
aplicadas às ciências sociais adquirem uma dimensão construtiva do 
conhecimento, propondo, assim, uma epistemologia qualitativa, 
construtiva. Com isso, situações pouco estruturadas, como exemplo o relato 
oral da história de vida, permitem ao pesquisador abordar questões 
complexas, subjetivas, consideradas em si um sistema contraditório em 
processo, particular a cada sujeito analisado. Para o autor, entendendo que 
a ciência não é só racionalidade, mas subjetividade, emoção, contradição e 
individualização; o conhecimento assume, em todas as suas conseqüências, 
o caráter histórico cultural de seu objeto e do conhecimento como 
construção humana (MORIN, 1998 apud REY, 2002). 

Esta pesquisa, portanto, está inserida no contexto bibliográfico de 
fundamentação teórica e metodológica acerca do ensino superior; dos 
conceitos de ética, moral, valores e sua influência na formação do discente 
e na atuação profissional, sendo de cunho qualitativo. 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O estudo em questão foi norteado pela pesquisa qualitativa 
descritiva, com a finalidade de analisar os dados levantados em sua 
primeira fase, bem como propiciar conhecimento aprofundado sobre a 
importância dos princípios e valores éticos na formação dos egressos dos 
cursos de Direito, Pedagogia e Odontologia da AEE / UniEVANGÉLICA, 
buscando identificar os resultados da formação na sua vida profissional. 

Devido à amplitude do universo de egressos desta IES, fez-se um 
recorte metodológico, abrangendo os cursos de Direito, Pedagogia e 
Odontologia e uma amostra de alunos que concluíram seus respectivos 
cursos entre o período de 1991 a 2000. Na primeira etapa da pesquisa, após 
a coleta de dados nos arquivos da Instituição, efetivou-se o contato para o 
preenchimento de um questionário com perguntas fechadas para 
identificação dos sujeitos potenciais da pesquisa, o que permitiu a seleção e 
convite para composição do grupo focal para prosseguimento do trabalho 
em sua segunda etapa.



25

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 2

A técnica de grupo focal utilizada é apropriada para investigações em 
ciências sociais e humanas. Conforme Kitzinger (1994, p. 116), o grupo focal 
objetiva:

Clarear atitudes, prioridades, linguagem e referenciais de 
compreensão dos participantes; encorajar uma grande variedade 
de comunicações entre os membros do grupo, incidindo em 
variados processos e formas de compreensão; facilitar a expressão 
de idéias e de experiências que podem ficar pouco desenvolvidas 
em entrevista individual.

Durante a reunião do grupo, a partir das trocas realizadas, no 
contexto de interação, emergiram conceitos, sentimentos, atitudes, 
crenças, experiências e reações, múltiplos pontos de vista e processos 
emocionais, que permitiram, em um curto período de tempo, a captação 
dos significados procurados.

2.1 Sujeitos da pesquisa

Conforme os dados coletados na seleção dos sujeitos na primeira 
etapa da pesquisa, no fim dessa etapa, vinte e seis egressos se dispuseram a 
participar do grupo focal, no entanto, ao se retomar o contato, alguns 
sujeitos não foram mais encontrados, outros alegaram incompatibilidade de 
agenda e vários não se dispuseram mais a participar do processo. De 
maneira que, ao final, optou-se por constituir apenas um grupo focal com os 
egressos dos três cursos estudados, inclusive com dois sujeitos que, tendo 
concluído a graduação em anos que não estavam previstos no recorte 
temporal da pesquisa, se voluntariaram a participar do trabalho. Estes 
sujeitos foram aceitos porque, ainda que não se encaixassem no recorte 
temporal previsto, se adequavam aos outros critérios de inserção no grupo 
focal, não prejudicando os objetivos buscados. Os sujeitos foram 
codinominados por letras do alfabeto e curso, ficando assim composto o 
grupo:

A Mas Direito 1979 Casado 24 a 28 8 a 10 Sim Concurso na área fiscal
B Fem Direito 1996 Solteira 36 a 40 5 a 7 Sim 6 a 10
C Fem Pedagogia 1997 Casada 36 a 40 5 a 7 Sim 6 a 10
D Fem Pedagogia 1997 Solteira 23 2 a 4 Sim 1 a 5
E Fem Pedagogia 1992 Solteira 23 5 a 7 Sim 11 a 15
F Fem Odontologia 1991 Casada 23 2 a 4 Sim Acima de 15
G Fem Odontologia 2005 Solteira 23 2 a 4 Sim 1 a 5

Estado Civil na 

época da  

graduação

Tempo de atuação na 

área (anos)

Intervalo de Idade 

no período da 

graduação

Renda Familiar 

(em salários 

mínimos)

Vínculo 

Religioso
SUJEITOS Sexo

Curso de 
Graduação

Ano de 

conclusão



2.2 Instrumentos de coleta de dados

Foram utilizados, como mencionado na 1ª etapa da pesquisa, 
17questionários  com perguntas fechadas para a seleção e identificação dos 

18sujeitos. Na segunda etapa, utilizou-se um instrumento  com as questões 
norteadoras utilizadas pelo moderador, que foi um dos pesquisadores.  
Foram utilizados gravador de som (MP3) e filmadora para o registro das 
informações e o aporte de anotações feitas pelos pesquisadores. 

2.3 Desenvolvimento da pesquisa

Na 1ª etapa do trabalho, os pesquisadores entraram em contato com 
os sujeitos via telefone e correio eletrônico, explicaram os objetivos desta 
pesquisa e os convidaram a participar. Os pesquisadores informaram sobre 
as técnicas do grupo focal, bem como sobre os instrumentos que seriam 
utilizados para o registro das informações (gravador e filmadora) e a 
necessidade da assinatura de um termo de consentimento livre e 

19esclarecido , a fim de que pudessem se sentir à vontade para recusar o 
convite sem prejuízo de qualquer natureza. O grupo focal foi agendado 
conforme disponibilidade dos sujeitos e de acordo com o número de 
sujeitos disponível. 

É importante relatar que um número muito grande de participantes 
não demonstrou interesse em participar da pesquisa qualitativa, alegando 
incompatibilidade de agenda e mesmo a indisposição em participar da 
pesquisa, frisando que, ao final, optou-se por constituir apenas um grupo 
focal com os egressos dos três cursos de escolha para a pesquisa, o que 
permitiu o desenvolvimento do estudo e a análise prevista. 

O grupo constituído reuniu-se em uma sala reservada nas 
dependências da UniEVANGÉLICA, onde somente os pesquisadores e os 
componentes do grupo estiveram presentes, o que garantiu a preservação 
da privacidade e individualidade dos sujeitos. 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Ao integrar a discussão teórica acerca da Avaliação Institucional, 
ética e pesquisa qualitativa, o que se quis foi, a partir da definição dos 
referenciais teóricos sobre ética e moral e da utilização de grupo focal como 

17 Apêndice nº 1
18 Apêndice nº 2
19 Apêndice nº 3
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método (qualitativo) de coleta de dados, delimitar o campo (ético) de 
análise dos sujeitos pesquisados. 

Isto feito, os valores existentes, identificados na forma de dados 
mensuráveis cientificamente, foram categorizados e, então, analisados. Tal 
análise teve o objetivo de saber se estes valores, construídos dentro do 
processo educacional ou pré-existentes a ele, foram afirmados e 
reafirmados por meio da interconexão com os valores expressos pela 
identidade institucional da UniEVANGÉLICA e,  ainda, conhecer o seu 
reflexo na vida social e profissional dos egressos, ou, em outras palavras, 
ressaltando-se o caráter confessional cristão da UniEVANGÉLICA e a 
conseqüente concepção de educação; verificar se os valores institucionais 
foram, de fato, agregados ao processo educacional de seus acadêmicos e 
qual a contribuição para que eles tenham se tornado profissionais 
qualificados, não apenas tecnicamente, mas, também, no aspecto moral.

Cabe ressaltar que a importância dos valores (morais), como 
elementos a serem analisados dentro do contexto da IES, se dá por 
considerá-los partes integrantes do processo educacional, entendendo-os 
como atributos essenciais para a formação de profissionais que serão, acima 
de tudo, conscientes de suas responsabilidades como cidadãos perante a 
sociedade. Moralidade e consciência devem ser entendidas, conforme 
Feltran e Pagotti (2002), como atributos necessários à cidadania. 

Portanto, importante se faz considerar conceitos como ética e moral 
integrados à análise científica de processos educacionais comprometidos 
com a formação de profissionais-cidadãos. Da mesma forma, o atual 
contexto da Avaliação de Ensino Superior instituído pelo SINAES, 
conforme Ristoff (1995), demonstra que a avaliação deve adquirir aspecto 
educativo e pedagógico, impregnada de valores científico-técnicos, 
didático-pedagógicos, éticos etc.

Com tais assertivas, compreende-se que as diretrizes apontadas pelo 
Sistema Nacional de Avaliação – SINAES (2004) evidenciam uma formação 
acadêmica que agregue valores (morais, institucionais, etc.), o que exige, 
segundo Delors (2001), uma nova concepção de educação, diferente do 
que se vê nos sistemas formais de ensino.  

Assim, propõe o autor, dentro do processo de aprendizagem, uma 
educação que não seja pautada apenas pelo acúmulo de conhecimentos e 
informações, objetivando, exclusivamente, a capacitação e qualificação 
profissional. Mas, transcendendo essa lógica, uma educação que se 
constitua em aprendizagem capaz de promover a interação entre os sujeitos 
envolvidos no processo, susceptíveis ao diálogo e à diversidade de 
pensamentos, culturas, conhecimentos que, ao se inter-relacionarem, 
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formam um conjunto dinâmico e não estanque de saberes.
Segue-se ao exposto, o processo de análise:
O diálogo realizado entre os sujeitos, orientado pelo moderador, deu-

se pela discussão de três grandes focos que fizeram parte de um roteiro 
semi-estruturado. Ensejou-se, por meio dos questionamentos, fazer com 
que o grupo debatesse sobre questões (morais). Estas questões, pensando 
Rios (1997), ao provocar nas pessoas uma ponderação sobre suas próprias 
condutas, levam-nas à aceitação de normas, reconhecidas intimamente 
como obrigatórias, com o objetivo de que as referidas condutas sejam 
consideradas moralmente válidas. As discussões foram norteadas de 
maneira não linear, entrelaçando-se aos temas sugeridos pelo moderador 
abordagens surgidas nos diálogos entre os próprios egressos. Mas, para 
melhor compreensão, os assuntos tratados pelo grupo foram divididos em 
focos, da seguinte maneira:

o1  Foco – O entendimento pessoal que cada participante tinha sobre 
ética e moral. O que, verificada a interação do grupo, partiu-se para o 
apontamento de valores entendidos como relevantes e o debate sobre a 
crise de valores.

o2  Foco – Em seguida, o diálogo foi orientado para o contexto 
educacional, a fim de que os participantes relembrassem a realidade vivida 
na IES quando ainda eram acadêmicos.

o3  Foco – Após a troca de experiências vividas como alunos, foi 
questionado se a AEE agregara valores (princípios e valores institucionais) na 
vida dos sujeitos e, assim, se tais valores contribuíram em suas vidas como 
egressos, sejam nas relações sociais (familiar, política e cidadania) ou 
profissionais.

Soando quase como mera provocação, a inserção do primeiro foco, 
no que se refere à conceituação pessoal de ética e moral de cada sujeito 
participante, deu-se juntamente com a indagação sobre a existência ou não 
de uma crise de valores. Verificou-se, na maioria dos posicionamentos, o 
consenso sobre a existência de uma crise de valores e, exemplificando, 
indicaram-na a partir do contexto social (familiar, político, educacional) e 
profissional, conforme os relatos dos informantes a seguir: 

(B., Direito) – (Hoje) “[...] os pais não têm freios com os filhos.”
(F., Odonto) – “Eu tenho filhos adolescentes e vejo o 
comportamento dos colegas... sem a mínima noção de moral. Na 
política nem se fala, no Brasil os políticos não têm a menor noção 
de ética.”
(C., Pedagogia)  – “Nós estamos num período em que as pessoas 
têm vergonha de ser corretas.”
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(G., Odonto) – “No relacionamento interpessoal, eu acho que o 
respeito é essencial[...] Profissionalmente, ética e moral as pessoas 
perderam e (ética e moral) isso vem do berço. Ou você tem ou 
não”.

Contudo, afirmando virtudes como o respeito ao próximo nas 
relações interpessoais, bem como asseverando a importância da família no 
processo de construção de valores (morais), os sujeitos lançaram mão desta 
última, ressaltando sua importância como instituição, mesmo estando ela 
inserida também no contexto de crise de valores afirmado nas narrativas 
anteriormente descritas, conquanto acabaram por relativizá-las, conforme 
falas abaixo:

(A., Direito) – “A moral e a ética vem do berço, da família. Vem do 
exemplo dos pais.[...] Esse é o exemplo que todos devemos dar.” 
(G., Odonto) – “No relacionamento interpessoal (profissional), eu 
acho que o respeito é essencial [...] (sobre Ética e Moral) isso vem 
do berço. Ou você tem ou não”.
(E., Pedagogia) – Eu vejo  ética como sinônimo de regras e 
costumes da sociedade... A gente vai formando nossa 
personalidade, nossa moral – costumes, hábitos – através dos 
exemplos que nós vamos tendo... observando nossos pais 
familiares, vizinhos, irmãos...[...] Acho que muitos hábitos hoje são 
bons, a gente que tem que achar um meio termo nessa estória 
(referindo-se á discussão sobre crise moral) [...].

Das falas, adquire relevância, não a análise conceitual, mas, sim, o 
que dela decorreu; pois, a partir da discussão sobre “crise de valores”, de um 
lado, ficou evidenciado a família como fator gerador de valores e, por outro 
turno, foi ressaltada a importância da educação lato sensu, em seu papel de 
agregar valores (morais) na formação do indivíduo, ainda que posta em 
segundo plano. Observando que tal posicionamento partiu de um dos 
sujeitos que fizera o curso de Pedagogia (E., Pedagogia), não se verificou 
óbice dos demais participantes às colocações dele, o que marcou o final de 
discussão deste primeiro momento, como se observa nas falas a seguir:

(B., Direito) “A família é muito importante na ética e na moral, a 
escola tem que ser um procedimento, tem que começar é lá no 
berço”.
(T., Pedagogia) – [...] e educação vem do berço mesmo...Então, os 
valores, a ética e a moral começam é de casa, de berço 
mesmo...Se desde criança não há educação (em casa), não se 
aprende a respeitar a família, os pais... a sociedade”.
(D., Pedagogia) “[...] eu também concordo que a moral começa 
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em casa, na família, no berço. Mas a partir do momento em que a 
criança vai se sociabilizando na escola, vai aprendendo outras 
coisas [...]”.

o oNos 2  e 3  Focos, diferentemente do primeiro, passou-se a tratar da 
educação stricto sensu, aqui entendida como o processo educacional 
vivenciado pelos sujeitos enquanto acadêmicos. Não obstante, antes que se 
detenha na análise destes focos, deve-se lembrar a existência de valores 
anteriores à inserção dos sujeitos no curso superior. 

Ao se ter averiguado, minuciosamente, os comportamentos 
explicitados na interação desenvolvida no grupo focal (falas, entonação de 
voz, expressões faciais, gestos etc), ficou clara a compreensão de que o 
processo de construção de valores inicia-se por meio da “família” e se 
desenvolve e se consolida a partir das experiências e referenciais 
construídos no decorrer da vida. O imbricamento entre os valores existentes 
e as experiências da vida permite a afirmação, reafirmação, reformulação e, 
também, a integração de novos valores, o que, conforme Morin (1998, apud 
REY, 2002), faz parte de um intrincado processo de construção simbólica da 
subjetividade do sujeito.

Assim, a partir do 2º Foco, ao levar os participantes do grupo focal a 
relembrarem a realidade vivida no curso superior, o que se quis foi 
identificar tais símbolos e, em seguida, abstrair seus significados, tendo 

20como referenciais os princípios, valores e missão  propostos pela 
Associação Educativa Evangélica:

“[...] instituição têm como valores a competência, o 
profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações 
por princípios éticos, morais e cristãos.” (BALANÇO SOCIAL, 
2006) (grifo nosso)

“A Associação Educativa Evangélica [...] tem como missão promover, 
com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis, 
da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável ” (Idem) (grifo nosso).

A todo este processo, retomando o aporte teórico, Vasquez (2000) vai 
denominar de metaética  por se constituir numa análise que procura 
compreender os sentidos contidos nos juízos de valores (morais) atribuídos 

20 A missão da AEE e os princípios e valores institucionais foram sistematizados desta forma em 2004, No entanto, eles sempre 
estiveram presentes, explicitados ou não, desde a fundação da Instituição, haja vista, os documentos iniciais, como o estatuto 
de constituição de 1947.
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pelos sujeitos desse estudo, quando defrontados com problemas morais. É a 
forma em que se 'mensuram' cientificamente os valores (morais), dando 
ênfase no comportamento, não a partir da moralidade em si – ação, praxis 
moral – mas, sim, da apreensão da linguagem, da natureza, dos significados 
(símbolos) ali manifestados implicitamente. 

Por conseguinte, o que se apreendeu do diálogo, no que tange aos 
significados (morais) atribuídos pelos sujeitos à Associação Educativa 
Evangélica, foram manifestações sobre a qualidade do ensino oferecido, 
sobre a tradição, credibilidade e seriedade da instituição, bem como das 
experiências vividas no ambiente acadêmico, decorrentes da convivência 
que ali existira. Ainda, esteve presente a importância de devocionais, 
indicando a influência da confessionalidade cristã, mesmo que tratada de 
forma pontual por apenas dois dos sujeitos, sendo que o relato de um deles, 
pela abordagem dada, será tratado no terceiro foco desta análise.  Todos 
estes significados, abstraídos pelo grupo, acabaram por se tornar 
referenciais às suas vidas para além do contexto vivido na faculdade. 

Ademais, há de se ressaltar que toda essa reflexão sobre o passado, 
apontando aspectos positivos da AEE, mesclou-se à visão presente que cada 
participante do grupo tem da realidade, da visão atual da instituição. As 
manifestações estão representadas nos relatos abaixo:
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QUALIDADE NO 
ENSINO  

(A., Direito) – “Desde quando eu era criança eu estudei no Couto 
Magalhães. Aliás, eu devo muito a minha formação à AEE . Ela tem muita 
importância.[...] Na Faculdade (Direito)... eu tive uma base boa e em todos 
os concursos que fiz eu passei [...]”.  

 
TRADIÇÃO & 

CREDIBILIDADE

 

(E., Pedagogia) – “Eu me formei aqui e trabalho aqui (professora)...e, 
também, meus filhos estão estudando aqui. A Evangélica preza por valores 
éticos. Quanto ela vai contratar, ela procura por profissionais com perfis 
éticos. E, aos alunos – que vêm de vários topos e valores – tenta mostrar 
[...] que é [...] preciso ter bons hábitos para se construir o cidadão q ue deve 
ser”.

 SERIEDADE

 

(B., Pedagogia) – “Eu tive essa imagem séria (da AEE) desde quando eu 
comecei a estudar aqui”.

 CONVIVÊNCIA

 

(D., Pedagogia) “ Têm muita coisa que a gente aprendeu aqui 
(UniEVANGÉLICA) . Não só de ética e moral, mas de experiências de
vida...seja na escola, no trabalho, ou então em casa mesmo[...]”. 

 

CONFESSIONA

LIDADE

(E. Pedagogia) – “[...] (quanto dos dias atuais) Os meus filhos no Couto 
Magalhães, por exemplo, de tempo em tempo tem a reunião do salão, onde 
tem a devocional[...] fa lam sobre a questão da ética, falam de bons 
costumes[...], que é preciso mudar hábitos, sempre mostram a beleza do 
ser como cidadão [...] meus filhos evidenciam isso e trazem 
exemplos[...]”.



Neste momento, observada a máxima interatividade do grupo, dada 
pela empatia de uns com os outros, da liberdade criada e o modo seguro 
com que os sujeitos se manifestaram nos diversos pontos de vista surgidos, 
apreendeu-se das falas anteriores, como também foi confirmado pelos 
relatos apontados a seguir, que a forma positiva com que os sujeitos viram a 
instituição e, de outro modo, a existência do imbricamento de princípios e 
valores institucionais com os valores já constituídos por cada um dos 
sujeitos, estão intimamente ligados aos relacionamentos e vínculos afetivos 
estabelecidos, principalmente àqueles experimentados nas relações aluno-
professor. 

Estes vínculos acabaram por permitir a vivência de valores, 
ressaltados pelos sujeitos como sendo os referenciais morais e profissionais – 
através da postura do professor em sala de aula – e a solidariedade e a 
fraternidade como características da afetividade, determinantes do processo 
de formação profissional construído na relação ensino-aprendizagem. 
Houve a fala de um dos participantes no sentido contrário, relembrando 
professores que foram péssimos referenciais, o que, na verdade, conforme a 
interpretação do grupo, reforçou a importância daqueles que foram “bons 
exemplos”. Observe as falas:
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REFERENCIAIS 
MORAIS E 

PROFISSIONAIS

&

AFETIVIDADE

(solidariedade, 
fraternidade)

(E., Pedagogia) – (Quanto aos professores que teve) “[...] a gente se 
identifica com eles, tanto que hoje sou professora  e os exemplos que passo 
para meus alunos são referência ao tempo que eu era aluna [...] Foram bons 
exemplos que hoje eu os carrego comigo como profissional”.

(D., Pedagogia) “Tem muita coisa que a gente aprendeu aqui [...] Os 
exemplos de certos professores”.

(C., Pedagogia) – “[...] Eu tive exemplos de todos os professores[...]”.

(G., Odonto) – “Os exemplos dos meus professores . O que sou hoje como 
profissional eu devo a eles. Amo a minha profissão”.

(B., Direito) – “Hoje eu advogo. Tudo eu agradeço ao exemplo de 
professores que me orientavam. Foi muito bom, valeu a pena...Quem 
poderia imaginar, no momento do juramento, uma senhora como eu ali 
(falando do momento que recebera a carteira profissional da OAB)”.

(F., Odontologia) – “Com exceções de alguns professores  (pastores) e das 
funcionárias evangélicas da Biblioteca, eu não tenho boas lembranças [...]”.

(F., Odontologia) – “Era um clima de terror , de ter que morrer de estudar 
porque era período integral... havia discriminação aos alunos pobres [...] Se 
você não passava em alguma matéria era pior; se você fosse amiguinha do 
professor ... tinha tudo isso”.



As falas explicitadas até aqui constituíram elementos suficientes para 
manifestar as influências dos princípios e valores apregoados pela 
Associação Educativa Evangélica uma vez que, também, acabaram por se 
tornarem referenciais nas vidas dos acadêmicos após a graduação, tanto no 
contexto social quanto no profissional, conforme o que se quis mensurar no 
3º foco.

Como evidenciado anteriormente, tais influências tiveram início no 
processo cognitivo de aprendizagem, potencializadas pelos vínculos 
(afetivos) criados entre alunos e professores. De outro modo, como 
egressos, tais influências foram explicitadas em afirmações dos participantes 
do grupo, referindo-se ao êxito na inserção no mercado de trabalho, no 
sucesso profissional e pessoal alcançados. Dos relatos, têm-se:

 (D., Pedagogia) – “Foi muito importante a experiência que eu tive. 
No 1º lugar que eu fui com o certificado eu fui contratada ... onde 
fiquei por cinco anos aí eu só saí depois que tive meu filho e aí 
agora que eu quero começar a voltar e creio que nunca vou 
encontrar dificuldade porque a formação que eu tive aqui me 
ajuda muito”.
(B., Direito) – “Eu gosto muito do que eu faço. Eu montei o 
escritório em minha casa [...] Tudo eu agradeço ao exemplo de 
meus professores que me orientavam, foi muito bom, valeu a 
pena”.
(A., Direito) – “Eu fui bem sucedido na minha vida. A gente se 
realiza pela profissão”.
(E., Pedagogia) – “Aonde você vai, você tem um nome que é 
respeitado. Se você trabalha na Evangélica, as pessoas te 
respeitam”. 
(G., Odontologia) – “[...] O que sou hoje como profissional eu devo 

a eles (professores). Amo a minha profissão”.

Elucidar os reflexos dos princípios e valores éticos institucionais na 
formação dos egressos é uma questão complexa, pois trabalha com 
aspectos subjetivos e situações polêmicas e contraditórias. Daí a 
importância do grupo focal, que permitiu esclarecimentos, a partir da 
análise das informações levantadas, cuidando, como demonstrado, da 
expressão das falas para a busca dos sentidos atribuídos ao tema pelo grupo 
e dos sentidos dos pesquisadores ao fazer a análise daqueles.

Os resultados evidenciaram a forma como se deu a apropriação de 
valores na construção subjetiva da identidade dos sujeitos, sendo que a AEE 
/ UniEVANGÉLICA,  no período pesquisado, contribuiu para a reafirmação 
de valores pré-existentes e a afirmação de valores que foram adquiridos no 
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processo de construção do conhecimento. 
Em resumo, os pontos ressaltados pelos sujeitos foram os 

relacionamentos interpessoais e os vínculos formados (relação aluno-
aluno, aluno-professor, aluno-funcionário, por exemplo) e, em se tratando 
da confessionalidade, a importância das “devocionais” (reuniões para 
reflexões bíblicas e troca de experiências), que foram de grande valia na 
afirmação dos próprios valores. A relação aluno-instituição também teve 
uma conotação importante quanto ao ambiente, valores, formação, 
certificação e, especialmente, quanto ao quadro docente, com profissionais 
éticos, que serviram como referencial e fizeram diferença na vida desses 
sujeitos. Pode-se afirmar, portanto, que os princípios e valores da Instituição 
impactaram de forma positiva os seus egressos.

CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho, pode-se dizer que os objetivos inicialmente 
traçados foram atingidos em relação aos resultados obtidos, pois pôde-se 
identificar os sentidos atribuídos pelos egressos aos princípios e valores 
institucionais e à maneira como estes impactaram sua formação, vida social 
e profissional.

É importante também salientar o êxito do grupo focal como método 
de pesquisa, que poderá trazer esclarecimentos relevantes em relação a 
estas e outras situações complexas. Sugere-se, ainda, que a pesquisa com os 
egressos componha, sistematicamente, o programa de avaliação 
institucional conduzido pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, o que 
produzirá resultados como os desta pesquisa, que poderão subsidiar ações 
de melhoria dos cursos.

Todo este processo gerou a construção de maiores conhecimentos 
científicos para os pesquisadores envolvidos e enseja a realização de novas 
pesquisas para o aprofundamento deste tema e de seus desdobramentos, 
inclusive, em que medida tais valores são referencias de qualidade do 
próprio ensino oferecido. 
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PESQUISA COM EGRESSOS DA 
UniEVANGÉLICA :

1Análise da inserção profissional (2003-2005)

2Sandro Dutra e Silva
3Greice Helen de Melo Silva

Amanda Alexandre Ferreira Geraldes
Jefferson Luiz Maleski

Kamila Gomes da Silva

 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é continuação da pesquisa realizada no PBIC 
2006, sendo parte de um projeto de bolsa pesquisador, cujo título é “A 
inserção profissional dos egressos da UniEVANGÉLICA”. Os subprojetos 
apresentados em 2006 tiveram como abordagem e finalidade o 
mapeamento da inserção profissional dos egressos dos cursos do Instituto 
Superior de Educação, Direito e Saúde da UniEVANGÉLICA. Nessa 
primeira fase de execução do projeto, mapeamos os egressos do Instituto 
Superior de Educação (Letras, Pedagogia, Ciências Sociais, História, 
Matemática), Ciências Sociais Aplicadas (Direito), Cursos da Área de Saúde 
(Odontologia, Enfermagem e Educação Física) que estavam cadastrados 
no banco de dados do UniATENDER (Núcleo de Apoio ao Discente). 

Através do mapeamento, obtivemos um quantitativo da inserção 
profissional desses egressos e investigamos o quantitativo que se preparava 
para concursos, a atuação profissional no mercado de trabalho e o grau de 
satisfação com a atividade profissional. De forma resumida, consideramos 
importante retomar as informações da pesquisa de 2006 por considerar a 
relevância dos dados para melhor compreensão dessa nova etapa de 

1 O texto refere-se ao trabalho final, bolsistas FUNADESP, desenvolvido no PBIC/2007 intitulado “An?lise 
qualitativa da inserção profissional dos egressos da UniEVANGÉLICA”
2 Doutor em História/UnB, Mestre em Sociologia/UFG, professor da UniEVANGÉLICA nos cursos do Instituto 
Superior de Educação e Curso de Direito, e Coordenador do Programa de Acompanhamento de Concluintes e 
Egressos – PACE/UniATENDER. 
3 Mestre em Lingüística Aplicada/UnB, professora da UniEVANGÉLICA nos cursos de Letras Port/Inglês e 
Port/Espanhol, e Coordenadora de Avaliação e Qualificação Pedagógica  - Pró-Reitoria Acadêmica.
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trabalho. Portanto, os dados e os índices que aparecem nessa apresentação 
de forma alguma são colocados como forma de análise, mas por ser 
importante como início da discussão dessa etapa da pesquisa que objetiva 
analisar qualitativamente a inserção profissional dos egressos, bem como 
tipificar e apresentar as principais dificuldades encontradas nesse processo 
de inclusão no mundo do trabalho. Nesse sentido, propomos apresentar os 
grupos de egressos pesquisados em 2006, descrevendo o universo 
analisado e apontando, de forma geral, algumas considerações acerca da 
inserção profissional levantada pelos dados quantitativos.     

O Instituto Superior de Educação (ISE) abriga as licenciaturas do 
Centro Universitário de Anápolis e de acordo como os dados levantados, 
percebeu que a grande maioria está atuando na sua respectiva área de 
atuação (72%). Esse dado compreende tanto a formação específica para 
uma das capacitações das licenciaturas como de outras atuações que 
envolvam algum tipo de trabalho com a educação. Já os que não atuam na 
área de formação (28%) estão trabalhando em outras atividades, como 
comércio (3%), prestação de serviços (7%), saúde (1%), indústria (1%) e 
outras áreas (16%). 

Com relação ao curso de Direito, apenas 24% dos egressos atuam na 
sua respectiva área de formação, sendo que a grande maioria dos que se 
situam fora do universo profissional de sua formação (76%) está distribuída 
em outro tipo de atividade, por exemplo, na atividade comercial (3%), na 
prestação de serviços (32%), na área de educação (5%) e em outras áreas 
diversas (36%).

Em relação aos cursos da área de saúde, os dados mostram que a 
maioria atua na área de formação (66%). No curso de Odontologia, por 
exemplo, 88% estão atuando na sua área de formação, e os 12% restantes, 
que não atuam na área de saúde, trabalham com prestação de serviços (6%) 
e outras atividades não declaradas (6%). No curso de enfermagem, o índice 
de egressos atuando na área de formação representa 65% dos entrevistados. 
Os 35% restantes, que não atuam na área de formação, estão trabalhando 
na educação (15%) e em outras áreas não especificadas (15%). No curso de 
Educação Física, o número de egressos atuando na área de formação é de 
46%, sendo que esses egressos estão distribuídos no campo do lazer (20%) e 
saúde (26%). Os que não atuam na área de formação trabalham com 
educação (33%), prestação de serviços (13%) e em outras atividades.

Em relação à preparação para concurso, percebemos que 107 
egressos, de um universo de 243 participantes, estão se preparando para 
concursos (44% do total de sujeitos pesquisados), enquanto os demais ou já 
foram aprovados em algum concurso, ou não pretendem prestar 
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concursos. Desse total, a pesquisa indica que 33,3% dos egressos do ISE, 
34,7 % dos egressos de Direito, e 68% dos egressos da área de saúde, estão se 
preparando para algum tipo de concurso, mesmo que já estejam atuando 
na área de formação.   

Um dado relevante é a satisfação do egresso com a sua atividade 
profissional. Apenas 8% dos egressos do ISE estão insatisfeitos com a 
atividade profissional que escolheram. Apesar de apenas 24% dos egressos 
de Direito estarem atuando na área de formação, os dados demonstram 
que, de um universo de 69 participantes, 3% apenas apresentam 
insatisfação com a sua área de formação. Ou seja, apesar de não estarem 
atuando diretamente com atividades relacionadas com o Direito, os 
egressos estão satisfeitos com o curso que escolheram, enquanto nos cursos 
da área da saúde esse índice é de apenas 7%. 

Uma outra observação que a pesquisa anterior apresentou em 
relação ao grau de satisfação foi o que consideramos como “satisfação 
positiva” (satisfeito e muito satisfeito). Em todos os grupos pesquisados esse 
índice apresentou um grau de satisfação acima de 50%. A satisfação positiva 
nos cursos do ISE foi de 58%, enquanto que no Direito foi de 60% e nos 
cursos da área da saúde chegou a 70%. 

Com relação ao item de parcialmente satisfeito, entendemos ser 
uma avaliação intermediária entre o grau de insatisfação e o grau de 
satisfação positiva. No ISE, esse índice foi de 34%, no Direito foi de 37% e nos 
cursos da área de saúde foi de 23%.  Essa avaliação intermediária na 
pesquisa quantitativa, indica que em alguns pontos as expectativas foram 
atingidas e em outros não. Esses dados, a princípio apresentados de forma 
quantitativa, farão parte da análise apresentada nos depoimentos e grupos 
focais que a pesquisa qualitativa buscou analisar. 

A primeira fase da pesquisa objetivou, também, fazer um 
levantamento sobre as dificuldades encontradas pelos egressos na sua 
inserção no mercado de trabalho. Os dados levantados apontaram para a 
falta de experiência, concorrência de mercado, falta de preparo e saturação 
de mercado como dificuldades encontradas pelos egressos do ISE. No 
entanto, 42% dos participantes afirmaram não terem tido dificuldades para 
se inserirem no mercado de trabalho. Os egressos do curso de Direito 
apontaram as seguintes dificuldades: falta de experiência, concorrência de 
mercado, falta de preparo e saturação do mercado. Desse grupo, 21% 
afirmaram que não tiveram dificuldade de inserção profissional. Nos cursos 
da área de saúde, observamos que 31% dos egressos afirmaram não ter 
enfrentado dificuldades para atuarem na sua área de formação. A maioria 
aponta algum tipo de dificuldade para o exercício profissional, identificando 
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como principais fatores a falta de experiência, a concorrência profissional, e 
a saturação do mercado de trabalho para os profissionais da área da saúde, 
dentre outras.   

Os dados quantitativos, levantados na primeira fase da pesquisa 
serviram, de subsídio para a elaboração do projeto da presente pesquisa e 
nortearam a elaboração dos instrumentos de coletas de dados utilizados. 
Na edição 2007 do PBIC, buscou-se investigar qualitativamente a realidade 
profissional dos egressos dos cursos de Letras, Pedagogia, Ciências Sociais, 
História, Matemática (Instituto Superior de Educação), Direito (Ciências 
Sociais Aplicadas) e os cursos da área da saúde (Odontologia, Enfermagem 
e Educação Física) na UniEVANGÉLICA. A pesquisa teve como objetivos 
analisar as dificuldades encontradas pelos egressos na inserção profissional 
no mercado de trabalho, bem como classificar e tipificar os pontos positivos 
e negativos da sua formação em relação ao exercício profissional.

Essa pesquisa se justifica, na medida em que essa abordagem 
permite aos alunos bolsistas a oportunidade de trabalhar com as dimensões 
quantitativas e qualitativas da pesquisa científica, em que os dados e as 
informações coletadas possibilitam esses dois tratamentos. Também, 
justifica-se, por permitir a humanização dos dados mensurados pelos 
índices estatísticos, dando visibilidade e voz aos participantes dessa 
pesquisa. Consideramos ser fundamental a compressão das informações 
qualitativas, uma vez que elas esclarecem pontos que os dados matemáticos 
não especificam. 

Esta pesquisa justifica-se, ainda, pelo fato da avaliação institucional 
ser um tema presente na nova agenda educacional, sobretudo, no 
momento em que as IES estão incluindo os alunos nos debates e seminários 
sobre o tema e nos processos avaliativos, participando de subcomissões 
internas de avaliação. Os alunos, além de serem alvo da avaliação 
institucional, participam, também, avaliando dimensões como a estrutura 
física, o corpo docente, o corpo administrativo e o ensino. Da mesma forma, 
as questões epistemológicas que orientam essa pesquisa, fundamentam-se 
na busca da qualidade e dos sentidos saber e pensar a educação que se 
espera para a sociedade contemporânea. Insere-se no debate da produção 
do conhecimento e dos princípios norteadores do saber.        

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Procuramos fundamentar essa pesquisa nos princ?pios que 
nortearam as discussões globais acerca dos desafios para a educação 
contemporânea, que compõe o Relatório para a UNESCO da Comissão 
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Internacional sobre educação para o século XXI (DELORS, 2001). 
Entendemos que a base epistemológica de uma pesquisa que se propõe a 
avaliar qualitativamente a inserção profissional dos egressos, fundamenta-
se em postulados da filosofia da educação, que norteia e sustenta todas as 
demais políticas e ações direcionadas para o processo de fazer e pensar a 
educação. Nesse sentido, além de ser um documento organizado por 
pensadores da educação de vários países, o Relatório da UNESCO sintetiza 
os valores e os fundamentos que, em tese, serão aplicados e cobrados nas 
políticas educacionais. Nosso objetivo, a princípio, é apresentar alguns 
fundamentos filosóficos desse relatório, identificando esses fundamentos às 
diretrizes dos SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior), instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, por entender 
que essas diretrizes se configuram em políticas de avaliação que são 
norteadas por esses princípios.     

De acordo com o Relatró io (DELORS, 2001), os pilares da educação 
do próximo século (aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos, a ser) 
devem transmitir de forma maciça e eficaz cada vez mais saberes, 
adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do 
futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências 
que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, 
mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as 
levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e 
coletivos. A educação deve servir de mapa e bússola neste mundo 
complexo e agitado, em que uma resposta puramente quantitativa à 
necessidade insaciável de educação – uma bagagem escolar cada vez mais 
pesada – já não é possível nem mesmo adequada. É, antes, necessário estar 
à altura de aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as 
ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros 
conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em mudança.

O Relatório da UNESCO apresenta, assim, a idéia e o princípio de 
educação “ao longo de toda a vida”, e para tanto procura basear-se nos 
pilares do “aprender a conhecer”, que significa adquirir os instrumentos da 
compreensão e a beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação 
ao longo de toda a vida; “aprender a fazer”, para poder agir sobre o meio 
envolvente de uma maneira mais ampla e sendo uma pessoa apta a 
enfrentar numerosas situações; “aprender a viver juntos”, a fim de participar 
e cooperar com outros em todas as atividades humanas, compreendendo e 
percebendo os outros e as interdependências; finalmente “aprender a ser”, 
com a finalidade de desenvolver a personalidade e agir com autonomia, 
discernimento e responsabilidade pessoal. Esses pilares representam uma 
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mudança de paradigma, no sentido de romper com uma visão meramente 
utilitária e instrumental da educação, considerando-a em toda a sua 
plenitude. 

Os saberes fundamentados nos princípios da educação para o 
século XXI (DELORS, 2001), procuram incorporar as dimensões que 
orientam para um aprendizado que estabelece interfaces com a totalidade 
da formação humana. Nesse sentido aponta para os processos da 
aprendizagem, como aprender a conhecer, objetivando nessa 
aprendizagem o domínio dos instrumentos do conhecimento, considerado 
como um meio e uma finalidade da vida humana. Meio porque se pretende 
que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia, pelo menos 
na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para 
desenvolver as suas capacidade profissionais, para comunicar. Finalidade 
porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de 
descobrir. Este processo de aprendizagem nunca é contínuo e enriquece 
com as experiências.

O processo de aprender a fazer relaciona-se à formação 
profissional, valorizando o exercício prático dos seus conhecimentos. Tanto 
o trabalho assalariado (economias industriais) quanto o trabalho 
independente ou informal dependem da capacidade de transformar o 
progresso dos conhecimentos em inovações geradoras de novas empresas 
e de novos empregos. Porém, nesse princípio, torna-se obsoleta a noção de 
qualificação profissional, valorizando as características da competência 
pessoal. As tarefas físicas estão cada vez mais sendo substituídas por tarefas 
intelectuais, mentais, à medida que as máquinas se tornam mais inteligentes 
e o trabalho se desmaterializa. Os empregadores exigem, cada vez mais, um 
tipo de qualificação que permita o desenvolvimento de outras habilidades, 
como a aptidão para o trabalho em equipe, da capacidade de iniciativa, do 
gosto pelo risco. Nessa aprendizagem, observa-se que qualidades como a 
capacidade de comunicar, de trabalhar com os outros, de gerir e de resolver 
conflitos, tornam-se cada vez mais importantes, pois a qualificação é vista 
muito mais como uma capacitação social do que profissional.

No quesito que defende “aprender a viver juntos”, a educação é 
apresentada como princípio de solidariedade e tolerância, tendo em vista 
os diferentes conflitos vivenciados pela sociedade contemporânea. Apesar 
dos indivíduos demonstrarem a tendência de dar um valor excessivo às suas 
próprias qualidades e às do grupo a que pertencem, ensinar a não-violência 
na escola através do contato de membros de grupos diferentes num 
contexto igualitário e com objetivos e projetos comuns parece ser um 
método eficaz para evitar ou resolver conflitos. A educação tem como 
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missão transmitir conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana e 
levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da 
interdependência entre todos os seres humanos do planeta. A empatia deve 
ser estimulada, mas antes de pôr-se no lugar dos outros e compreender as 
suas reações é preciso ajudá-los a descobrir a si mesmos. 

Na aprendizagem que propõe “aprender a ser”, é apresentado um 
projeto de educação que contribua para o desenvolvimento total da pessoa 
– espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Busca preparar o ser humano 
para estar apto a elaborar pensamentos autônomos e críticos e formular os 
seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como 
agir nas diferentes circunstâncias da vida. Nessa perspectiva, o papel 
essencial da educação é conferir aos indivíduos a liberdade de pensamento, 
discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para 
desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos 
do seu próprio destino e consciente da sua personalidade. 

Além dos  p i lares  da educação,  e  fundamentando 
epistemológicamente essa pesquisa, o Relatório da UNESCO (DELORS, 
2001) apresenta, ainda, as novas missões do ensino superior para o século 
XXI. Nessa perspectiva o ensino superior é visto como um dos motores do 
desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, um dos pólos da 
educação ao longo de toda a vida. O ensino superior é compreendido, 
simultaneamente, como depositário e criador de conhecimentos, e o 
principal instrumento de transmissão da experiência cultural e científica 
acumulada pela humanidade. Num mundo em que imperam a inovação e 
o progresso tecnológico, as economias exigirão cada vez mais profissionais 
competentes, habilitados com estudos de nível superior.

De acordo com o relatró io (DELORS, 2001), apesar do incremento 
no número de ingressantes nos cursos superiores, em grande parte do 
mundo em desenvolvimento, esse ensino atravessa um estágio 
caracterizado como crítico. Isso pode parecer, a princípio, um quadro 
contraditório; porém as inscrições em escala mundial, que mais do que 
duplicaram em vinte anos (passando de vinte e oito milhões de estudantes 
em 1970 para mais de sessenta milhões atualmente), acabou gerando 
desigualdades consideráveis, tanto no acesso como na qualidade do ensino 
e da pesquisa. As políticas de ajustamento estrutural e a instabilidade 
política oneraram o orçamento dos estabelecimentos de ensino. O nível de 
desemprego dos egressos diplomados criou um estado de descrédito e 
desconfiança no ensino superior. Outro fator apontado no relatório refere-
se ao desequilíbrio nas categorias de egressos diplomados disponíveis no 
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mercado de trabalho, provocando a desilusão destes e dos empregadores 
quanto à qualidade do saber ministrado pelos estabelecimentos de ensino 
superior. As pressões sociais e as exigências específicas do mercado de 
trabalho traduziram-se numa extraordinária diversificação de 
estabelecimentos de ensino e de cursos. Isso trouxe os problemas 
conhecidos da massificação e mercantilização do ensino superior.

Portanto, nas considerações dos pesquisadores do Relatório da 
UNESCO (DELORS, 2001), a missão do ensino superior deve ser revista, 
pois são as universidades as instituições que reúnem um conjunto de 
funções associadas ao progresso e ao conhecimento, bem como de uma 
cooperação internacional, que podem auxiliar na resolução de certos 
problemas de desenvolvimento que se põem à sociedade. São elas que 
formam os dirigentes intelectuais e políticos, os futuros diretores 
empresariais, e grande parte do corpo docente. As universidades podem 
pôr sua autonomia a serviço do debate das grandes questões éticas e 
científicas vindouras. Os trabalhos de pesquisa dos estabelecimentos de 
ensino superior fornecem a base essencial dos programas de 
desenvolvimento, da formulação de políticas e da formação dos recursos 
humanos de nível médio e superior. As universidades podem desempenhar 
um importante papel na elevação do nível de desenvolvimento do seu 
próprio país, lançar pontes entre países industrializados desenvolvidos e 
países não-industrializados em desenvolvimento, além de ser instrumentos 
de reforma e de renovação da educação.

Segundo o Relatório (DELORS, 2001), para obter fundos para a 
pesquisa, os estabelecimentos de ensino superior entram atualmente em 
concorrência com instituições privadas, que estão em melhores condições 
de fazerem progredir os saberes e oferecem aos pesquisadores liberdade 
intelectual, liberdade de debate e a garantia de uma avaliação rigorosa. Isso 
resulta muitas vezes num academicismo estéril ou com sacrifícios em prol 
de uma preocupação imediata pela produtividade em detrimento da 
qualidade da ciência. O volume de conhecimentos e de informações cresce 
exponencialmente e se espera que as instituições de ensino superior 
satisfaçam as necessidades educativas de um público cada vez mais 
numeroso e variado, sendo importante a qualidade da formação dada aos 
professores e do ensino prestado pelas instituições.

São cada vez maiores as exigências de qualificação por parte dos 
empregadores, seja em setores da indústria, agricultura ou serviços que 
cobram maior capacidade de compreensão e domínio das modernas 
tecnologias, capacidade de resolução de novos problemas e tomada de 
iniciativa, e o requisito de uma cultura geral. A divisão por disciplinas pode 
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não corresponder às necessidades do mercado de trabalho e incrementar, 
com flexibilidade e espírito de cooperação, aprendizagens que 
transcendem os limites entre disciplinas. Põe-se em questão se convém 
orientar os melhores estudantes para a pesquisa ou para a indústria.

As novas missões do ensino superior, de acordo com os princípios 
propostos pelo Relatório da UNESCO (DELORS, 2001), apontam que, a 
despeito das exigências pela formação de profissionais qualificados para o 
mercado de trabalho, as universidades devem continuar a ser fonte capaz 
de suprir o anseio pelo conhecimento daqueles que encontram na sua 
própria curiosidade de espírito o meio de dar sentido à vida. A grande 
missão é preparar os egressos para outras dimensões que ultrapassem os 
modismos e necessidades emergenciais de um mercado em constante 
transformação. Portanto, quando se observa os pilares que sustentam 
epistemologicamente a educação superior para o século XXI, encontramos 
princípios filosóficos, éticos e sociológicos que justificam a formação para 
vida em sociedade. E esses princípios se aprepresentam também na grande 
missão do ensino superior, que não deve se curvar às exigências meramente 
mercantilistas e quantitativas, mas propor a formação de profissionais que 
tenham autonomia intelectual, dotados de personalidade e cidadãos que 
contribuam para o desenvolvimento da comunidade a qual fazem parte.

1.1 A inserção profissional como política de avaliação e auto-
conhecimento.

Além do embasamento teórico e epistemológico da filosofia da 
educação, tanto para a reflexão acerca do tema, como também orientação 
metodológica e operacional, essa pesquisa procurou fundamentar-se em 
bibliografias cuja temática buscava investigar o ensino superior e os 
processos normativos da avaliação do ensino superior. Portanto, baseamo-
nos nos conceitos e prerrogativas da avaliação institucional nas obras de 
Dias Sobrinho (2000) e Belloni (1995) e nos procedimentos norteados pelas 
políticas de avaliação do SINAES, pautados nas Diretrizes para a Avaliação 
das Instituições de Educação Superior desenvolvido pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES (BRASIL, 2004), 
no Roteiro de Auto–Avaliação Institucional desenvolvido pelo SINAES - 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BRASIL, 2004), no 
Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001) e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 
 As políticas de avaliação são analisadas por Dias Sobrinho (2000), 
que faz duras críticas ao processo de mercantilização da educação superior, 
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apresentando um quadro de crescimento significativo nas últimas décadas. 
Porém, questiona se esse aumento quantitativo representa melhorias 
qualitativas, não apenas no ensino, mas, sobretudo, na sociedade brasileira. 
Uma formação orientada apenas pelo mercado, como forma de fornecer 
mão-de-obra tecnicamente qualificada e que esquece das relações 
humanas e das orientações éticas para o exercício profissional não pode ser 
elemento transformador da realidade, mas apenas índice quantitativo de 
graduação. Para o autor, “nesse campo de dura competitividade de caráter 
dominante economicista, perdem espaço e poder as áreas de humanidades 
e de artes e tudo aquilo que se conhecia por estudos desinteressados” (DIAS 
SOBRINHO, 2000, p. 65).

As principais críticas elaboradas pelo autor mostram que o 
compromisso das Instituições nos dias atuais está mais ligado ao mercado de 
trabalho do que com a construção de um tipo de conhecimento 
socialmente responsável. Vários pontos da obra de Dias Sobrinho (2000) 
fazem críticas a atual faceta tecnocrata da sociedade e como esta se 
desenvolveu no universo das Instituições de Educação Superior, mostrando 
como as leis de mercado se empenham em impor-se como a única 
detentora da leitura da realidade, encarregando-se desta forma da 
educação como a grande portadora dos êxitos sociais.
   Para Belloni (1995), a avaliação é um instrumento de melhoria da 
educação; porém, para compreender a avaliação institucional, é 
necessário conhecer a avaliação educacional e também os princípios e as 
características orientadoras do processo. Assim sendo, a Avaliação 
Institucional, a partir de seus objetivos, finalidades, princípios e 
características, necessita ser compreendida como um instrumento de 
democratização da educação. O ponto interessante nessa obra aponta para 
a comparação feita entre os métodos educacionais e a democratização 
como um espaço social de mediação. De um lado, encontram-se aqueles 
inseridos no processo de aprendizagem, e, de outro, está a sociedade e o 
desenvolvimento científico. Esse espaço social de mediação, portanto, 
levando em consideração os processos de democratização, é um espaço de 
contradições. 

Portanto, os pensadores da educação, e, em especial, os pensadores 
da avaliação institucional da educação, sustentam que as intencionalidades 
das políticas avaliativas devem, não apenas propor a qualidade, como 
também promover a democratização do conhecimento. Assim, é 
importante nessa reflexão observar as críticas e visões teóricas do processo 
avaliativo, mas, também, compreender as políticas que orientam a 
avaliação. 
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As principais orientações das diretrizes do SINAES dizem respeito à 
responsabilidade social da educação superior, destacando principalmente 
os princípios como a formação de cidadania e o aprofundamento dos 
valores democráticos, observando-os como elemento contundente para a 
sustentação da qualidade do sistema institucional.
      Os princípios do SINAES (BRASIL, 2004) são: responsabilidade 
social, reconhecimento da diversidade do sistema, respeito à identidade, à 
globalidade institucional e à continuidade do processo avaliativo. O art. 3º 
da Lei 10.861, que cria o SINAES, aponta que a avaliação das instituições de 
educação superior terá como objetivo a identificação do seu perfil e seu 
significado, considerando as diferentes dimensões obrigatoriamente 
estabelecidas. Dentre as dez dimensões apresentadas, essa pesquisa 
fundamenta-se na nona dimensão (IX) que trata das políticas de 
atendimento ao estudante. De acordo com a lei que regulamenta os 
SINAES, identifica-se que esse sistema institucional:

... tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação de expansão de sua oferta, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional e efetividade 
acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 
sociais das instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 
democráticos, do respeito à diferença e a diversidade, da 
afirmação da autonomia e da identidade institucional 
(BRASIL, Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004).

     
A Avaliação Institucional, nessa perspectiva, aparece como 

instrumento fundamental para o auto-conhecimento, bem como para 
construção de uma identidade institucional, num universo tão vasto e 
competitivo que é o do ensino superior. Assim, esta pesquisa, ao propor 
investigar a inserção profissional dos egressos da UniEVANGÉLICA, 
fundamentando nas perspectivas metodológicas e filosóficas da Avaliação 
Institucional, justifica-se no sentido de orientar acerca das necessidades e 
finalidades de compreender e qualificar a educação superior.

Porém, como o objeto central desta pesquisa é a inserção 
profissional dos egressos, tanto na perspectiva da análise quantitativa do 
mapeamento (SILVA, 2006), quanto na compreensão qualitativa da 
inserção, buscamos nos fundamentar, ainda, nas políticas de atendimento a 
estudantes e egressos, segundo o Roteiro de Auto-Avaliação Institucional 
(BRASIL, 2004, p. 29), em que o item 4.9.2 apresenta como núcleo básico 
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de avaliação dois pontos centrais, a saber, a inserção profissional dos 
egressos e a participação desses egressos na vida da instituição. Essa 
pesquisa trabalha com o primeiro foco, buscando, segundo essas 
orientações, investigar quantitativa e qualitativamente essa inserção. 
Também o roteiro de avaliação do SINAES apresenta o núcleo de temas 
optativos (item 4.9.2.2), que orienta a Instituição acerca das abordagens 
fundamentais para uma avaliação externa do INEP, (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais), e que a avaliação interna deverá basear-
se nas seguintes abordagens: A existência de mecanismos para conhecer a 
opinião dos egressos sobre a formação recebida, bem como a situação dos 
egressos ou o índice de ocupação (BRASIL, 2004, p. 30). 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa “Mapeamento da inserção profissional dos egressos” 
realizada no PBIC/2006, trabalhou com a metodologia quantitativa com a 
finalidade de fornecer uma visão êmica da atividade de análise, como 
sugerem Victoria, Knauth e Hassen (2000), ou seja, uma visão de dentro do 
grupo pesquisado. Os dados foram mensurados através da tabulação de 
questionários aplicados aos egressos cadastrados no banco de dados do 
UniATENDER.

O presente estudo foi norteado pela pesquisa descritiva qualitativa 
com a finalidade de analisar os dados levantados na primeira fase da 
pesquisa bem como propiciar conhecimento aprofundado sobre o evento 
pesquisado trazendo, ao invés de apenas dados quantitativos, as 
representações simbólicas que dão voz aos egressos sujeitos da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada na cidade de Anápolis e teve como sujeitos
os egressos da UniEVANGÉLICA que participaram da primeira fase do 
projeto e que aceitaram participar desta segunda fase. Do universo de 
sujeitos da primeira pesquisa foi retirada uma amostragem de 20% dos 
participantes para a realização dos métodos de grupo focal e entrevistas. 
Segundo Viegas (1999), para ser considerada confiável, a amostra deve ser 
representativa, isto é, não pode ser tendenciosa.

 2.1 Sujeitos da Pesquisa
 

Para uma melhor compreensão da amostra, apresentamos abaixo o 
quadro contendo os sujeitos que participaram da primeira fase da pesquisa 
e a amostragem pretendida para esta segunda fase.
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Foram considerados sujeitos aptos a participarem da pesquisa os 
egressos dos cursos do Instituto Superior de Educação (Ciências Sociais, 
Matemática, Letras, História e Pedagogia), Ciências Sociais Aplicadas 
(Direito) e os da área da saúde (Odontologia, Enfermagem e Educação 
Física) da UniEVANGÉLICA que: participaram da primeira fase da pesquisa 
respondendo ao questionário eletrônico; aceitaram participar desta 
segunda etapa da pesquisa; estão residindo em Anápolis-Goiás; estão 
cadastrados no banco de dados do UniATENDER; concluíram o curso entre 
o período de 2003 a 2005.

2.2 Instrumentos de coleta de dados

           O instrumento previsto para esta etapa da pesquisa era a entrevista 
que, segundo Gil (1999), é a mais flexível de todas as técnicas de coletas de 
dados de que dispõem as ciências sociais. No entanto, o grupo de 
pesquisadores, durante a pesquisa da bibliografia que nortearia este estudo, 
deparou-se com a técnica do grupo focal. Powell e Single (GATTI, 2005) 
definem o grupo focal como sendo um conjunto de pessoas selecionadas e 
reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto 
de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal. Por entender que a 
mudança de instrumento não causaria dano algum à pesquisa, nem ao 
sujeito, optamos por desenvolver grupos focais com os egressos sujeitos da 
pesquisa. Um outro instrumento utilizado foi o questionário aplicado 
pessoalmente ou por meio eletrônico. A diversidade dos instrumentos 
utilizados será justificada a seguir.
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Quadro 1: Porcentagem de sujeitos por curso

Curso
Convites enviados 

por correio eletrônico
Questionários 
respondidos

Porcentagem
Amostragem 

segunda fase da 
pesquisa

Ciências Sociais 64 26 40,6% 5 sujeitos
Direito 375 69 18,4% 13 sujeitos
História 45 9 20% 1 sujeito
Letras 52 28 53,8% 5 sujeitos
Matemática 45 18 40% 3 sujeitos
Pedagogia 64 21 32,8% 4 sujeitos
Educação Física 140 22 15,7% 3 sujeitos
Enfermagem 127 32 25,2% 6 sujeitos
Odontologia 182 18 10% 3 sujeitos

1105 243 43 sujeitosTotal -
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2.3 Desenvolvimento da Pesquisa

Os pesquisadores entraram em contato com os sujeitos em 
potencial via telefone e correio eletrônico, explicaram os objetivos desta 
pesquisa e os convidaram a participar. Os pesquisadores informaram sobre 
as técnicas do grupo focal e entrevistas, bem como sobre os instrumentos 
que seriam utilizados para o registro dos dados (gravador e filmadora), a fim 
de que os convidados pudessem se sentir à vontade para recusar o convite 
sem prejuízo algum de qualquer natureza. O grupo focal seria agendado 
conforme disponibilidade dos sujeitos podendo acontecer em 2 ou 3 
momentos de acordo com o número de sujeitos disponível. O grupo não 
teria mais do que 12 sujeitos de cada vez. 

É importante relatar que um número muito grande de participantes 
não demonstrou interesse em participar da pesquisa qualitativa, diferente 
da pesquisa quantitativa de 2006 (SILVA, 2006) que recebeu maior adesão. 
Com relação ao grupo focal realizamos apenas uma reunião com os 
egressos de enfermagem, sendo que alguns egressos de outros cursos 
confirmavam a presença, mas na data marcada não compareciam. Nesse 
sentido, consideramos manter o grupo focal já realizado e partir para 
entrevistas, pois compreendemos que o deslocamento e a possibilidade de 
uma fala coletiva, de certa forma, era um elemento inibidor da participação 
dos sujeitos. 

Quando contatados para o agendamento das entrevistas, vários 
egressos pediram para que fosse enviado um questionário por correio 
eletrônico porque eles não tinham disponibilidade de tempo para 
entrevistas. Justificamos assim o uso de três instrumentos, porém é 
importante ressaltar que os três instrumentos tinham as mesmas questões 
norteadoras. Tanto nas entrevistas por telefone quanto nos questionários 
respondidos por e-mail foram abordados 5 focos principais: 1) se o egresso 
estava atuando na área de formação e a sua experiência em relação à 
inserção profissional; 2) as principais dificuldades encontradas na inserção 
profissional; 3) os pontos positivos ou mais importantes da instituição de 
ensino UniEVANGÉLICA na formação profissional e na inserção no 
mercado de trabalho; 4) os pontos negativos da UniEVANGÉLICA na 
formação profissional e na inserção no mercado de trabalho; e 5) o papel da 
formação teórica, prática e ética ministrada pela instituição na formação 
profissional do egresso.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

3.1 Análise dos dados do Instituto Superior de Educação

Os dados da pesquisa quantitativa (SILVA, 2006), de acordo com o 
quadro abaixo, mostram que 42% dos egressos do ISE não encontraram 
dificuldade para se inserirem no mercado de trabalho. Comparando essa 
informação com os dados coletados nesta fase da pesquisa, percebemos 
que pelo menos 60% dos egressos já estavam atuando na educação antes de 
ingressarem na UniEVANGÉLICA, enquanto que cerca de 30% tiveram o 
seu primeiro emprego após a graduação e aproximadamente 7% que 
trabalhavam em outras áreas migraram para a área da educação.  Deste 
universo pesquisado, apenas 3% afirmaram não estar atuando na área de 
formação por opção pessoal. 

 

 

Dentre algumas dificuldades apontadas, destacam-se a falta de 
experiência e a dificuldade em encontrar “boas escolas” (escolas 
particulares). Em relação à falta de experiência, os egressos afirmaram que 
as “boas escolas” contratam professores com experiência comprovada ou 
por indicação, assim sendo, cabe àqueles sem experiência profissional a 
busca por concursos públicos. Um dado relevante é que esses egresso que 
foram aprovados em concurso público e atuam em escolas da rede pública 
estadual ou municipal relatam não querer, agora que têm experiência 
profissional, procurar emprego na escola particular por causa da segurança 
que a escola pública lhes oferece. Para alguns egressos, o mercado já está 
saturado. Percebe-se este fenômeno mais nos cursos de Letras (professor de 
língua inglesa e portuguesa em escola particular) e Pedagogia (gestão). 
Com relação à concorrência, os egressos afirmam que ela ocorre 
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principalmente em escolas particulares por causa dos fatores anteriormente 
citados: falta de experiência comprovada e falta de indicação por alguém 
influente.

Como pontos positivos da UniEVANGÉLICA foram ressaltados: a 
biblioteca, as aulas de didática, o estágio e a credibilidade que a Instituição 
tem nas escolas-campo, a titulação e eficiência dos docentes, a seriedade e 
tradição dos cursos, que, segundo uma participante da pesquisa, “ajuda 
bastante na inserção profissional”.  Por outro lado, os pontos negativos 
foram: pouco incentivo à pesquisa, apesar de o egresso reconhecer que 
atualmente a Instituição está investindo mais em PBIC, matriz curricular do 
curso de Pedagogia (4 anos) e Matemática (4 anos), matriz curricular do 
curso de Letras no que diz respeito às disciplinas de Língua Portuguesa e 
Língua Inglesa. Os egressos do curso de Pedagogia e Matemática não 
souberam fazer uma comparação entre a matriz do curso de 4 anos com as 
novas matrizes, mas afirmam que  faltou coerência entre os conteúdos 
estudados no curso e os conteúdos que eles, egressos, ensinariam nas 
escolas. Esta mesma dificuldade foi percebida pelos egressos do curso de 
Letras ao afirmarem que não se sentem aptos para ministrarem aulas de 
língua estrangeira e portuguesa no Ensino Médio porque o conteúdo que 
aprendem durante o curso não é suficiente. Uma egressa de Pedagogia 
reconhece que a nova matriz curricular oferece disciplinas que “facilitam a 
prática pedagógica”, o que não acontecia quando ela cursou Pedagogia. Os 
egressos de História e Ciências Sociais optaram por não citar pontos 
negativos da Instituição.

Os egressos do ISE participantes desta pesquisa consideram 
importante a formação ética que a Instituição oferece ao seu alunado. Os 
egressos afirmaram reconhecer uma coerência dos princípios éticos com a 
atuação dos docentes em sala de aula como pode ser percebido na fala de 
um participante: “o aluno, mesmo sem querer, aprende a ser ético só 
observando a prática do seu professor”. 

A relação teoria-prática ainda parece ser pouco percebida, pois, do 
universo pesquisado, todos os participantes afirmaram terem tido 
problemas para estabelecer essa relação. Eles afirmam que começam a 
perceber certa relação quando estão no estágio, mas que ainda assim eles 
não conseguem relacionar a importância de determinadas disciplinas para 
a sua formação pedagógica. Esses dados não foram suficientes para inferir  
se o problema é com a disciplina em si, com o conteúdo ou com a forma 
como ela é ministrada. Os egressos reconhecem a importância de eventos 
de extensão promovidos pela Instituição, mas afirmam que “as 
oportunidades são poucas e não são para todos os alunos”. 
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3.2 Análise dos dados do curso de Direito

Nas entrevistas com aos egressos do curso de Direito foram 
abordados os cinco focos descritos na metodologia desta pesquisa. O 
primeiro foco buscou conceber se o egresso estava atuando na área de 
formação e a sua experiência em relação à inserção profissional. O 
resultado foi que, dentre os egressos entrevistados do curso de Direito, a 
maioria não atua na área de formação. Os que atuam creditam este fato à 
indicação e auxílio de conhecidos e familiares (rede de contatos) que atuam 
na mesma área.

O segundo foco avaliou as principais dificuldades encontradas na 
inserção profissional. As principais dificuldades encontradas para a inserção 
profissional do egresso do curso de Direito vão desde a falta de preparo e 
empenho pessoal, a insegurança do egresso em passar no exame da OAB e 
em concursos públicos (dificuldade com as provas), a carência de 
experiência prática, a saturação do mercado, assim como a complexidade 
na montagem de um escritório próprio e na captação de clientes. Porém, 
um grande número de egressos não encontrou dificuldades na inserção 
profissional por já terem conhecidos que trabalham na área e por 
acreditarem que o empenho pessoal supera quaisquer dificuldades.

O terceiro foco levantou os pontos positivos ou mais importantes da 
instituição de ensino UniEVANGÉLICA na formação profissional e na 
inserção no mercado de trabalho. Os egressos apontaram como principais 
pontos positivos da Instituição, em ordem de importância: a orientação 
individual ao acadêmico expondo as opções de atuação existentes na área, 
a motivação individual do acadêmico pelo professor e os exemplos pessoais 
de alguns desses, o conhecimento técnico e teórico, o ensino de valores 
éticos e sociais, a realização de atividades extra-curriculares, o uso de 
bibliografia atualizada com a realidade, o desenvolvimento de habilidades 
científicas de pesquisa e a contribuição para o desenvolvimento e 
segurança profissional e resposta às necessidades do mercado. 
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No quarto foco, foram levantados os pontos negativos da UniEVANGÉLICA 
na formação profissional e na inserção no mercado de trabalho. Os pontos 
negativos da instituição levantados apresentam pouca diversidade em 
relação aos apontados como pontos positivos, mas em graus e 
porcentagens diferentes, nesta ordem: o curso não atende às necessidades 
do mercado, o aspecto prático do ensino é carente e incompetente, os 
professores estão didática e pedagogicamente despreparados, o escritório 
modelo perde muito tempo como peças fictícias em detrimento de 
atendimentos reais, não houve contribuição para o desenvolvimento e 
segurança profissional, não foram desenvolvidas as habilidades científicas 
de pesquisa e não houve orientação individualizada nem contribuição 
alguma com a realização de atividades extra-curriculares. Também foram 
apontadas como pontos negativos relevantes as mudanças freqüentes da 
matriz curricular e as várias substituições feitas na direção do curso. 

No quinto e último foco, buscamos compreender o papel da 
formação teórica, prática e ética ministrada pela instituição na formação 
profissional do egresso. O papel da instituição na formação teórica foi 
considerado muito bom por todos os entrevistados. A formação ética 
também foi considerada boa por todos. Porém a formação prática foi 
classificada entre regular e fraca por um grande número de egressos.

3.3 Análise dos dados dos cursos da área de Saúde 

Os dados da pesquisa quantitativa (SILVA, 2006) dos egressos da 
área de saúde apresentaram os seguintes resultados: 70% apresentaram 
satisfação positiva no curso concluído; 66% estão atuando na área de 
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formação acadêmica; e 69% enfrentaram algum tipo de dificuldade no 
processo de inserção profissional. Dos sujeitos que participaram da pesquisa 
qualitativa, observamos que 60% tiveram o seu primeiro emprego após a 
conclusão da graduação. Deste universo pesquisado, mais de 65% 
afirmaram que o primeiro emprego foi possível devido à rede de relações 
sociais, como conhecidos e familiares na atuam na mesma área de 
formação, e também aos estágios (empenho pessoal) realizados sem 
remuneração durante a graduação, que passaram a ser remunerados, após 
a conclusão do curso.

De acordo com os egressos do curso de Educação Física, a inserção 
profissional foi identificada como um processo difícil, mas possível. 
Identificam com fatores que permitem a inserção a boa formação 
acadêmica recebida e também as atividades práticas oferecidas pelos 
estágios curriculares e profissionais (estágio buscado com empenho 
pessoal). Apesar do curso de Educação Física no período analisado (2003-
2005) não focalizar a licenciatura na sua matriz curricular, grande parte dos 
egressos estavam atuando na docência. Portanto, as dificuldades apontadas 
por esses egressos na inserção profissional dizem respeito à falta de prática e 
vivência no exercício da docência. Esse fator é compreensível, levando em 
consideração que a docência não era o alvo da sua formação, mas era a 
atividade mais exercida por esses egressos. 

Os pontos positivos da formação recebida pelos egressos e que 
tiveram relevância em sua formação profissional e na inserção no mercado 
de trabalho, apontam para a estrutura que o curso de Educação Física 
dispõe, a relação dos professores com os alunos (a cobrança da 
aprendizagem, o cuidado com o aluno), a matriz curricular do curso e a 
qualificação dos professores. A formação teórica do curso também foi 
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apontada como fundamental para a inserção profissional, bem como a 
formação ética no que diz respeito a ser um profissional da Educação Física 
e saber trabalhar com áreas interdisciplinares e com portadores de 
necessidades especiais. 

Os pontos negativos apontados referem-se à falta de vivência dos 
alunos com a docência em práticas estruturadas de ensino e os processos 
burocráticos encontrados nos serviços internos do curso, como, por 
exemplo, algumas exigências da secretaria e da direção do curso. Os 
egressos reforçaram a qualidade da formação teórica, porém afirmam que 
a formação prática foi insuficiente. 

No curso de Odontologia, apesar do alto índice de inserção 
profissional da área de formação (88%), foram verificadas algumas 
dificuldades na inserção profissional dos sujeitos entrevistados e que, em 
grande parte correspondem aos pontos identificados na análise 
quantitativa. As principais dificuldades apontadas foram: a saturação do 
mercado de trabalho, a complexidade na montagem de um escritório 
próprio e na captação de clientes e a relação do profissional de saúde bucal 
com o paciente. Em relação à saturação do mercado, os egressos 
identificaram como um positivo na sua formação que seria a contínua busca 
pelo aprendizado e especialização. Os que não tiveram dificuldades na 
inserção profissional atribuem a esse fenômeno a presença na família e 
amigos na mesma profissão, facilitando o acesso ao mercado de trabalho 
por meio de indicação e convites de trabalho. Os pontos positivos 
apontados foram a qualificação da maioria dos professores em relação à 
teoria e o ensino de novas práticas de trabalho e os estágios realizados na 
clínica. Os pontos negativos foram a falta de aprendizado nas relações 
humanas com os pacientes e a falta de esclarecimentos acerca da Vigilância 
Sanitária, no que diz respeito à montagem da clínica. Também foram 
apontados como falhas a falta de interesse em financiamento em pesquisas 
na UniEVANGÉLICA e a defasagem na biblioteca, além do alto custo das 
mensalidades.  A teoria foi bem fundamentada (a disciplina de prótese 
deixa a desejar), a prática foi excelente, a clínica tem uma boa estrutura, o 
laboratório também. A ética foi bem discutida durante a formação 
acadêmica com uma disciplina voltada pra ética, abordando temas como 
odontologia legal, conduta do profissional fora do ambiente de trabalho e 
cuidados com o paciente.

No curso de enfermagem 76% dos egressos estão atuando na área 
de formação, sendo que desse quadro 83% atuam nas áreas de saúde 
(hospitais, clínicas e prestação de serviços particulares) e 17% atuam na 
área de educação, apesar da formação não ser focalizada na licenciatura. 
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Para esse egresso, o mercado de trabalho exige profissionais com 
experiência, e os concursos, mesmo apresentando um quantitativo bom 
para a inserção, aprovam, mas demoram a convocar os aprovados. No 
grupo analisado, a grande maioria havia sido aprovada em concursos para 
a área da enfermagem, mas ninguém havia sido convocado ainda. 
Disseram que o prazo seria prorrogado para mais dois anos e que tinham 
esperança da convocação. Porém, não poderiam ficar sem atuar, 
esperando apenas a convocação. Esses egressos continuam a especializar-
se e buscar novas oportunidades no mercado. Com relação à experiência 
de inserção, a grande maioria que havia obtido colocação no mercado 
observava que esse processo só era possível por meio de indicação de 
familiares ou conhecidos. Esse processo é apresentado como natural para 
os egressos, tendo em vista que saíam para o mercado de trabalho sem 
nenhuma experiência. De acordo com uma egressa, que foi atuar na 
coordenação de uma equipe de PSF (Programa de Saúde da Família) numa 
cidade do interior, o convite veio de um vereador da cidade, conhecido da 
família, e que precisava de uma enfermeira para compor e liderar a equipe. 
De acordo com a egressa, ela teve que lidar com uma série de 
responsabilidades e que, a princípio, não se sentia preparada. Uma outra 
egressa disse que foi trabalhar em um hospital particular da cidade de 
Anápolis também por indicação, e que sem essa ajuda seria muito mais 
difícil. Para os egressos da enfermagem, a especialização é um outro fator 
fundamental para a inserção; porém é complicado, pois muitos ainda não 
estão trabalhando e esperavam poder pagar a especialização com os 
rendimentos obtidos com o exercício profissional. Com relação ao curso 
concluído sentem-se extremamente satisfeitos, dizendo que não se sentem 
piores que os demais profissionais formados por outras instituições no 
Estado. Inclusive, tecem grandes elogios ao curso, bem como a sua 
estrutura e corpo docente. As reclamações são direcionadas para a prática 
em enfermagem, que afirmam não ser suficiente para adquirir segurança e 
experiência na atuação. Dizem também que o curso não oferece essa 
preparação para enfrentar as dificuldades do mercado, e que, de certa 
forma, se sentem abandonados pela instituição, haja vista terem concluído a 
graduação.              

3.4 Uma visão geral da análise qualitativa

Com relação às dificuldades apresentadas pelos egressos da 
UniEVANGÉLICA, pudemos perceber que 31% do total pesquisado afirmou 
não ter enfrentado dificuldades na inserção profissional. Este dado, ao ser 
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comparado com as informações coletadas na pesquisa qualitativa aponta 
que, na grande maioria, o que determinava a inserção profissional para 
esses alunos estava relacionado ao capital social (rede de relações sociais) 
estabelecido na estrutura profissional. Esse capital social, em grande parte, 
era resultado de relações de parentesco, ou amizade, que indicavam esse 
egresso para ocupar determinada função na área de formação. Muitos 
chegaram a afirmar que, sem a indicação de alguém conhecido, que já 
atuava na área, ou no campo específico, teria sido muito mais difícil e 
complicado a inserção. Isso fica muito evidente na área da saúde, quando 
os egressos indicam que o número de vagas disponíveis nos concursos é 
muito restrito. Alguns afirmam que, mesmo passando em algum concurso 
público, ficam aguardando a convocação, e que, por considerarem que 
não têm um currículo que apresente experiência necessária para atuar na 
área de formação, somente uma indicação social permitiria esse tipo de 
inserção.

Para 33% dos egressos pesquisados, as dificuldades estruturais 
representaram um grande impedimento para a inserção profissional deles. 
Como dificuldades estruturais, consideramos a concorrência e a saturação 
do mercado de trabalho. Nas pesquisas qualitativas, observamos que esse 
dado era pouco comentado pelos egressos. Na visão deles, os principais 
problemas eram outros, e não os estruturais. Percebeu-se, nas observações 
dos egressos que atuam na área de formação, que eles têm a impressão de 
que o mercado ainda comporta esses profissionais, pois visualizam um vasto 
campo de atuação.
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Se as dificuldades estruturais aparecem na pesquisa quantitativa, e é 
pouco abordada pelos depoimentos coletados, verificamos que os egressos 
têm necessidade de comentar outras dificuldades, não desconsiderando a 
concorrência e a saturação do mercado. Nesse sentido, a falta de 
experiência e segurança no exercício profissional, foram os pontos mais 
abordados nos depoimentos coletados, apesar de representar 20% das 
observações quantitativas. Para esses egressos, o problema da experiência, 
em parte se dá pela formação no período da graduação. Eles, de forma 
geral, indicam que receberam uma boa formação teórica e ética, porém, a 
formação prática não foi suficiente. Eles questionam os estágios, as 
atividades práticas e o tempo dessas atividades durante o período de 
graduação. Também um outro dado observado é que eles, ao apresentarem 
as dificuldades da experiência, indicam duas situações distintas. Primeiro, a 
experiência relacionada às questões estruturais, como por exemplo, a 
cobrança das instituições que empregam não darem crédito aos recém-
formados, por considerá-los inexperientes para a atuação. Segundo, 
consideram que a falta de experiência está muito relacionada a outros 
fatores presentes na formação. Por exemplo, indicam que durante a 
graduação, eles assumiam a postura de meros “alunos” e que, mesmo nas 
atividades práticas, não se sentiam totalmente responsáveis pelas tarefas, 
pois o professor-orientador estava presente para auxiliar. E que quando se 
viam atuando, sentiam-se completamente abandonados, tendo eles mesmo 
que tomarem as decisões sobre a tarefa a ser executada. Em parte esses 
egressos assumem a responsabilidade ao afirmar que o papel de aluno é 
mais confortável e que, portanto, não tinha maturidade nem 
responsabilidade para a atuação profissional. Mas ao mesmo tempo eles 
reivindicam da instituição uma postura mais firme em relação ao preparo 
dos alunos para as reais situações do mercado. 

Nos dados quantitativos observamos que 16% dos egressos indicam 
outras dificuldades para a inserção no mercado de trabalho. Porém, nas 
informações coletas pela pesquisa qualitativa, essas dificuldades não 
aparecem de forma explícita, pois os sujeitos entrevistados reforçaram as 
questões que indicam a necessidade de capital social para a inserção, 
questões estruturais e falta de experiência e preparo para atuar na área de 
formação. 
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Um outro ponto relevante na pesquisa, levando-se em 
consideração os dados quantitativos e as análises qualitativas, refere-se à 
satisfação com a atividade profissional. Nos dados quantitativos verificou-se 
um alto índice de satisfação com o exercício profissional. Nas abordagens 
qualitativas os sujeitos, de forma geral, consideram sentirem-se realizados e 
satisfeitos. É interessante perceber que a satisfação não estava vinculada ao 
exercício profissional, pois muitos ainda não estavam inseridos no mercado. 
A satisfação era apontada como a realização de um projeto de vida. 
Sentiam-se profissionais e satisfeitos com o curso escolhido. A inserção era 
vista como um processo ainda em andamento, não interferindo no grau de 
satisfação. Também, as críticas à formação prática não interferia no grau de 
satisfação, que muitas vezes era apontada como um dado a ser melhorado 
pela instituição.      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista as intencionalidades da pesquisa, tanto no que se 
refere ao mapeamento da inserção profissional, bem como na 
compreensão e discussão dos problemas e dificuldades desse processo, 
indicadas pelos dados qualitativos, concluímos que, na visão geral, e 
considerando essas informações como amostragem do universo 
pesquisado, o processo de inserção profissional dos egressos da 
UniEVANGÉLICA (2003-2005) enfrenta algumas dificuldades e precisa ser  
conhecido e discutido pelos gestores dos cursos dessa Instituição. Apesar de 
alguns cursos apresentarem uma inserção profissional significativa, outros 
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enfrentam muitas dificuldades, seja por questões da estrutura do mercado 
de trabalho, seja pela formação recebida na graduação. 

Nas análises qualitativas, pudemos identificar pontos que tipificam 
as principais dificuldades e, em grande parte, dizem respeito à formação 
prática dos egressos. Na sua grande maioria os egressos referem-se à 
formação prática-profissional como insuficiente, ou deficitária. Reclamam 
do processo que não possibilita adquirir experiência e vivência profissional, 
gerando insegurança no exercício profissional. Porém, para os egressos, a 
formação teórica é satisfatória; mas, nas suas observações, não conseguem 
relacionar a formação teórica ao exercício profissional. Mesmo com as 
críticas na formação prática, esses egressos dizem que a formação recebida 
não perde para as demais instituições de ensino, ou seja, não se sentem 
inferiores no processo de inserção e busca de oportunidades no mercado de 
trabalho, sendo que as observações são apontadas como fundamentais 
para a melhoria da formação profissional.  

Os egressos da UniEVANGÉLICA apresentam um grau de satisfação 
elevado com o curso concluído e com o exercício profissional da área de 
formação. Mesmo os que ainda não estavam inseridos na área de formação 
têm uma expectativa muito grande em poder atuar na profissão. Para tanto, 
buscam especializar-se e estão se preparando para concursos na área.   

As informações que a pesquisa qualitativa apresentou, reforçaram 
os dados obtidos pelo mapeamento quantitativo. Entretanto, enriqueceram 
esses dados, ao inserir na produção do conhecimento, as vozes dos sujeitos 
participantes do processo educativo. Também, conforme as visões acerca 
da educação que se pretende para o século XXI, observamos que os alunos 
dão muito valor ao saber fazer e ao conhecimento técnico profissional. 
Nesse ponto, vemos que as visões filosóficas pensam a educação como um 
processo.    

Assim, consideramos que os dados e informações recebidas nos 
permitem sugerir melhorias nos cursos. Inicialmente, a necessidade de 
pensar no egresso não apenas como um perfil constante do projeto 
pedagógico do curso, mas buscar informações sobre a real situação do 
egresso e sua contribuição nas melhorias das práticas pedagógicas. 
Consideramos, ainda, ser fundamental repensar as práticas profissionais, 
inclusive acrescentando os depoimentos e as experiências dos egressos 
nessa disciplina. Esse dado é muito evidenciado na pesquisa, portanto, seria 
fator fundamental de esclarecimento e melhoria da gestão pedagógica dos 
cursos. Uma outra consideração é preparar o aluno para as reais 
dificuldades do mercado, de sua inserção, dos processos seletivos, da 
necessidade de redes de relacionamento e redes sociais.        
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AVALIAÇÃO COM OS CONCLUINTES DA 
UniEVANGÉLICA:

Análise do relatório trienal de pesquisa com os concluintes 
2003-2005

1Sandro Dutra e Silva

INTRODUÇÃO

Este texto procura apresentar uma análise da coleta de dados 
referente a questionários aplicados aos alunos concluintes da 
UniEVANGÉLICA. O objetivo é promover uma síntese das informações, 
bem como apresentar uma visão geral da percepção dos alunos em relação 
a seus respectivos cursos. Esse trabalho se fundamenta nas concepções da 
avaliação do ensino superior (SOBRINHO, 1995; SOBRINHO, 2000; 
AFONSO, 2000), na Lei 10.870 de 19 de maio de 2004 do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (BRASIL, 2004), e nas políticas 
norteadoras do PPI da UniEVANGÉLICA (2007), que compreendem a 
avaliação como um processo contínuo, cíclico, criativo e que valoriza o 
auto-conhecimento para implementação de melhorias.        

Esta concepção de avaliação considera, como princípios, a 
globalidade, a responsabilidade social com a qualidade da 
educação superior, o respeito à identidade, à missão e à história da 
Instituição, o reconhecimento da diversidade, continuidade do 
processo avaliativo, a construção coletiva, a credibilidade, caráter 
pedagógico e construção de autonomia, além do princípio 
fundamental para o desenvolvimento pleno da vida humana, a 
ética. (PPI, 2007) 

Os dados que compõem essa abordagem são uma síntese de itens 
avaliados e de indicações e sugestões apresentadas pelos alunos 
concluintes dos referidos cursos da UniEVANGÉLICA, englobando período 

1 Mestre em Sociologia/UFG, doutorando em História/UnB, professor da UniEVANGELICA nos cursos do Instituto Superior 
de Educação e Curso de Direito, e Coordenador do Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos – 
PACE/UniATENDER. 
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entre 2003 a 2005 e tendo como fonte o Relatório Trienal de Pesquisa com 
Concluintes e Egressos, resultante de pesquisas desenvolvidas pelo 
Programa de Concluintes e Egressos (PACE), ligado ao UniAtender e a Pró-
Reitoria Acadêmica. 

Esse relatório tem como objeto de estudo os cursos de 
Administração/Gestão Financeira, Administração/Gestão Hoteleira, 
Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, História, Letras, 
Matemática, Odontologia e Pedagogia, que tiveram turmas concluintes no 
período de 2003 até 2005. O trabalho realizado procurou estabelecer uma 
síntese das informações quantitativas e quantitativas obtidas durante a 
coleta dados, identificadas nas assertivas estatísticas e na leitura e 
interpretação das questões abertas e, ainda, nas observações deixadas pelos 
concluintes. Foram considerados sujeitos aptos a participarem desta 
pesquisa os concluintes dos referidos cursos, e tendo como recorte 
temporal o período de 2003 a 2005. Porém, os cursos de 
Administração,cujos dados obtidos referem-sea 2004 e 2005 e que tiveram 
suas turmas concluintes iniciadas em 2004, foram analisados bienalmente   
referem-se. Os dados dos concluintes do curso de Geografia, que constam 
no relatório do Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos - 
PACE/UniATENDER, não foram objeto de análise, por aparecer com turmas 
concluintes apenas em 2003.  

Para coleta de dados foi elaborado um questionário que continha os 
seguintes itens: Informações pessoais, informações acadêmicas, avaliação 
do curso em conclusão e espaço para indicação de observações, sugestões 
de melhoria, críticas ou outros tipos de comentários. Os dados referentes a 
informações pessoais foram colhidos com a finalidade de alimentar o banco 
de dados dos egressos da PACE/UniATENDER. O item referente a 
informações acadêmicas consta dados referentes às motivações que 
orientaram a escolha do curso, o grau de satisfação em relação ao curso 
concluído, e outros dados referentes à graduação. No terceiro item 
constava da avaliação do curso, com dez pontos avaliados, em que os 
sujeitos atribuíram notas numa escala de zero a cinco (0 a 5), conforme a 
seguinte tabela que estabelece, por meio dessa mensuração, o atendimento 
(total ou não atendimento) dos pontos avaliados: 
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Quadro 1: Escala de mensuração do ensino recebido no 
curso (se o curso atendeu às expectativas).

Os questionários foram encaminhados no final de cada semestre 
pesquisado para os cursos com turmas concluintes no período, aplicados 
em sala de aula, recolhidos pelos responsáveis do curso e devolvidos ao 
PACE/UniATEDER para tabulação e arquivamento. Os dados referentes a 
informações pessoais foram digitalizados e utilizados para abastecer o 
banco de dados dos egressos do PACE. Já os dados referentes à avaliação 
institucional foram tabulados, e as questões subjetivas foram digitadas, 
respeitando o conteúdo integral dos relatos, inclusive mantendo os erros 
ortográficos. Essa tarefa ocorreu no período entre o primeiro semestre de 
2003 e o final de 2005, contemplando, assim, as turmas concluintes nos dois 
semestres. No início de 2006, esses dados passaram a ser analisados, 
identificando os itens constantes dos três anos do período abordado, que 
resultou no “Relatório Trienal de Pesquisa com os Concluintes e Egressos da 
UniEVANGELICA”. Esse relatório apresentava uma análise anual de cada 
curso concluinte no período, bem como identificava os depoimentos, 
observações e sugestões constante da avaliação aberta dos concluintes de 
2003 a 2005, e foi a fonte documental utilizada nesse relatório síntese.  

O “Relatório Trienal” não efetuava uma comparação dos dados da 
pesquisa com os concluintes, nem tampouco analisava as informações 
constantes. Apenas apresentava anualmente cada dado mensurado e as 
observações dos depoimentos. No entanto, esse relatório serviu como base 
para esse documento, ora denominado “Análise do relatório trienal de 
pesquisa com os concluintes 2003-2005”, que teve como objetivo proceder 
a comparação dessas informações e apresentar esses resultados à 
comunidade acadêmica dessa Instituição. Ainda em 2006, durante a 
realização do Seminário de Práticas Docentes da UniEVANGÉLICA, esses 
dados foram apresentados e discutidos com o corpo docente e os gestores 
que participaram do evento.

65

CADERNOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - Nº 2

ESCALA NOTA 
Totalmente  5 
Muito 4 
Parcialmente 3 
Muito Pouco 2 
Não atendeu 1 
Sem condições de avaliar 0 



1 O grau de satisfação em relação a outras variáveis 

O primeiro item desta análise refere-se à média do grau de 
satisfação em relação ao curso concluído, e em que os cursos História e 
Direito apresentam maior e menor grau de satisfação, respectivamente. 
Outro dado interessante é que a grande maioria dos concluintes considerou 
estar satisfeita com o curso concluído, sendo que apenas no Direito e 
Administração a média de satisfação não foi atingida (tabela 1).        

Comparando as tabelas de nº 1 e 2, pudemos identificar que existe 
uma relação entre as motivações da escolha do curso com a avaliação do 
grau de satisfação aferida pelos concluintes. No curso de História, por 
exemplo, observa-se que, na média dos anos analisados (2003, 2004 e 
2005), os concluintes aferiram um maior grau de satisfação. E quando 
analisa-se o motivo da escolha do curso, percebe-se que nesse caso o peso 
das possibilidades do mercado teve pouca influência, da mesma forma que 
aparece em segundo lugar nas médias gerais de identificação pessoal do 
concluinte com o curso. Essa variável pode ser também observada no curso 
de Odontologia, em que o grau de satisfação ficou em segundo lugar na 
média geral dos cursos da UniEVANGÉLICA, atrás apenas do curso de 
História. Na Odontologia o peso da identificação pessoal dos concluintes na 
escolha do curso parece influenciar no grau de satisfação mensurado.

Essa relação entre as motivações da escolha com o grau de 
satisfação também pode ser identificada quando observado os menores 
índices dessa variável. Por exemplo, os cursos Administração Gestão 
Financeira e Administração em Gestão Hoteleira aparecem com os maiores 
índices na escolha orientada pelo mercado de trabalho (23,7% e 28,2%, 
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Tabela 1: Grau de satisfação com o curso concluído.

47,8
54,6
21

43,6
26

13,8
9,3
29,1
18,3
10,9
21,4

7,2
1,9
4,2
7,7
3,7
1,5
3,4
8,3
4,8
1,1
4,1

Parcialmente 
satisfeito

Muito pouco 
satisfeito

45

Satisfeito

43,5
70,7
43,4
65,6
84,7
87,3
59,7
74,1
85,8

Curso
 

Adm. Gestão Financeira
Adm. Gestão Hoteleira
Ciências Sociais

 
Direito

 
Educação Física
Enfermagem
História
Letras
Matemática
Odontologia
Pedagogia 74,5

Sem condições 
de avaliar

-

 

-

 

4,1

 

5,3
4,7
-
-

2,9

 

2,8
2,2
-



respectivamente), sendo que a escolha orientada por identificação pessoal 
ficou abaixo de 50% (39,0% e 45,2%, respectivamente). Esse dado pode 
implicar que não conseguindo inserção ainda no período de graduação, ou 
o fato de não visualizar oportunidades de emprego podem ter pesado no 
grau de satisfação.

Contudo, um fator pode descartar essa hipótese, quando, por 
exemplo, analisamos as variáveis dos cursos de licenciatura para graduação 
em Letras, Matemática e Pedagogia, em que o percentual de escolha por 
identificação pessoal é menor do que 50% (40,0%, 49,5% e 49%, 
respectivamente) e apresentaram um grau de satisfação positiva (59,7%, 
74,1% e 74,5%, respectivamente). Nossa hipótese é a de que muito dos 
concluintes já atuavam na rede de ensino e buscaram a graduação para 
regularizar a sua situação junto às secretarias de educação municipal ou 
estadual. Isso porque a orientação da escolha por trabalhar em áreas afins 
apresenta um percentual significativo nos cursos de Letras (31,1%), 
Matemática (23,1%) e Pedagogia (32,2%). Ou seja, esse fator apresenta um 
quadro diferente dos concluintes dos cursos de Administração, pois os 
graduandos das Licenciaturas já estavam atuando no mercado de trabalho.

A análise que foge dessa relação entre grau de satisfação e 
motivação da escolha do curso está na observação dos concluintes do 
Direito, em que o grau de satisfação é o menor dentre todos os cursos 
pesquisados (43,4%), mas que a orientação por identificação pessoal 
representa 63,3% das escolhas. Nesse caso, o grau de insatisfação seria em 
decorrente, principalmente, de outras variáveis que não a orientação da 
escolha.

Também, quando apresentamos essa relação, não é para apontar 
como causa do grau de insatisfação a falta de identificação com o curso, mas 
evidenciar que existe uma relação entre essas variáveis, e que não podem 
ser desprezadas pelos gestores dos cursos. Ou seja, conhecer os motivos que 
orientaram os ingressantes no curso pode constituir uma informação 
importante para conhecer os interesses dos concluintes.
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Um outro ponto significativo é a observação do acréscimo no grau 
de satisfação do curso de Enfermagem durante o período analisado. Porém, 
importante ressaltar que a participação desses concluintes na avaliação de 
2005, em que esse acréscimo foi observado, é considerada estatisticamente 
insatisfatória, pois figurou abaixo do percentual de 20% do total de 
concluintes, índice que prejudica a confiabilidade das informações.

Segue abaixo os gráficos do grau de satisfação apresentado pelos 
concluintes em seus respectivos cursos, identificando a variação 
apresentada nos três anos analisados para a observação da evolução dessa 
variável.   
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Curso 
Escolha: 

Identificação
pessoal

Escolha: 
Trabalha em 
áreas afins

Escolha: 
mercado de 

trabalho

Escolha: 
outros 

motivos 
Adm/Financeira 39,0 28,8 23,7 - 
Adm/Hotelaria 45,2 14,2 28,2 -
Ciências Sociais 58,2 6,0 3,9 -
Direito 63,3 8,5 17,9 -
Educação Física 63,4 16,1 8,1 - 
Enfermagem 65,2 11,4 13,2 - 
História 71,8 12,1 3,3 -
Letras 40,0 31,1 16,6 -
Matemática 49,5 23,1 17,9 - 
Odontologia 79,1 5,2 6,1 -
Pedagogia 49,0 32,2 9,1 - 

Tabela 2: Média trienal dos principais pontos do relatório

Gráfico 1

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 2

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 3 

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 4 

Fonte: PACE/UniATENDER/2005

Gráfico 5

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 6

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 7

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 8

Fonte: PACE/UniATENDER/2005

Gráfico 9

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 10

Fonte: PACE/UniATENDER/2005
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Gráfico 11

Fonte: PACE/UniATENDER/2005



A partir do gráfico 12, podemos identificar o processo de evolução 
do grau de satisfação dos cursos analisados. O curso de Administração em 
Gestão Hoteleira foi o que obteve maior evolução positiva no grau de 
satisfação, com 29,9 pontos percentuais de incremento. Essa tendência 
também foi verificada nos cursos de Enfermagem, porém com as devidas 
considerações em relação ao percentual de participantes, e de Educação 
Física, com incremento de 28,3 e 23,3 pontos percentuais, 
respectivamente.

Os cursos que mais tiveram perda no grau de satisfação foram 
Matemática (44,1%), Ciências Sociais (40,3%) e Direito (33%), 
apresentando uma evolução negativa nessa variável. O curso de 
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Gráfico 12

Fonte: PACE/UniATENDER/2005



Matemática teve uma avaliação muito positiva em 2003 em relação ao grau 
de satisfação (94%) e uma queda significativa em 2005 (49,9%). Também em 
2005 caiu a média da avaliação de ensino (3,5) em relação aos anos 
anteriores (4,2 em 2003; 3,1 em 2004). Um outro dado interessante é que, 
em 2003 e 2004, apareceram poucas anotações para as questões abertas. 
Considerando que, na grande maioria das vezes, os alunos utilizam o 
espaço de sugestões muito mais para reclamar do que elogiar, essa variável 
tem relação com os critérios de satisfação/insatisfação. Já em 2005, 64% dos 
concluintes fizeram algum tipo de apontamento, com destaque para corpo 
docente, atendimento aos alunos, e falta de investimentos no curso. Um 
dado novo que pode auxiliar na compreensão dessas informações, e que é 
relevante para a compreensão desse variável, é que em 2005 formaram-se 
duas turmas distintas, sendo uma com duração de quatro anos e outra com 
duração de três anos. Na análise dos dados, não fizemos essa separação, 
sendo considerados sujeitos os concluintes do ano de 2005. Porém, esse 
indicador aponta para a necessidade de compreensão distinta desses 
sujeitos, porque nessa distinção poderiam estar os problemas da formação e 
satisfação dos concluintes.

No curso de Ciências Sociais ocorre um caso semelhante ao curso 
de Matemática. Em 2003 o grau de satisfação estava na casa dos noventa 
pontos percentuais, caindo para cinqüenta pontos em 2005. Porém, um fato 
interessante é que a média da avaliação no ensino nesse período teve uma 
trajetória inversa ao grau de satisfação (3,3 em 2003; 3,4 em 2004; 3,7 em 
2005). Ou seja, parece contraditório, mas a diminuição da satisfação não 
estava diretamente relacionada ao ensino e a formação recebida. Nas 
questões abertas, por sua vez, aparecem de forma recorrente, reclamações 
em relação às práticas profissionais e a exigência de valorização do curso 
por parte da instituição. Um outro dado a ser considerado é que a turma de 
2005 teve o perfil do curso e a matriz curricular modificada (bacharelado 
com ênfase em políticas públicas, e extinção da licenciatura). Inclusive a 
duração do curso, assim como o de  matemática, foi alterada para três anos 
de duração. Nenhuma das indicações, feitas nas questões qualitativas, 
apontaram críticas à matriz curricular que pode, a princípio, dar a idéia de 
que a mudança da matriz curricular não influenciou no grau de satisfação. 
Portanto, as considerações que fazemos, levando em conta os dados 
quantitativos e qualitativos é de que, os concluintes avaliaram 
positivamente o ensino recebido, não reclamaram do corpo docente, nem 
da matriz curricular, nem tampouco da duração do curso em três anos. Os 
concluintes estão insatisfeitos em relação ao campo de trabalho, às 
condições precárias da prática profissional (falta de convênios e parcerias 
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para estágios) e à falta de investimentos por parte da Instituição.
O curso de Direito experimentou a terceira maior queda no grau de 

satisfação na avaliação dos concluintes. Na média geral das avaliações de 
ensino, o curso obteve o menor índice (3,2) dentre os cursos analisados. No 
entanto, quando observado as médias anuais, o Curso não apresentou uma 
trajetória de declínio, mas uma variação no período (3,5 em 2003; 2,8 em 
2004; 3,3 em 2005). Mas o dado referente a média global do ensino pode ser 
apontado como motivador da insatisfação, tendo em vista que essa média 
esteja muito próxima do atendimento parcial em relação ao ensino 
recebido (2,1 a 3,0). Outra questão refere-se ao percentual de alunos que 
escolhem o curso em função do mercado de trabalho (17,9%) e que o não 
atendimento dessa variável pode intervir no grau de satisfação por conta da 
expectativa não contemplada. Um outro ponto significativo é a repetição no 
período analisado das abordagens das questões abertas. Nos três anos, os 
alunos repetidamente apontam corpo docente, prática jurídica, grade 
curricular e biblioteca como os principais itens para a melhoria do curso. 
Talvez a repetição dessa abordagem incida sobre o grau de insatisfação na 
medida em que simboliza um problema crônico do curso. Essa variável não 
pode ser descartada como motivadora, até mesmo como constituinte do 
grau de insatisfação que ocupa a consciência coletiva dos alunos.

O curso de Administração em Gestão Hoteleira foi o que apresentou 
maior evolução no grau de satisfação. A análise baseou-se no recorte dos 
dois últimos anos, pois a primeira turma formada foi a de 2004. Com relação 
aos motivos de melhoria do grau de satisfação, podemos apresentar 
algumas considerações. A primeira delas é que, quando analisado os 
motivos da escolha do curso, percebe-se que em 2005 ocorreu um aumento 
significativo dos ingressos que orientaram sua escolha em função da 
identificação pessoal (28,5% em 2004 contra 62% em 2005). 
Consequentemente diminuiu o percentual de escolha orientada em função 
do mercado (42,8 em 2004 contra 13,7 em 2005). Essa primeira 
consideração confirma aquela hipótese de que os alunos que se identificam 
inicialmente com o curso  tendem a se tornar egressos mais satisfeitos. Uma 
segunda consideração é a de que, quando analisada a média da avaliação 
do ensino nos períodos em questão, observa-se que foram as mesmas (3,6).

Um outro dado, nessa comparação, é importante ser ressaltado. Em 
2004 os concluintes aferiram a média de 2,7 para o item que avaliava o 
desenvolvimento de atividades de prática profissional contra 3,4 em 2005. 
Também esse dado foi verificado nas questões abertas, em que a totalidades 
das observações constantes de 2004 reclamavam do ensino prático, 
apontando para a necessidade de vinculação entre teoria e prática, visitas 
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técnicas e manipulação real da prática hoteleira. Já em 2005, a prática 
profissional foi responsável por 64% dos apontamentos de melhoria por 
parte dos concluintes do curso. É um índice muito alto, mas representa uma 
queda de 26% em relação ao ano anterior e que pode ser um indicador na 
melhoria do grau de satisfação.          

2 A avaliação do ensino recebido

Sobre a média geral das avaliações, acerca do ensino ministrado, 
obteve-se o seguinte resultado:

Os cursos de Pedagogia e História figuram na escala máxima de 
avaliação do ensino (4,1 a 5,0), atendendo totalmente às expectativas dos 
concluintes. Todos os demais cursos obtiveram, na média geral, valor da 
segunda escala (3,1 a 4,0), considerando que o ensino ministrado contribui 
de forma satisfatória para a formação desse egresso, ou seja, nenhum curso 
avaliou o conjunto de variáveis referentes ao ensino como atendimento 
parcial ou insuficiente. Porém, dentre as variações pertinentes à segunda 
escala, os cursos de Direito e Administração em Gestão Financeira 
aparecem com as menores avaliações, em que foram atribuídas as médias 
3,2 e 3,3 pontos, respectivamente. É interessante perceber que, na relação 
com o grau de satisfação, esses cursos tiveram um índice inferior a 50% do 
grau de satisfação positiva (43,7% e 45%,respectivamente). 

Considerando que as indicações de insatisfação com as práticas 
profissionais apareceram de forma significativa nas questões abertas 
(análise seguinte), procuramos verificar as médias obtidas pelos cursos em 
dois pontos da avaliação do ensino ministrado, qual seja, os referentes à 
formação do conhecimento técnico e ao desenvolvimento de práticas 
profissionais. O curso de Pedagogia foi o mais bem avaliado em ambas as 
questões. O curso de Direito recebeu a menor média na avaliação que 
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Tabela 3: Média geral da avaliações do ensino 

1
5

1

9

Curso Média Geral Grau de Satisfação (%)
Administração Gestão Financeira 3,3 45
Administração Gestão Hoteleira 3,6 43,5
Ciências Sociais 3,4 70,7
Direito 3, 43,7
Educação Física 3, 65,6
Enfermagem 4,0 84,7
História 4, 87,3
Letras 3,7 59,7
Matemática

 

3, 74,1
Odontologia

 

3,8 85,9
Pedagogia

 

4,0 74,5

 



aferiu a contribuição do ensino ministrado para a formação do 
conhecimento técnico (3,4). Já o curso de Ciências Sociais obteve a menor 
média na questão que avalia o desenvolvimento de práticas profissionais, 
recebendo média trienal de 2,3 pontos, abaixo do grau considerado como 
satisfatório (tabela 4).
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Tabela 4: Avaliação do ensino

1 Adm. G. Financeira

2 Adm. G. Hoteleira

3 Ciencias Sociais

4 Direito

5 Educação Física

6 Enfermagem

7 Historia

8 Letras

9 Matemática

10 Odontologia

11 Pedagogia

12 Média dos temas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Conhecimento Técnico 3,5 3,7 3,6 3,4 3,8 4,2 4,1 4 4 4,2 4,3 3,9

B. Conhecimento Teórico 3,7 3,6 4,1 3,4 3,7 4,2 4,4 3,8 3,8 3,9 4,2 3,9

C. Princípios Éticos 3,5 3,9 4,2 3,7 3,8 4,3 4,4 3,7 4 4 4,4 4,0

D. Pesquisa 2,9 3,9 3,9 3 3,4 3,9 4 3,6 3,5 3,5 3,8 3,6

E. Atividades de Extensão 3,4 3,6 3,2 3,3 3,5 4,1 3,7 3,3 3,5 3,7 3,8 3,5

F. Bibliografia atualizada 3,7 3,9 4 3 3,7 4,1 4,2 3,8 3,7 3,8 4,3 3,8

G. Práticas profissionais 2,9 3 2,3 3,2 3,5 4,1 4,2 3,9 4 4 4,2 3,5

H. Orientação Individualizada 3,2 3,5 3,3 3 3,4 3,8 4,1 4 4,2 4 3,9 3,6

Autonomia intelectual 3,2 3,8 3,4 3 3,4 4,1 4,1 3,6 4,2 3,9 4,1 3,7

J. Atende ao mercado de trabalho 3,1 3,2 2,5 2,8 3,6 4 4,2 3,7 4,1 3,9 3,8 3,5

Média geral 3,3 3,6 3,4 3,1 3,5 4,0 4,1 3,7 3,9 3,8 4,0 3,7

I. 

A tabela nº 4 indica as dez variáveis da avaliação do ensino recebido 
e sua média trienal em cada curso, bem como a média geral dessas variáveis 
por curso (Item 12). A partir da análise dessa tabela percebemos que, no 
geral, as variáveis da avaliação do ensino recebido ficaram dentro da média 
correspondente ao atendimento positivo (muito – 3,1 a 4,0), com destaque 
para as avaliações referentes à contribuição do ensino para a formação do 
conhecimento técnico (Item A: 3,9), para a formação do conhecimento 
teórico (Item B: 3,9) e formação de princípios éticos, morais e de cidadania 
(Item C: 4,0). Ou seja, os alunos consideram que os conteúdos técnicos e 
teóricos, ou o domínio desses conteúdos, foram absorvidos por eles de 
forma satisfatória. Da mesma forma que consideram importante o papel 
ético e moral da Instituição para a formação de sua personalidade e 
também cidadão. Entretanto, destaca-se o item C, referente à formação de 
princípios éticos e morais, como o mais bem avaliado pelos concluintes. 



Esse item aparece, inclusive, como a variável mais bem avaliada em 64% 
dos cursos (Administração em Gestão Hoteleira, Ciências Sociais, Direito, 
Educação Física, Enfermagem, História e Pedagogia).

As variáveis que obtiveram menores médias em relação ao ensino 
foram as que avaliaram a contribuição para o desenvolvimento de 
atividades extra-curriculares, possibilitando a participação em eventos de 
extensão (Item E); as que avaliaram o desenvolvimento de atividades de 
prática profissional (Item G); e se o ensino atende às necessidades do 
mercado de trabalho (Item J), que receberam, conjuntamente, média 3,5. 
Essa média está dentro do atendimento considerado positivo, porém 
indicam os pontos considerados pelos concluintes como os mais precários 
na avaliação. Com relação ao item que avaliava o atendimento às 
necessidades do mercado de trabalho (Item J), vê-se que por parte dos 
concluintes de Ciências Sociais e Direito a menor avaliação, obtendo as 
médias de 2,5 e 2,8, respectivamente, satisfazendo parcialmente às 
expectativas desses egressos. Com relação à variável que considerava a 
formação recebida referente à práticas profissionais, recebeu mensuração 
parcialmente satisfatória nos cursos de Administração Gestão Financeira 
(2,9), Administração Gestão Hoteleira (3,0) e Ciências Sociais (2,3). Essa 
observação aponta para a correlação entre essas variáveis e o item anterior 
que analisava o atendimento às necessidades do mercado de trabalho, bem 
como às observações apresentadas nas questões abertas, que apontam 
sugestões e indicações dos concluintes. Ou seja, essa análise aponta para 
certa insatisfação em relação a formação profissional, tanto na formação de 
conhecimento e  atividades práticas,  como na adequação desse ensino ao 
mercado de trabalho. Essa indicação aponta para a hipótese da carência do 
“saber-fazer” na formação dos egressos, pelo grau de satisfação menor com 
a parte pertinente à contribuição profissional do ensino recebido.

Os cursos que obtiveram as maiores pontuações foram o de História 
(4,1), Enfermagem e Pedagogia (ambos com média geral 4,0). O curso de 
História, na média geral, atribuiu satisfação plena com ensino recebido, 
levando em consideração a média das 10 variáveis analisadas. Os cursos de 
Direito (3,1), Administração em Gestão Financeira (3,3) e Ciências Sociais 
(3,4) receberam as menores médias, segundo avaliação do ensino aferida 
pelos concluintes.
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3 Análise das sugestões e indicações dos concluintes

Apresentamos, a seguir, a análise resumida das sugestões dadas 
pelos concluintes, considerando os apontamentos feitos pelos cursos no 
período analisado (2003-2005). Essa análise baseia-se na observação dos 
vários apontamentos presentes nos questionários aplicados aos 
concluintes. Nossa metodologia foi verificar, anualmente, os pontos que 
mais apareciam nas questões abertas. Abaixo, apresentamos essas 
observações por curso. 
      

3.1 Administração Gestão Financeira

Em 2004, os concluintes apontaram como principal indicação 
problemas relacionados com o corpo docente. Sugerem uma melhor 
qualificação dos professores, um acompanhamento pelos coordenadores 
dos conteúdos e das aulas ministradas, maior compromisso com horário e 
conteúdo. Mas o problema de qualificação/formação do corpo docente 
aparece como ponto mais indicado. Outro item que aparece nas sugestões 
refere-se a relação entre teoria e prática, em que é cobrado maior prática e 
a aplicação de conteúdos teóricos condizentes com a realidade do mercado 
de trabalho.

Em 2005, os dois pontos mais recorrentes nas sugestões dos 
concluintes referem-se à relação entre teoria e prática e a grade curricular. 
Com relação ao primeiro item, os concluintes sugerem que os conteúdos 
teóricos estejam vinculados à prática profissional, e que o curso invista em 
atividades práticas. O segundo ítem tem uma relação direta com primeiro, 
na medida em que sugerem a introdução de prática nos primeiros períodos 
do curso. Sugerem, ainda, reformas no último período, citando, inclusive a 
necessidade de alterações na distribuição e confecção dos trabalhos de 
conclusão de curso.

Um outro ponto que também aparece, não tão forte quanto os dois 
anteriores, refere-se a melhoria no atendimento dos alunos pelo curso. 
Apontam que as sugestões nem sempre são ouvidas, ou que não recebem 
retorno das reclamações. Alguns chegam a ironizar que se aprende no 
curso um tratamento ao cliente, porém esse tratamento não é visto no 
atendimento do curso.
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3.2 Administração Gestão Hoteleira

Em 2004, as sugestões dos concluintes estão totalmente focalizadas 
na vinculação entre teoria e prática, em que indicam a necessidade de 
investimento do curso em atividades práticas como visitas técnicas, 
manipulação real em hotéis e ampliação do campo de estágios.

A principal sugestão apresentada pelos concluintes expressa a 
necessidade de aplicação prática dos conteúdos teóricos. Indicam a 
necessidade de mais visitas técnicas e o incentivo na disponibilidade de 
disciplinas/conteúdos que, em sua opinião são essenciais, como hotelaria e 
língua inglesa. Esse ponto relaciona-se com o segundo mais indicado, 
referente à necessidade de mudanças na grade curricular. Consideram que, 
no último período, possa ocorrer uma maior disponibilidade de tempo para 
a monografia e mudanças nos conteúdos, incorporando mais prática. Com 
relação ao corpo docente, sugerem melhorias na seleção e qualificação dos 
professores.

3.3 Ciências Sociais

Em 2003, além de exigirem mais prática pedagógica e acesso às 
inovações na pesquisa, os concluintes se mostram inseguros acerca do 
campo de trabalho em que poderão atuar. 

No ano de 2004, os concluintes sugerem que as abordagens teóricas 
tenham a possibilidade de aplicação prática. Para isso, a principal 
preocupação  foi o trabalho de campo, sugerindo estágios em empresas e 
órgãos públicos/privados. Outras sugestões indicadas foram a de ampliar as 
atividades extracurriculares como seminários, palestras, pesquisas e 
projetos. Solicitam, ainda  maior investimento na capacitação dos alunos na 
produção de textos.

Em 2005, dois pontos são apresentados pelos concluintes para a 
melhoria do curso. O principal é a ampliação de atividades práticas no 
curso com a criação de parcerias para estágios e atividades de pesquisa. O 
segundo ponto refere-se a valorização e divulgação do curso e do campo de 
trabalho do cientista social. Os concluintes consideram que o curso não tem 
a devida valorização pela Instituição e que não existe incentivo e apoio para 
estágios que poderiam, segundo a visão deles, favorecer o reconhecimento 
desse profissional e sua devida inserção no mercado de trabalho.
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3.4 Direito

Em 2003, os concluintes do curso de Direito apresentaram uma 
grande quantidade de sugestões. A principal sugestão para a melhoria do 
curso refere-se à prática jurídica, em que os concluintes apontam como 
deficitária. Essa abordagem alia-se à necessidade apresentada por eles da 
reformulação da grade curricular, principalmente para o último período, 
intensificando a prática jurídica, que segundo as sugestões, deveriam 
começar nos períodos iniciais do curso. Uma outra reclamação que 
aparece muito forte é a da necessidade de melhor qualificação didática dos 
professores. Solicitam, ainda, que o corpo docente tenha compromisso e 
responsabilidade com o conteúdo ministrado.

Já em 2004, os concluintes apontaram, em síntese, quatro 
indicadores principais de suas observações para melhoria do curso: corpo 
docente, práticas jurídicas, grade curricular e biblioteca. O interessante é 
que repetem os mesmos pontos do ano anterior. A melhoria do corpo 
docente é a principal indicação, apresentando as seguintes sugestões: 
investimento na qualificação didática e metodológica, envolvimento e 
compromisso com a disciplina ministrada. Outra questão é a preocupação 
com a prática jurídica, em se sugerem a revisão da grade, aumento do 
tempo no Escritório modelo para dois anos, dedicação do último período á 
prática jurídica, valorização da prática nas áreas penal e trabalhista, tendo  
em vista que, segundo eles, a área civil é muito mais prestigiada.

A principal indicação dos concluintes no ano de 2005 foi para que o 
curso observasse com maior rigor o trabalho desempenhado pelos 
professores. Reclamam muito da qualificação e responsabilidade de alguns 
professores. Sugerem mudanças na grade curricular, principalmente no 
último período. Afirmam que já perceberam mudanças, contudo sentem-se 
prejudicados. Indicam a necessidade de investimento na prática jurídica e 
melhoria das atividades no Escritório Modelo, que recebeu muitas 
reclamações. A Biblioteca, na visão dos concluintes, precisa ampliar seu 
acervo e modernizá-lo.

Nas observações dos concluintes do 2º semestre de 2005, aparece 
um grande número de indicações, em que 72% dos alunos fizeram algum 
tipo de observação. Na média anual, o item “corpo docente” foi o mais 
indicado. Porém, no último semestre, as questões relacionadas a prática 
receberam maior atenção desses concluintes, em que o ponto forte foram 
as críticas ao andamento da prática jurídica no Escritório Modelo, 
apontando a necessidade de organização, competência, qualidade, 
considerando que essa prática, da forma com que foi ministrada gerou 
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desânimo e frustração por isso a necessidade de melhorias profundas no 
Escritório Modelo.  

3.5 Educação Física

Os concluintes do ano de 2003 apontam a falta de aulas e atividades 
práticas no curso como um ponto a ser melhorado. Reclamam do 
atendimento prestado ao aluno, principalmente nas orientações, 
considerando que deveriam ser individualizadas.

Em 2004, a principal indicação dos concluintes foi necessidade de 
maior qualificação dos corpo docente. Interessante que aparece nessa 
turma a indicação de melhoria da postura ética de alguns professores. 
Apontaram para a necessidade de melhoraria nas orientações de 
monografia, pois alguns professores ficam sobrecarregados e alunos 
prejudicados. Sugerem mudança na grade curricular no sentido de 
aumentar carga horária de algumas disciplinas, porém, não indicam quais 
disciplinas deveriam ser contempladas. Reclamam que o curso deveria 
ouvir as sugestões dos alunos.

Já em 2005, a principal indicação dos concluintes é a de que a grade 
curricular necessita ser atualizada. Algumas indicações são genéricas, 
porém outras apontam para o adiantamento do trabalho de conclusão de 
curso para períodos anteriores e a ênfase nas matérias da área de saúde. 
Apontam para a necessidade de melhoria do corpo docente, com empenho 
e qualificação dos professores. Os concluintes sugerem, ainda, que o 
atendimento do curso seja individualizado, bem como as orientações e 
esclarecimento de dúvidas.

3.6 Enfermagem

A principal sugestão dos concluintes em 2003 foi a da melhoria do 
curso refere-se a necessidade de melhorias no desenvolvimento do estágio. 
Solicitam a ampliação dos locais para os estágios, uma menor rotatividade, 
a possibilidade de convênios em Goiânia e a criação de um hospital escola 
para o efetivo exercício da prática profissional.

Em 2004, a principal indicação dos concluintes para a melhoria do 
curso relaciona-se a problemas verificados por eles na prática pedagógica. 
A grande maioria considera que a prática deveria ser mais contemplada 
pelo curso, bem como percebe-se uma grande insatisfação com os estágios 
supervisionados, que correspondem a grande maioria das indicações nesse 
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item. Sobre o estágio supervisionado os alunos sugerem a importância da 
continuação dos estágios em Goiânia, maior carga horária para estágio em 
geral, mas indicam que estágio em UTI o tempo é insuficiente. Com relação 
a grade curricular as indicações dos concluintes apontam para uma relação 
entre as considerações apresentadas em relação ao estágio supervisionada. 
Na opinião deles a forma em que os conteúdos finais se apresentam causam 
prejuízos ao aprendizado do aluno. A principal reclamação é em relação ao 
estágio e monografia estarem num mesmo período. Um outro ponto que 
aparece é a necessidade verificada pelos concluintes de melhoria dos 
laboratórios de enfermagem.        

Os dois pontos que mais aparecem para a melhoria do curso, em 
2005, referem-se a necessidade de mudanças na grade curricular do curso e 
a disponibilidade de um prazo maior para o estágio supervisionado. As 
mudanças sugeridas pelos concluintes procuram incentivar o ensino 
prático e alteração na carga horária de algumas disciplinas como UTI e 
metodologia do trabalho científico, considerado por eles como insuficiente. 
Um outro ponto citado refere-se à melhoria do corpo funcional do curso, 
tanto docente quanto administrativo. Reclamam da qualificação e 
motivação de alguns professores e da ética profissional no campo de 
estágio. Também consideram a necessidade de melhorias no atendimento 
da secretaria do curso.

3.7 História

Em 2003, os concluintes indicaram a necessidade de melhorias no 
estágio supervisionado, apontando alguns problemas como a dificuldade 
do prazo disponível para estágio e sugerindo uma distribuição melhor das 
atividades no decorrer do curso. Sugerem maior incentivo à pesquisa e 
mais bolsas para Iniciação científica.

Em 2004, os concluintes sugerem que o curso dever ter uma política 
melhor de pesquisa e mais tempo para o trabalho de conclusão de curso. 
Sugerem que a grade de 3 (três) anos prejudica o aprendizado.

No ano de 2005, aparecem poucas sugestões, porém o corpo 
docente é o mais citado, apontando a necessidade de melhoria nas 
metodologias de ensino e aulas mais diversificadas. Sugerem mudanças na 
grade, com a antecipação do trabalho de conclusão de curso.
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3.8 Letras

Os concluintes de 2003 sugerem mudanças na matriz curricular 
para a melhoria do curso. Consideram que a disciplina de língua portuguesa 
deveria ter uma carga horária maior e uma melhoria no corpo docente. 
Com relação à prática pedagógica, consideram fundamental investir num 
laboratório de línguas para a prática da língua estrangeira.

Em 2004, os concluintes consideram a necessidade de investimento 
do curso em língua inglesa, com cursos e oficinas específicas. Consideram, 
ainda, que a disciplina de Língua Portuguesa deveria ser mais contemplada 
pelo curso.

Os dois principais pontos apresentados pelos concluintes, em 2005, 
referem-se a matriz curricular e à necessidade de investimentos na criação 
de um centro de línguas. No que se refere à matriz curricular, apontam que 
alguns períodos são mais sobrecarregados que outros, necessitando-se de 
uma reformulação das disciplinas, atividades e conteúdos. Reclamam da 
mudança na duração do curso para 3 anos, que consideram não abranger 
as expectativas, e solicitam investimentos em Língua Portuguesa.

3.9 Matemática

Os concluintes foram muito econômicos em 2003 nas 
sugestões/comentários para a melhoria do curso. Sugerem mais atividades 
práticas e o desenvolvimento de trabalhos em sala de aula. Indicam a 
necessidade de criação de um laboratório de matemática, em que os 
conteúdos teóricos possam ser aplicados na prática. Sugerem mudanças na 
grade, inclusive com retorno para habilitação em ciências.

Em 2004, os concluintes sugeriram mais investimento na prática 
pedagógica, com desenvolvimento de projetos interdisciplinares nas 
escolas campo. Ainda, sugeriram um maior utilização do laboratório do 
curso. Apontaram que as monitorias deveriam receber maior atenção, bem 
como, a melhoria e atualização do corpo docente.

Em 2005, houve uma participação muito mais efetiva do curso nas 
sugestões para melhoria, em que 64% dos concluintes apresentaram sua 
opinião, diferente das participações discretas dos anos anteriores. O ponto 
mais citado no relatório refere-se à necessidade de melhoria do corpo 
docente, no sentido de qualificação, relacionamento e responsabilidade 
com a disciplina. Dois outros apontamentos subressaíram nas áreas de 
atendimento ao aluno e investimentos no curso. Os alunos sentem-se 
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desprestigiados em suas reclamações e solicitam maior atenção por parte 
da direção do curso. Reclamam dos tratamentos generalizantes. Indicam a 
necessidade de investimentos, muitas vezes de forma genérica, sendo que 
outros apontam para a melhoria das salas de aula, modernização e 
informatização do curso.

3.10 Odontologia

Em 2003, os concluintes apresentaram como indícios de melhoria 
do curso dois pontos que se relacionam. O primeiro relaciona-se com a 
disciplina de prótese e o segundo com a associação entre os conhecimentos 
teóricos e a prática odontológica. Com relação a disciplina de prótese 
apontam para a melhoria da equipe, do método utilizado, atualização dos 
materiais e para a prática. Outro ponto que aparece nos apontamentos é a 
indicação de uma melhor qualificação do corpo docente, sugerindo meus 
cuidados condução da disciplina e da clínica.

A principal consideração em 2004 vem das atividades práticas, 
tanto de prótese Quando da clínica odontológica. As acadêmicas indicam 
que  a carga horária é insuficiente. Com relação a prótese continua a 
reclamação do ano anterior, em que consideram a necessidade de melhoria 
do ensino. Sugerem a investimentos na Biblioteca com livros mais 
atualizados. Uma outra indicação apresentada refere-se a uma certa 
insatisfação com a ausência de trabalho de conclusão de curso, pois os 
alunos sentem-se prejudicados com a falta da monografia.

Em 2005, a principal reclamação dos alunos continua sendo a 
necessidade de melhorias na disciplina de prótese. Para isso sugerem o 
aumento do número de professores e clínicas de prótese com mais prática 
odontológica.  Consideram que a disciplina seja ministrada a partir dos 
períodos iniciais, associando teoria e prática. Com relação à clinica, as 
principais observações é a de que a carga horária é insuficiente para o 
aprendizado prático. Apontam para melhoria da Biblioteca. Outras 
observações apresentadas referem-se ao incentivo à pesquisa. Alguns 
sugeriram que o curso  invista em atividades culturais extracurriculares e a 
que se inclua uma disciplina de administração e negociação financeira.

3.11 Pedagogia

As principais sugestões para melhoria do curso apresentadas pelos 
concluintes em 2003 referem-se a necessidade de mais prática pedagógica 
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e mudanças na grade curricular. Com relação à prática sugerem que as 
disciplinas fundamentais reforcem as atividades práticas como a confecção 
de planejamentos e relatórios, bem como mais tempo para estágio. Indicam 
a necessidade de mudanças na grade curricular com mais ênfase em 
algumas disciplinas como Didática, Filosofia da Educação e Língua 
Portuguesa. Sugerem que os professores sejam mais qualificados e mais 
atenciosos. Outras sugestões aparecem como a necessidade de haver maior 
motivação para o curso, não indicando os indícios da falta de motivação, 
sendo apenas genéricos. Também indicam a necessidade de mais recursos 
tecnológicos no curso.    

Em 2004, a principal sugestão apresentada pelos concluintes para a 
melhoria do curso refere-se a mudanças na forma como é orientado o 
trabalho de conclusão de curso, reclamando do praza como insuficiente 
para a realização dessa atividade. Muitos sugerem que o trabalho deveria 
começar no 7º período. Essa sugestão tem uma relação com as atividades 
de estágio, segundo item mais indicado, pois consideram que essas 
atividades (estágio e monografia) são fundamentais para seu aprendizado e 
chocam-se no final do curso. Alguns sugerem a criação de uma escola 
campo pela Instituição, que, segundo a visão dos concluintes, facilitaria o 
estágio. Uma outra preocupação é a melhor adequação dos fundamentos 
teóricos com a prática pedagógica, apontando que a prática deveria 
começar em períodos anteriores.     

A principal indicação dos concluintes em 2005 refere-se à 
habilitação oferecida pelo curso. Percebe-se certa insatisfação com a 
habilitação oferecida e a insegurança com a relação a real atuação no 
mercado de trabalho. Alguns sugerem que o curso habilite em educação 
infantil, outros que a habilitação seja opcional. Um outro dado que aparece 
de forma significativa é a sugestão de incentivar a prática pedagógica, 
inclusive propondo reformulações na matriz curricular, indicando pontos 
como estágios, trabalhos de conclusão de curso, desenvolvimento de 
projetos, dentre outros. Indicam também a necessidade de melhor 
qualificação do corpo docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na pesquisa quantitativa, percebeu-se que os cursos receberam 
avaliação dentro do quadro de satisfação positiva, levando em 
consideração as dez variáveis apresentadas, merecendo atenção os itens 
relativos a desenvolvimento de práticas profissionais, atividades extra-
curriculares/extensão e orientação para o mercado de trabalho. Existe uma 
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relação entre esses itens, que apontam para a necessidade de melhor 
qualificação para a atuação profissional, ou que os concluintes indicam 
que, dentre as várias formações recebidas, a parte que refere à atuação 
prática foi a mais prejudicada.  

Na pesquisa qualitativa, o ponto que recebeu maior atenção nas 
indicações e sugestões dos alunos foi o referente às práticas profissionais, 
com um percentual de 45,1% de apontamentos. Destacam-se os cursos de 
Administração e Gestão Hoteleira e Ciências Sociais como os que mais 
indicações fizeram para essa variável. No Curso de Administração, os 
concluintes reclamam da eficiência nos estágios e convênios com redes de 
hotéis. Já no curso de Ciências Sociais, os concluintes apontam para a 
insegurança e insatisfação em relação ao campo de atuação do cientista 
social. Sentem-se desprestigiados e reclamam da falta de convênios e 
parcerias com instituições públicas e particulares para o desenvolvimento 
da prática profissional através de estágios.

O item referente à matriz curricular correspondeu a 21,3% das 
indicações dos concluintes, que reclamam, principalmente, do acúmulo de 
atividades nos últimos períodos, sobretudo do cumprimento do estágio 
conjuntamente com os trabalhos de conclusão de curso. Nas sugestões 
apresentadas pelos alunos, aparece a indicação para que as atividades 
práticas sejam distribuídas ao longo do curso.

Um outro item que recebeu um número significativo de indicações 
foi o referente ao corpo docente, com 14,4% das anotações. Na grande 
maioria dos cursos, esse dado não representa um fato problemático. Porém, 
a incidência desse item em alguns cursos ao longo dos três anos, bem como 
o alto índice que figura nas indicações dos cursos de Direito e 
Administração em Gestão Financeira contribuíram para elevar a média 
dessa variável. No geral, as reclamações apontam para a necessidade de 
melhor qualificação do corpo docente, para a responsabilidade e 
compromisso com os conteúdos e para promoção de um relacionamento 
melhor com os alunos. 

Em cada curso aparecem, além desses três temas principais, outras 
observações que são específicas de sua área de graduação. A sugestão é de 
que os gestores de cada curso estejam atentos a essas indicações específicas 
para a melhoria dos serviços prestados aos discentes.
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ALÉM VERDEdo

E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em
nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai". Cl.3:17


