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Resumo 
 
As rápidas e profundas mudanças na ordem socioeconômica, educacional e do 

trabalho no Brasil trouxeram uma nova visão sobre o mercado produtivo, 

influenciando diretamente o indivíduo em sua formação profissional. As instituições 

de ensino superior têm imediata e inequívoca responsabilidade, uma vez que são 

elas que prepararão e disponibilizarão os profissionais para o mercado de trabalho 

cada vez mais atento e exigente. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a 

contribuição da educação superior oferecida pela Nova Faculdade na perspectiva 

dos egressos das áreas das ciências da saúde, Enfermagem e Farmácia, desde sua 

implantação, em 2007, até o ano de 2018. Este estudo fundamentou-se no 

arcabouço teórico que abordou o desenvolvimento da educação superior no Brasil e 

em Minas Gerais, por meio das Diretrizes para Formação Profissional na área de 

Ciências da saúde, especificamente aos cursos de Enfermagem e Farmácia. A 

pesquisa que ora se apresenta sustentou-se por meio de seu aspecto descritivo e 

analítico, com abordagens quantitativas e qualitativas. Como instrumento 

metodológico optou-se pela realização de um estudo de caso. Os dados foram 

coletados por meio de levantamento documental da IES pesquisada. Foram ainda 

realizadas 9 (nove) entrevistas com enfermeiros, além de ser disponibilizado um 

questionário tipo survey a 52 enfermeiros e 42 farmacêuticos, os quais foram 

submetidos à análise por triangulação. Considerando-se os métodos de coleta de 

dados utilizados, observou-se o cumprimento da questão geradora desta pesquisa, 

sendo reconhecida, como contribuição ao ensino oferecido pela Nova Faculdade na 

formação profissional de seus acadêmicos, a necessidade em dar continuidade aos 

estudos aqui iniciados no contexto de uma pós-graduação. Investigou-se o 

necessário desenvolvimento no manejo do paciente/cliente com vistas a uma efetiva 

intervenção no processo saúde/doença do indivíduo ou coletividade; a capacidade 

de receber críticas e trabalhar com a equipe multidisciplinar. Foi mencionada 

também, como diferencial e potencialidades da Nova Faculdade, a presença de 

profissionais qualificados, a proximidade do aluno ao professor, o acolhimento aos 

acadêmicos, o irrestrito acesso à coordenação de cursos e, como busca primordial, 

o ensino de qualidade. Espera-se que esse estudo reúna e ofereça condições de ser 

aperfeiçoado por trabalhos posteriores contribuindo, assim, para que a qualidade do 

ensino superior possa se desenvolver perene e produtivamente. 

 

Palavras-chave: educação superior, formação profissional, diretrizes curriculares 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 
The fast and deep changes in the socio-economic, educational and work 
environment in Brazil brought a new vision about the productive market, directly 
influencing the professional qualification. The higher education institutions have the 
immediate and unquestionable responsibility once they are preparing and make the 
professionals available, for the labor market, which is increasingly attentive and 
demanding. Thus, this research has the goal to analyze the Nova Faculdade higher 
education contribution in the degree candidates perspective in the health science 
area, nursing and pharmacy, since the implementation in 2007 until the year of 2018. 
This study was based on the theoretical framework that approached the development 
of Higher Education in Brazil and in Minas Gerais state, and the Professional 
Qualification guideline at the health science area, specifically the Nursing and 
Pharmacy courses. The research which is presented was based under a descriptive 
and analytical aspect, with quali-quantitative approaches. As a methodologic 
instrument, it was decided to proceed through a study case. The data was collected 
from the documentation survey in the researched IES. Nine nurses were interviewed 
and a survey form answered by fifth-two nurses and forty-two pharmacists, which 
were submitted under triangulation analysis. Considering the methods to collect data, 
it was observed the fulfillment of the question generation of this research, being 
recognized, as a contribution of the higher education of the Nova Faculdade in the 
professional formation of your degree candidates: the necessity to continue the 
studies here started filling in a post-graduation course; It was investigated the 
necessary development in the management with the patient/client to an effective 
intervention in the individual or collective health and disease process; The ability to 
be criticized and work with the multidisciplinary team. It was also mentioned as a 
differential and potential point from Nova Faculdade, the professionals qualifications, 
the proximity of students and professors, the students hospitality, the unrestrained 
access to the educational coordination and the qualified education. It is expected that 
this study can unite and offer conditions to be improved by future studies, thus, the 
quality of superior education can be developed lasting and productively. 

 

Key-words: higher education, professional qualification, curricular guidelines 
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1  Introdução 1 

 

A história da humanidade é marcada por mudanças rápidas e profundas na ordem 

socioeconômica, educacional e do trabalho. Desde o período da Revolução 

Industrial até nossos dias, a transição da economia - do precário artesanato até a 

industrialização, preparou o caminho para o aparecimento das modernas empresas 

que nasceram a partir do crescente e acelerado desenvolvimento científico e 

tecnológico. Essas mudanças estruturais e econômicas trouxeram uma nova visão 

sobre o mercado produtivo.  

 

Pode-se ressaltar o crescimento da produção de bens de consumo e de prestação 

de serviços oferecida pelas empresas aos consumidores. Essa transição se torna 

evidente pelo principal objetivo dos donos das empresas: expandir seus negócios, 

diante do mercado competitivo e intensificar as ações dos trabalhadores, que 

passam a dedicar sua força física e intelectual durante a maior parte do seu dia ao 

crescimento das empresas (Aragão, 2012). 

 

O crescente domínio da ciência na tecnologia avançada, denominada “Revolução 

técnico-científica”, demanda novas formas de execução de trabalho na produção e 

no conhecimento. O trabalho outrora artesanal, passando pela manufatura até a 

mecanização do trabalho, provoca vários impactos no mercado e na economia 

global. Diante desse cenário o mercado exige novos instrumentos de trabalho para 

atender ao novo ritmo de produção e adoção de métodos economicamente eficazes 

(Borges, 2010). 

 

O mundo do trabalho é modificado continuamente. Antes não se exigia escolaridade 

das pessoas. Elas aprendiam observando os mais velhos e reproduzindo tarefas, 

mesmo nas funções técnicas. Com a inserção do novo mercado de trabalho em que 

o ensino e a escolaridade assumem um papel importante no processo de 

manutenção do modelo produtivo, as empresas passam a exigir o mínimo de 

escolaridade. Desta forma, a escolaridade e a formação para o mercado de trabalho 

                                            

1   Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas e formatado de acordo com 

as Instruções para Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Norma APA, 2017. 
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assumem um novo papel após a Terceira Revolução Industrial. Surge o interesse 

em criar o ensino técnico para suprir a demanda por mão de obra qualificada exigida 

pela indústria, o agronegócios e o setor de serviços (UFMG, 2012). 

 

Nesse ínterim, nascem e crescem as instituições e empresas nacionais e 

multinacionais. Essas novas empresas e instituições impulsionam o progresso da 

sociedade, por serem movidas para seu próprio desenvolvimento, por meio de um 

mercado competitivo. Segundo Cruz (2011), a busca da produtividade e a oferta de 

produtos diversificados com elevado padrão de qualidade decorreram da exigência 

do mercado de trabalho e da nova ordem econômica.  

 

Com esse novo modelo de desenvolvimento, as empresas passam a exigir maior 

produtividade. Elas visam baixo custo produtivo com a geração de alto valor 

agregado para seus clientes a partir da colaboração de profissionais qualificados. O 

desenvolvimento tecnológico elevou essa evolução aos patamares da chamada 

Quarta Revolução Industrial que, conforme dados divulgados pela ONU e publicados 

no Fórum Econômico Mundial em 22 de janeiro de 2019, passa a exigir dos 

trabalhadores, nesse novo cenário, diversas competências comportamentais e 

novas adaptabilidades profissionais cada vez mais críticos e criativos, preparados 

para agir e se adaptar rapidamente à dinamicidade da economia e do mercado de 

trabalho (ONU, 2019).  

 

Sob essa perspectiva, as empresas são obrigadas a contratar serviços 

especializados e manter seus funcionários em constante aprendizado dentro e fora 

da instituição. Surge, então, o mercado de preparação de profissionais para o 

mercado de trabalho que busca no desenvolvimento e na utilização da ciência e da 

tecnologia o cumprimento de seu papel social (Borges, 2010). 

 

Esse progresso é contínuo, tanto no desenvolvimento do mercado de trabalho 

quanto na influência tecnológica e científica. Uma “estrada de mão dupla”, em que a 

exigência no processo de qualificação do trabalho é provocada pelas 

transformações no meio profissional. Segundo Cruz (2011), as mudanças no mundo 

do trabalho decorrem da nova ordem econômica mundial que requer uma nova força 

de trabalho e das exigências dos contextos de um mercado globalizado. 
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Dessa forma, a educação desponta como uma forte aliada. Proporciona articulação 

entre o sistema produtivo das empresas com o interesse de produzir indivíduos 

competentes para o mercado de trabalho público e privado. Filho (2012) ressalta que 

a educação é um catalisador, isto é, um fator determinante no desenvolvimento de 

qualquer nação. Salientando o ensino e a escolaridade como novos marcos no 

processo de desenvolvimento mercadológico proposto pela Quarta Revolução 

Industrial. 

 

Nesse contexto, as escolas e instituições de educação precisam se organizar para 

melhor atender às exigências do mercado e demandas da sociedade. Elas tornam-

se corresponsáveis pelo crescimento da economia e desenvolvimento da sociedade. 

Por isto, torna-se possível dizer que as instituições de ensino assumem papel de 

suma importância no contexto global contemporâneo quando se fala em 

desenvolvimento econômico, social e humano (Carvalho, 2018). 

 

Importante salientar que o mercado se torna exigente e passa a selecionar 

profissionais adequados para todos os setores de prestação de serviço à indústria e 

ao agronegócio.  Cruz (2011) afirma que diante desse quadro de transformações no 

mundo do trabalho, novas exigências se voltaram para a formação humana, 

demandando um novo tipo de profissional com novas qualificações. É sabido que 

essas exigências de qualificação profissional favorecem a aprovação em processos 

seletivos resultando em empregabilidade e em ingresso no mercado de trabalho. 

 

É preciso esclarecer que a empregabilidade não está somente relacionada à 

apresentação de um diploma, mas, mais que isso, advém da qualificação da pessoa, 

de suas habilidades, competências técnicas, capacidade adaptativa e do 

relacionamento em equipe. Para tanto, as Instituições de Educação Superior (IES) 

necessitam adotar um plano educacional que privilegie a criatividade, a interação de 

grupos e a continuidade do aprendizado. O desafio é dominar o trabalho intelectual, 

não apenas no plano teórico, mas integrado à capacidade de atuar tanto em 

situações conhecidas como nas não previstas, exigindo criatividade e rapidez 

(Kuenzer & Grabowski, 2006). 
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Cabe a cada instituição de educação refletir sobre si mesma e sobre sua missão 

social, aproveitando os nichos do mercado para construir um ensino de qualidade 

que a faça reconhecida e valorizada, na medida em que se responsabiliza pela 

formação profissional de excelência de seus discentes. Assim, como todas as 

demais organizações, as IES cooperam para uma sociedade bem mais orientada 

responsabilizando-se de forma permanente na formação de seus alunos e no 

desenvolvimento de competências e habilidades para ingressarem na vida produtiva. 

 

Portanto, no contexto desta pesquisa, a Nova Faculdade, situada no município de 

Contagem/MG, como Instituição de Educação Superior, em conformidade com a Lei 

de Diretrizes e Bases, busca “influenciar de forma positiva no desenvolvimento da 

comunidade em que está inserida” (Lei de Diretrizes e Bases 9.934 Artigo 43 inciso 

VII, 1996). A Nova Faculdade é uma instituição de educação superior com objetivo 

de proporcionar um ensino de excelência, contribuindo diretamente para a formação 

de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, para que sejam capazes de 

inserir-se de forma qualificada no mercado de trabalho, bem como de contribuir para 

o desenvolvimento da sociedade brasileira.  

 

A Nova Faculdade oferece educação superior nas áreas das Ciências Sociais 

Aplicadas, por meio dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito; e 

nas áreas das Ciências da Saúde a partir da oferta dos cursos de Enfermagem e 

Farmácia, que serão contemplados nessa pesquisa. Oferece ainda cursos de pós-

graduação na área da Educação e da Saúde, além de ministrar cursos de 

qualificação e extensão universitária. Nova Faculdade preza por sua missão, na 

medida em que participa, efetivamente, no pleno desenvolvimento acadêmico de 

seus alunos e de sua qualificada formação profissional. 

 

Nesse contexto, a presente pesquisa tem por objetivo primordial avaliar a formação 

profissional na área das Ciência da Saúde dos egressos da Nova Faculdade em 

Contagem. Em princípio a pesquisa se justifica pelo interesse da pesquisadora como 

docente e coordenadora do curso de Enfermagem.  

 

Como professora e coordenadora do curso de Enfermagem, avaliar todo o processo 

acadêmico dos cursos intramuros é uma tarefa permanente e necessária como 
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condição para manter a qualidade de educação ministrada pela instituição. Para 

tanto, são utilizadas as ferramentas da Comissão Própria de Avaliação (CPA), as 

reuniões acadêmicas com docentes e com representantes dos discentes, as 

próprias avaliações didáticas (provas, trabalhos, metodologia ativa) e o atendimento 

à alunos e demais interessados que procuram a coordenação e a direção com 

demandas e sugestões.  

 

Nessa pesquisa o foco será uma avaliação extramuros, o caminhar dos egressos e 

sua inserção no mercado de trabalho, na medida em que se considera a perda do 

contato com os formandos por vários motivos, tais como a mudança de endereço, a 

volta à terra natal, a troca de número telefônico e ou de e-mail. 

 

Até o momento, a Nova Faculdade não desenvolveu nenhuma ferramenta avaliativa 

para mensurar o nível da satisfação e da qualidade na formação de seus egressos. 

Além disso, ter acesso às opiniões sobre a avaliação de qualidade de seus cursos é 

de fundamental interesse para que a instituição possa garantir a manutenção e o 

aperfeiçoamento de seus métodos e de suas performances. Faz-se, portanto, 

necessário ouvir os egressos a fim de acompanhar sua inserção no mercado de 

trabalho, as facilidades e as dificuldades em seu desempenho depois de formados e 

as mudanças que experimentaram.  

 

Tais informações avaliativas dos egressos possibilitariam o repensar sobre o ensino 

como um todo e sobre as metodologias levadas a efeito em sala de aula, com intuito 

de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Teríamos, então, uma visão 

mais realista dos cursos, um melhor entendimento sobre a qualidade do nosso 

produto e do nosso trabalho, bem como um maior reconhecimento, pelo mercado, 

de que a Nova Faculdade é uma instituição de ensino preocupada e colaborativa, 

atuando direta e positivamente na formação de novos e competentes profissionais. 

 

Outro ponto relevante é que até o momento não foi realizado nenhum estudo amplo, 

com aplicação de questionário, entrevistas e dados estatísticos que pudessem 

mensurar a carreira do egresso após a conclusão de seu curso na Nova Faculdade. 

Também não foi realizado nenhum estudo que contemple os egressos da área de 

ciências da saúde avaliando sua formação acadêmica e profissional após a 
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conclusão da graduação, as dificuldades do primeiro emprego; sua trajetória e 

carreira profissional bem como sobre o reconhecimento e a formação ministrada 

pela Nova Faculdade.  

 

É de fundamental importância investigar a contribuição do ensino superior que a 

Nova Faculdade oferece para a obtenção de resultados que mostrem qual o impacto 

que o ensino tem agregado à formação dos discentes. Descobrir acertos e/ou 

limitações e falhas pode contribuir para a tomada de decisão para que a instituição 

possa alcançar melhores resultados.  

 

Igualmente para a academia essa pesquisa estimula reflexões sobre o tema que, 

conforme Dutra (2014), favorece avanços no âmbito das organizações em relação 

ao trabalho dos docentes, analisando a viabilidade de todo processo ensino-

aprendizagem e de sua grade curricular. Isto possibilitaria confirmar a atuação do 

docente em relação ao planejamento das aulas, à implementação de ações 

educativas, como visitas técnicas, aulas práticas e a utilização das metodologias 

ativas aplicadas desde 2018 na formação profissional e formação pessoal dos 

nossos acadêmicos. Tais práticas foram introduzidas com o objetivo de garantir que 

o aluno seja o agente responsável e principal pela sua aprendizagem e pelo seu 

crescimento como ser humano e profissional. 

 

Reforça-se que uma pesquisa com esse caráter poderá esclarecer pontos 

fundamentais relacionados à missão educadora da Nova Faculdade como IES e se 

suas atividades de ensino preparam os alunos para as mais diversificadas 

demandas da sociedade. Só isso já seria ganho significativo. Ao mesmo tempo 

espera-se um reconhecimento pela comunidade pelo trabalho que a instituição 

desenvolve. Trata-se também de uma questão de valor, dignidade, responsabilidade 

social. Um jogo de trocas em que há sintonia, compromisso e comprometimento. Um 

trabalho interdisciplinar que favorece uma visão integrada do social (Nogueira, 

2013). 

 

A presente pesquisa tem como propósitos fundamentais, além de descrever os 

cursos de ensino superior da NF, também avaliar a formação profissional dos seus 

acadêmicos, egressos da área de ciências da saúde. Buscou-se ainda responder a 
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seguinte questão geradora: quais as contribuições da NF na formação profissional e 

na carreira de seus egressos na áreas de Enfermagem e Farmácia no período de 

2007 a 2018? 

 

O objetivo geral foi o de analisar a contribuição da educação superior da Nova 

Faculdade na perspectiva de egressos da área de Enfermagem e Farmácia desde 

sua implantação, em 2007, até o ano de 2018. 

 

Têm-se como objetivos específicos: 

- Descrever a Nova faculdade. 

- Caracterizar os cursos de graduação em Enfermagem e Farmácia da Nova 

faculdade. 

- Avaliar o processo formativo dos cursos analisados na perspectiva dos egressos. 

- Identificar contribuições, potencialidades e desafios dos cursos. 

 

Para a implementação de tais objetivos, realizou-se um estudo de caso de cunho 

descritivo e analítico com base na análise documental da Nova Faculdade, nas 

respostas ao questionário e entrevistas com os egressos da área de ciências da 

saúde desta IES. 

 

A presente pesquisa foi organizada em cinco capítulos: o primeiro contém a 

introdução, em que se contextualizam as mudanças ocorridas no campo do mercado 

de trabalho e da educação e um breve histórico da IES pesquisada; apresenta 

também a justificativa e relevância do trabalho, a descrição da questão geradora da 

pesquisa, a determinação dos objetivos geral e específicos e, por fim, um resumo da 

metodologia. 

 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico da pesquisa. Nele serão 

abordadas a educação superior e a formação profissional. Nesta perspectiva será 

apresentado o desenvolvimento da educação superior no Brasil e em Minas Gerais. 

Discorrer-se-á também sobre a formação profissional na área das ciências da saúde, 

em que se inserem os cursos de Enfermagem e Farmácia. 
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No terceiro capítulo do presente estudo serão descritos seus procedimentos 

metodológicos: o método, sua abordagem, as técnica de coleta de dados, o pré-

teste, a triangulação e análise de dados.  

 

O quarto capítulo inicia-se pelo histórico da IES Nova Faculdade, situada em 

Contagem, Aqui detalhou-se sua implantação e os cursos que oferta. Além disso, 

detalhar-se-á o desempenho profissional dos egressos das duas áreas de saúde – 

Enfermagem e Farmácia. Por fim, são descritos os resultados da pesquisa.   

 

No quinto e último capítulo foram expostas as considerações finais referentes à 

contribuição da Nova Faculdade na formação profissional de seus acadêmicos, além 

de recomendações para trabalho futuro. Por fim, as referências, que deram suporte 

ao trabalho e os anexos.  

 

Diante do exposto segue a apresentação do referencial teórico, contendo aspectos 

importantes para a realização da pesquisa. O primeiro capítulo discorre sobre a 

educação superior no contexto brasileiro. 
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2  Desenvolvimento da Educação no Brasil 

 

O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar a contribuição do ensino superior 

ofertado pela Nova Faculdade sob a perspectiva dos egressos das áreas das 

ciências da saúde no período compreendido entre os anos 2007 (ano da 

implantação da NF) até o ano de 2018. A fim de possibilitar a realização do presente 

estudo buscou-se situar o desenvolvimento e a formação profissional na área 

supracitada. Inicia-se o capítulo por uma reflexão sobre educação abordando em 

seguida a educação superior no Brasil e em Minas Gerais e, por fim, o município de 

Contagem, onde a Nova Faculdade está inserida. Encerra-se o capítulo discorrendo 

sobre a formação profissional com ênfase na área das ciências da saúde no 

contexto dos cursos de Enfermagem e Farmácia.  

 

A educação é um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia, do 

desenvolvimento sustentável e da paz e, portanto, deve ser acessível a todos no 

decorrer da vida (UNESCO, 2016). A educação é direito de todos e dever do estado 

e da família (Brasil, 2000). Esse direito é essencial e fundamental para o convívio e 

adaptação do ser humano ao meio em que está inserido. É um processo contínuo de 

construção. A educação deverá preparar os homens para o convívio local e global, 

simultaneamente como membros de uma comunidade, do planeta e da humanidade 

(GIROLETTI & MURIEL, 2009). 

 

A educação possibilita o desenvolvimento do sujeito como pessoa e profissional, 

promovendo sua cidadania. O sujeito constrói o conhecimento diante de seu 

contexto histórico e social. Oliveira e Alencar (2007), afirmam que a educação deve 

ser integral. Ela informa e forma o cidadão. Deve preparar o aluno para a vida e para 

o mundo que o cerca, proporcionando-lhe pleno desenvolvimento. 

 

Entretanto, assegura-se na medida em que o conhecimento é construído e as 

informações são repassadas. Assim, vale ressaltar a educação como processo de 

aprendizagem que é a base estrutural para o desenvolvimento da sociedade. 

Fagundes & Giroletti, (2013) reforçam que a educação tem dado provas, ao longo da 

história da humanidade, de sua capacidade de transformar e induzir mudanças e 

progressos na sociedade. 
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A educação consiste, pois, de uma prática social que envolve o desenvolvimento 

dos indivíduos no processo de sua relação ativa com o meio natural e social, 

mediante a atividade cognoscitiva necessária para tornar mais produtiva, efetiva e 

criadora a atividades humana prática (LIBÂNEO, 2011). Desta forma o 

conhecimento adquirido possibilita habilidades para induzir mudanças pessoais e 

coletivas no meio social. 

 

Conforme Goergen (2008) a educação superior contribui mais diretamente para o 

desenvolvimento social no campo da ciência e tecnologia, da formação dos futuros 

cidadãos e da construção de uma nova cultura. Considera-se como um desafio 

colocar a educação superior como responsável por esse novo cenário no campo 

social da ciência e tecnologia. 

 

A educação superior tem se transformado em foco de debate e análises de estudos, 

na busca pela excelência universitária e a necessidade da garantia da qualidade 

(INEP, 2011). Sendo assim, é possível dizer que as IES assumem papel de suma 

importância no contexto global contemporâneo quando se fala em desenvolvimento 

econômico, social e humano. São também relevantes no contexto local, na medida 

em que podem contribuir sobremaneira para o desenvolvimento regional, para a 

construção de habilidades técnico-profissionais com atributos contextualizados, para 

a melhora na qualificação, empregabilidade e, para a diminuição das desigualdades 

sociais, além de contribuir diretamente para a formação de um cidadão mais 

consciente e crítico. 

 

Diante disso a educação tornou-se fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade. Mas não mais aquela educação tradicional, descontextualizada e 

fragmentada, mas sim, uma educação que priorize o auto-desenvolvimento do 

cidadão em níveis pessoais, acadêmicos e profissionais. Na seção seguinte será 

apresentado um histórico do desenvolvimento da educação superior no Brasil. 
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2.1  Educação superior no Brasil: breve histórico 

 

Para retratar a educação superior no Brasil, faz-se necessário refletir sobre seu 

desenvolvimento histórico, sua organização institucional e a criação de uma 

legislação adequada ao seu pleno e efetivo funcionamento. 

 

Apresenta-se a seguir uma breve retrospectiva histórica sobre o desenvolvimento da 

Educação no Brasil desde o início do século XIX até os dias atuais, considerando 

neste percurso as mais variadas transformações que acompanharam o cenário 

político e econômico do país. Segundo relatos históricos, os cursos superiores foram 

instalados em 1808 com a chegada de D. João VI.  Foram cursos superiores 

isolados, sem articulação com um determinado campo universitário, nas áreas de 

engenharia; medicina; economia; agricultura, química, desenho e outros (SAVIANI, 

2010). No período imperial, a educação superior era destinada à elite do país.  

 

Segundo Marques (2013), a estrutura da educação superior no Brasil se resumia a 

poucas unidades de ensino com a finalidade restrita de formação profissional 

superior, mas isoladas entre si. Sua organização era influenciada por dois modelos: 

o alemão e o francês (CUNHA, 1986, p. 137). A universidade só se formou no Brasil 

na primeira metade do século XX, sob influência de um dos dois modelos.2 

 

Os dois modelos traziam a concepção do ensino diferenciada. De acordo com 

(PAULA, 2009, p. 75) o modelo alemão enfatizava a importância da pesquisa na 

universidade, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e formação, ao passo que 

no modelo francês a pesquisa não era tarefa primordial da universidade. 

 

O atraso do desenvolvimento do ensino superior no Brasil foi objeto de grandes 

críticas pela sociedade e intelectuais. Para superar suas limitações, a comunidade 

acadêmica e o governo se mobilizaram para sua reformulação. Esse movimento 

acentuou-se depois da segunda guerra mundial. Na década de 1960, aumentou da 

                                            

2A Universidade do Rio de Janeiro (URJ) criada em 1920 e da Universidade de São Paulo (USP) em 
1934 (Cunha, 1986), embora antes tivessem sido criadas universidades privadas efêmeras, tais como 
a de Manaus, surgida em 1909 e extinta em 1926, a de São Paulo, originada em 1911 e extinta em 
1917 e a do Paraná, criada em 1912 e extinta em 1915 (Cunha, 1986). 
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mobilização dos professores e dos estudantes, exercendo grande pressão sobre o 

Ministério da Educação e o governo pela reforma do ensino superior. O Ministério da 

Educação (MEC) baseou-se no modelo universitário norte-americano para promover 

a Reforma Universitária de 1968, modelo ainda vigente no país. (PAULA, 2009, p. 

77). 

 

A Reforma universitária foi promulgada pela Lei 5.540/68 que estabeleceu normas 

de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média (BRASIL, 2019). A Lei introduziu várias mudanças, entre elas; o regime de 

tempo integral e a dedicação exclusiva aos professores, extinguiu a cátedra, 

consolidou a estrutura departamental. A unificação do vestibular e as entidades 

universitárias privadas foram reconhecidas pelo poder público. As condições para 

ingresso na universidade só foram definidas pelo Decreto nº 68.908, de 13 de julho 

de 1971, dada a pressão política exercida pelos estudantes. (ROMANELLI, 2003). 

 

A partir de 1980, o ensino superior no Brasil é influenciado pelo novo contexto 

político, econômico e social, marcado pela cobrança de maior produtividade no 

campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Em vista disso, foram criados 

mecanismos de avaliação da produtividade das universidades. Em 1988 foi 

promulgada a Constituição da República Federativa que, no artigo 207, determina as 

seguintes finalidades para universidades: Autonomia didático-científica; autonomia 

administrativa e financeira e obediência ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. A Constituição/88 não define o que é universidade, 

mas deixa espaço para que possa haver a predominância ao ensino, ou à pesquisa, 

ou à extensão essa escolha deverá ser feita por ela (NEIVA & COLHAÇO, 2006, p. 

36). 

 

Hoje a ênfase é repensar a universidade em termos de seu papel nos campos da 

pesquisa e do ensino, no contexto da sociedade, da tecnologia e da economia 

(Goergen, 2014). A universidade tem a responsabilidade de repensar seu papel, sua 

missão e visão no contexto da sociedade. Desta forma, as universidades precisam 

implantar reformas educacionais com o intuito de adequar seu sistema de ensino às 

mudanças na economia e sociedade (Libâneo, 2008). 
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Procurando atender aos novos desafios, o Governo federal promoveu em 1995 uma 

nova regulamentação da Educação no País ao ajusta-la à Constituição de 1988 ao 

promulgar a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre os pontos 

mais importantes dessa regulamentação estão a avaliação institucional, a autonomia 

didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira e o regime jurídico.  

 

Atualmente o país segue a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96; que determina as 

diretrizes da Educação Nacional. O capítulo IV artigo 43 estabelece as finalidades da 

educação superior no Brasil: 

 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive;  

 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  

 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  

 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
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VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de 

pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis escolares. 

 

Em cumprimento a essas diretrizes e em consonância com a Constituição Federal 

de 1988 já contemplado no artigo 214 que estabelece a implementação de um Plano 

Nacional de Educação, surge a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 que institui o 

Plano Nacional de Educação (PNE). Em síntese, o PNE tem como objetivos elevar o 

nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os 

níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais e a democratização da 

gestão do ensino público. 

 

Para o ensino superior a lei previne algumas metas:  

• Fornecer até o final da década, a oferta da educação superior a pelo menos 30% 

dos jovens entre 18 a 24 anos;  

• Ampliar a oferta do ensino público de modo à assegurar uma proporção de pelo 

menos 40% do total das vagas;  

• Estabelecer um amplo sistema de educação a distância;  

• Estabelecer um sistema de recredenciamento das instituições, garantindo assim a 

qualidade;  

• Diversificar a oferta de ensino, investindo em cursos noturnos, modulares e 

sequenciais. 

 

Com o crescimento das instituições de educação superior foi necessário uma 

reconfiguração do ensino superior por meio do Plano de desenvolvimento da 

Educação (PDE), criado em 2007 com 4 eixos de referência: educação básica, 

educação superior, educação profissional e alfabetização (Brasil, PDE, 2019). Para 

educação superior foi estabelecido a expansão da oferta de vagas; a garantia de 

qualidade do ensino; a promoção de inclusão social pela educação; a distribuição 
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territorial e o desenvolvimento econômico e social (Brasil, 2019). Segundo o PDE, a 

qualidade da educação superior tem sido avaliada e mensurada mediante 

indicadores propostos para verificar o desempenho das universidades no Brasil.  

 

As universidades são caracterizadas por sua produção, seu corpo docente e pelo 

campo do saber, sendo assim, avaliadas através do recredenciamento periódico 

(CUNHA, Ensino Superior e Universidade no Brasil, 2000). Como afirma Bertolin 

(2009), no Brasil, o principal órgão responsável pelos estudos e estatísticas da 

educação superior é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional (Inep), 

apesar de suas informações não serem suficientes. 

 

O INEP foi criado em 1937 como Instituto Nacional de pedagogia sua função era 

entre outras, de "organizar a documentação relativa à história e ao estado atual das 

doutrinas e técnicas pedagógicas e prestar assistência técnica aos serviços 

estaduais, municipais e particulares de educação” (2019). Com o passar dos anos, o 

Inep tornou-se Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacional. A partir de 

1972, o órgão passou a ser autônomo, tendo como finalidade de realizar o 

levantamento da situação educacional do Brasil. 

 

Vale evidenciar que juntamente com o Inep, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística (IBGE) fornece anualmente informações sobre a população brasileira e 

referências sobre dados estatísticos relacionados ao ensino e a educação no Brasil. 

Outro órgão que também avalia a educação e como os sistemas educacionais 

operam e os resultados alcançados, é a Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)3. 

 

No Brasil a proporção de pessoas de 25 a 64 anos com pelo menos o ensino 

superior de graduação, em 2017, era de 17,0%, enquanto esse mesmo indicador 

para países membros da OCDE era de 30,3% em média. Essa relação mostra um 

ritmo lento ao acesso no ensino superior no Brasil e um notório sistema educacional 

superior de elite (IBGE, Estudos e Pesquisas Informação demográfica e 

                                            

3 É um Centro de Pesquisa educacional e inovação. Órgão internacional com sede em Paris, França. 
A OCDE tem por objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar 
social de pessoas por todo o mundo (OCDE, 2019). 
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socioeconômica - Síntese de indicadores sociais uma análise das condições de vida 

da população brasileira, 2018). 

 

Em dados do (IBGE, 2019) e segundo o censo da educação superior de 2017, das 

2.448 instituições de educação superior (IES) brasileiras, 88% (2.152) são privadas 

e 12% (296) são públicas, das públicas temos 37% (109) federais; 42% (124) 

estaduais, e 21% (63) municipais. (Quadro1). 

 

Quadro 1 - Resultado do Censo da educação Superior de 2017 

 

Fonte: Inep censo da Educação Superior 2017 (adaptado pela autora). 

 

Conforme representado no quadro 1 a rede privada conta com mais de 6,2 milhões 

de alunos, o que garante uma participação superior a 75% do sistema de educação 

superior, ou seja, de cada 4 estudantes de graduação, 3 frequentam a rede privada 

(MEC, 2018).  

 

Nota-se que a educação superior, gradativa e progressivamente, perde o status de 

bem público e assume a condição de serviço comercial. (Bertolin J. C., 2009, p. 

107). Esse processo de desenvolvimento no campo da educação pública e privada é 

uma reorientação sofrida devido a exigência e lógica do mercado de trabalho e da 

economia, em razão da facilidade dos financiamentos como PROUNI, FIES e 

financiamentos da própria instituição de educação superior, favorecendo ao aluno 

uma prestação de serviço de qualidade que cabe em seu bolso. Programas 

estruturantes que facilitam o acesso à educação superior (Guia do estudante, 2014) 

 

Estatísticas 

Básicas

Municipal Federal Estadual Total

Número de 

Instituições
2152 63 109 124 296 2.448

Cursos 24.955 585 6.353 3.487 10.425 35.380

Matrícula 6.241.307 97.140 1.306.351 641.865 2.045.356 8.286.663

Ingresso 

Total
2.636.663 27.385 380.536 181.665 589.586 3.226.249

Concluinte 947.976 16.466 151.376 83.951 251.793 1.199.769

Educação Superior 

Categoria administrativa 

Privada
Pública

Total
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Além de que, percebe-se um fluxo constante de ingressos dos estudantes por turno 

de estudos manhã, tarde e noite. Essa dinâmica oportuniza ao estudante estudar em 

meio turno facilitando continuar no mercado de trabalho para pagar suas contas, 

inclusive sua faculdade. A vista disso, o estudante pode optar por estudar no turno 

da manhã, tarde ou noite e trabalhar, não ficando fora do mercado de trabalho. 

Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Números de matrículas em curso de graduação por turno dia e noite no Brasil, 2008/2017. 

 

Fonte: Censo da Educação Superior INEP/2017 (adaptado pela autora) 

 

Segundo a revista Guia do estudante de 2014 há uma predominância das mulheres 

(55,5%) sobre homens (45,5%) entre os alunos matriculados nos mais variados 

cursos. O censo do ensino superior de 2017 corrobora com esses dados. A 

proporção de homens e mulheres nas estatísticas de ingresso e matrícula nos 

cursos superiores é de 55,2% para mulheres e 44,8% para homens. Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Proporção de homens e mulheres matriculados no ensino superior no Brasil, 2017. 

 

Fonte: Censo da Educação Superior Inep/2017 (adaptado pela autora) 
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Essa proporção pode variar dependendo do curso. Nos cursos de enfermagem, 

pedagogia e serviço social, por exemplo, há um maior número de mulheres. Já nas 

engenharias e ciências da computação, o número de homens matriculados é bem 

superior do que o de mulheres. (MEC, 2018). 

 

A educação superior também tem uma função humanística. Visa estimular 

processos de formação humana, processos mediadores da relação dos sujeitos com 

o mundo social (Oliveira L. L., 2010). Assim sendo, a educação superior nos dias 

atuais cresceu com a demanda da sociedade. A universidade tem sido fornecedora 

de pessoal qualificado, criativo, proativo e inovador. A universidade deve estar 

preocupada em formar cidadãos questionadores da realidade: social, política, 

cultural, ética, histórica para que eles se engajem na construção de um mundo 

global e justo, buscando o bem público e coletivo (Caixeta, 2007). 

 

Pelo artigo 43 da LDB, a educação superior tem como tarefa fazer a intermediação 

entre o indivíduo e a sociedade, preparando-o, em termos de conhecimentos, 

habilidades e capacidade de aprendizagem permanente, para atender às demandas 

do mercado de trabalho e ao momento histórico em que vive. 

 

Segundo Goergen P. (2008) a construção de uma sociedade mais justa e 

democrática depende de cidadãos não só profissionalmente competentes, mas 

também de cidadãos que tenham apurado sentido ético e responsabilidade social, a 

universidade deve formar sujeitos críticos, autônomos e socialmente responsáveis. 

 

Já evidenciavam (Derriba & Canko, Ricardo Iuri & Neis, Ignácio Antônio, 1999) que 

as instituições de ensino buscam retratar a própria maneira como a sociedade se 

organiza. Pierre Bourdieu, (2007, p. 38) enfatiza que em todas as sociedades 

avançadas “o sucesso social” depende desses atos de nominação social, ou seja da 

imposição de um nome, comumente associado ao de uma instituição educacional, 

que “consagra, através da escola, uma diferença social preexistente”   

 

Aqui como na França, a educação superior deve estar fortemente ligada à 

transformação da sociedade por via de sua competência técnica e social. 
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2.2  Educação Superior em Minas Gerais 

 

Para encerrar nossa reflexão sobre o ensino superior vamos analisar o seu 

desenvolvimento em Minas Gerais, especificando o Município de Contagem onde a 

IES Nova Faculdade está inserida. 

 

Pelos relatos históricos, a primeira faculdade fundada em Minas Gerais foi a Escola 

de Minas em Ouro Preto em 1876 e a segunda, a faculdade de Direito em 1892. 

Eram faculdades nessa época isoladas. A mais antiga universidade de Minas Gerais 

é a Universidade federal de Minas Gerais (UFMG). Ela nasceu como estadual e em 

1927 federalizou-se em 1949; o mesmo ocorreu com a Universidade Federal de 

Viçosa, iniciativa do governo estadual na década de 1926 e assumida pelo governo 

federal em 1968 (Dulci, 2016). 

 

A origem da universidade Federal de Minas Gerais está entrelaça com a história das 

primeiras instituições de ensino superior do Estado. Ela foi criada em 7 de setembro 

de 1927 com o nome Universidade de Minas Gerais (UMG) -  uma instituição privada 

e subsdiada pelo Estado (Saviani, 2010). A fundação da UFMG decorreu da união 

entre quatro escolas de nível superior: a Faculdade de Direito (1892), a Escola de 

Odontologia (1907), a Faculdade de Medicina e de Engenharia (1911) (UFMG, 

2019).  

 

A Universidade em Minas Gerais tem por fim auxiliar a manutenção e 

desenvolvimento dos institutos a ela incorporados, estimular a cultura científica, 

promover o aperfeiçoamento do ensino, favorecer a solidariedade entre os corpos 

docentes e discentes e concorrer para o engrandecimento intelectual e moral do 

Estado de Minas Gerais, em particular, e do Brasil, em geral. (Moraes, 1971). 

 

Em meados de 1920 a Associação Brasileira de Educação promove uma campanha 

pelo aprimoramento do ensino, e, em especial, pela institucionalização da 

Universidade (Dias, 1997). Era uma época de luta pela formação da elite intelectual 

e o papel da universidade como instrumento de construção da cultura brasileira. 

Segundo (Dias, 1997), a contribuição mineira foi bastante valiosa no trato do assunto 

universidade na II Conferência Nacional de Educação ocorrida em 1928, em Belo 



30 

 

Horizonte. Também recorrendo à história da educação superior no Estado de Minas 

Gerais constata-se a implantação da Escola de aperfeiçoamento criada em 1929 e 

extinta em 1946. O primeiro ensino ofertado pela Escola de Aperfeiçoamento foi o 

magistério. Essa escola tinha como objetivo atuar na formação da liderança 

educacional do Estado. Formadora de uma elite pedagógica e cientificamente 

preparada nos termos mais modernos do conhecimento educacional (Prates, 2000). 

 

É oportuno registrar que no início da década de 1930 foi fundada a Faculdade de 

Filosofia de Minas Gerais, estabelecimento de cunho particular, porém regido pelo 

poder público. Mas, na metade da década essa faculdade passou a integrar a 

Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1947 instalou-se no Triângulo Mineiro a 

Universidade de Uberaba com o curso de odontologia que mais adiante foi 

reconhecida pelo Ministério da Educação, garantindo-se posteriormente.  

 

Em meados de 1950 algumas universidades de ensino superior eram mantidas por 

instituições religiosas e comunitárias (Minas, 2019). Segundo relatos históricos, em 

1958 as questões políticas, culturais e religiosas ganhavam força na capital mineira 

e para aproveitar esse momento de estudo e discussão sobre essas questões foi 

fundada a Universidade Católica de Minas Gerais, hoje a PUC Minas. 

 

A década de 1960, sempre com o objetivo de tornar-se um polo acadêmico e 

contribuir para transformação da sociedade e economia local, foi criada a 

Universidade Federal de Juiz de Fora e em 1969 a Universidade Federal de Ouro 

Preto (Brasil, 2019). É importante mencionar também a fundação em 1961 em Belo 

Horizonte do centro Universitário UNA. Suas as atividades voltadas para o ensino 

superior com ênfase em assessoria, pesquisa e treinamento.  

 

Vale destacar que já em 1979, Minas Gerais abrigava 130 instituições de ensino 

superior. Deste total, 95 são privadas, 35 instituições públicas: 14 estadual, 12 

federais e 9 municipais (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Números de Instituições de ensino superior em Minas Gerais em 1979 

 

Fonte: (Machado & Alemida, 1980) adaptado pela autora 

 

O sistema universitário em Minas Gerais aumentou consideravelmente. Hoje o 

estado é constituído por instituições de ensino superior tanto públicas quanto em 

estabelecimentos particulares. Algumas instituições são comunitárias ou 

confessionais, com destaque para Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC-MG), (Dulci, 2016). 

 

De acordo com o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, 

cadastro e-mec, regulamentado pela Portaria normativa nº 21/12/2017, as 

instituições de educação superior, independentemente do ensino, devem guardar 

conformidade com os atos autorizativos dos cursos e das IES, editados pelo Poder 

Público ou órgão competente das instituições nos limites do exercício de sua 

autonomia (e-MEC, 2019). Desta forma as IES passam a ser reconhecidas e 

autorizadas ao ensino superior. 

 

Conforme apresentado pelo (IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2019) o número de IES em todo território mineiro é aproximadamente de 2.151 

instituições. Consta em dados da pesquisa Nacional do 2º trimestre de 2017 que o 

nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade correspondem a uma 

proporção de 13,7% em toda Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o percentual da 

população adulta com ensino superior é 26,3% bem maior que a média de Minas 

Gerais. Tabela 1. 
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Tabela 1 – População do Sudeste brasileiro com Ensino Superior (1) - 2017 

Região Ensino superior completo    

    Proporção 
Coeficiente de 
variação (%) 

  Sudeste  18,8   2,3  

  Minas Gerais  13,7   3,8  Belo Horizonte 26,3% 

Espírito Santo  15,6   4,6  

  Rio de Janeiro  18,3   3,5  

  São Paulo  21,7   3,5  

  
   

  Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional do 2º trimestre, 2017 (adaptado pela autora) 

   

(1) Pessoas acima de 25 anos 

 

Além da UFMG funciona em Belo Horizonte o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), criado pelo Decreto nº 7.566, assinado 

pelo Presidente Nilo Peçanha, em 23 de Setembro de 1909. Em 1978, passou a 

oferecer o Ensino Superior (CEFET-MG, 2019). A Universidade Estatual de Minas 

Gerais (UEMG), fundada em 1989 foi previsto que seria uma Universidade 

multicampi, presente em diversos municípios de Minas Gerais (UEMG, 2019).  

 

Em dados do INEP de 2017, Minas Gerais apresenta um total de 273 Instituições de 

Educação Superior privadas distribuídas pelo seus 853 municípios. O maior número 

de instituições privadas estão no interior de Minas Gerais com um total de 229 IES. 

Já na capital mineira é contabilizado 44 IES privadas. 

  

O Município de Contagem é o alvo dessa pesquisa, visto que a Instituição de 

Educação Superior Nova Faculdade está inserida à aproximadamente 11 anos. O 

Município de Contagem tem uma população estimada de 663.855 habitantes (IBGE, 

2019).  Em 2017, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 31.8%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 43 de 853 e 27 de 853, respectivamente.Contagem apresenta 40 IES na 

modalidade presencial e a distância, sendo que apenas 9 IES tem cursos presencial 

(e-MEC, 2019). 

 

Entre as IES do Município vale ressaltar o Centro Universitário UNA fundado em 

Belo Horizonte em 1961 e em Contagem 1962. Há unidades da UNA em Betim, 

Contagem e na Região Metropolitana da capital. (UNA, 2019). Outra IES encontrada 
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no Município de Contagem é a Kroton, Faculdade Pitágoras. A primeira Faculdade 

Pitágoras foi fundada na cidade de Belo Horizonte, no ano 2000, oferecendo o curso 

de graduação em Administração. No final do ano de 2001 possuía apenas 332 

alunos no ensino superior, mas na Educação Básica somava 98.257 estudantes. 

Atualmente, o Pitágoras está presente no Ensino Superior nos estados do 

Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Maceió 

(Pitágoras, 2019). 

 

Em relatos históricos (Minas, 2019) em 1948 foi criada a Sociedade Mineira de 

Cultura, mantenedora da Pontifícia Universidade católica de Minas Gerais fundada 

em 1958 por Dom Antônio dos Santos Cabral, o Dom Cabral. A PUC Minas em 

Contagem é a primeira unidade de expansão da Universidade. A faculdade Única é 

outra instituição de ensino superior com 22 anos de atuação, no Município de 

Contagem. Foi fundada em 1997, atualmente está sediada nas cidades mineiras de 

Ipatinga, Timóteo e Contagem (Única, 2019).  

 

Também sediada em Contagem encontra-se a Faculdade Senac. Iniciou suas 

atividades no ensino superior em 2004, com o Campus Contagem. Os campos da 

Faculdade Senac nasceram com a experiência de mais de 70 anos do Senac em 

educação (Senac, 2019). A Faculdade de Direito de Contagem (FDCON) é mantida 

pelo Instituto de Ensino Superior de Contagem Ltda. (IESC), pessoa jurídica de 

direito privado com fins lucrativos. A Faculdade de Direito de Contagem (FDCON) 

não encontra-se registros de sua fundação (FDCON, 2019). 

 

E para finalizar, ainda no Município de Contagem encontra-se a IES Nova Faculdade 

objeto de estudo dessa pesquisa. A Nova Faculdade foi implantada em 2007 quando 

seus fundadores iniciaram suas atividades com a formação de equipes para consulta 

e estudos de pesquisa sobre o mercado, a viabilidade financeira, análise de valores 

internos e externos, pensar sua filosofia e sua missão (PDI, 2009- 2013). A mesma 

oferece ensino superior nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Enfermagem e Farmácia, além de cursos de pós-graduação na área da Educação e 

Saúde e cursos de qualificação e extensão em Saúde. Todas as IES supracitadas 

tem seus cursos avaliados e reconhecidos pelo MEC como já mencionado 

anteriormente. Após a visita in loco, a IES recebe o reconhecimento e autorização 
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para o funcionamento dos cursos. Esses dados ficam no cadastro Nacional de 

Cursos e Instituições de Educação superior do e-MEC. Os dados como o índice 

Geral dos Cursos (IGC) fornece a nota do desempenho da IES com base na média 

das notas dos cursos e o Conceito Institucional (CI). Nele são avaliadas as 

instalações físicas, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a gestão da 

Instituição, corpo de colaboradores e política de ensino para graduação (e-MEC, 

2019). Segue no quadro abaixo dados sobre o IGC e CI das IES localizada no 

Município de Contagem (e-MEC, 2019). (Quadro 3). 

  

Quadro 3 – Avaliação do MEC das Faculdades/Universidades localizadas em Contagem 

 

Fonte: e-MEC, 2019 – adaptado pela autora 

 

Para concluir a revisão teórica, a última parte será dedicada à análise das Diretrizes 

para formação profissional na área da saúde, com ênfase em Enfermagem e 

Farmácia. 

 

2.3 Diretrizes para formação profissional em Enfermagem 
 

Será apresentado a seguir o conteúdo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para formação profissional em Enfermagem. Será Introduzido um breve resumo 

sobre a área da Ciências da saúde e as diretrizes que determinam a estrutura do 

Curso e aspectos importantes para formação profissional em Enfermagem. 

 

Nos cursos da área da saúde é comum a articulação entre os princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e o conceito de saúde determinado pela 

Organização Mundial de Saúde e pela Constituição de 1988. A saúde, pela 

Constituição/88 é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
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sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (Art. 196 da Constituição Federal de 1988). 

 

O Curso de Enfermagem faz parte dos Cursos da área de ciências da saúde. A 

ciências da saúde reúnem estudos da vida, saúde e doença. São cursos que devem 

garantir um padrão de qualidade na formação do profissional que irá atuar na 

sociedade. Pois terá um impacto considerável no processo saúde-doença e seus 

determinantes. Os profissionais da área da ciências da saúde formados para o 

mercado de trabalho, têm como proposta principal contribuir com a população e com 

a melhoria dos serviços prestados em ambientes de atuação, como hospitais, 

academias e escolas, entre outros (MEC, 2019). 

 

Dada esta responsabilidade, a formação técnica e teórica dos especialistas da 

saúde deve ampliar seus conhecimentos e habilidades para solucionar problemas da 

população e melhorar a qualidade do atendimento. (MEC, 2019). Devem ser 

profissionais engajados e com responsabilidade social independente do ambiente de 

atuação. Focam na vida, na saúde e na sua promoção, no cuidado e na adequação 

da terapêutica. 

 

A formação na área de Ciências da saúde não busca, apenas, formar profissionais 

com foco no mercado. A proposta é contribuir na formação de alguém que assista à 

população, preocupado com a melhoria dos serviços prestados (UFMG, 2019). 

Logo, os formandos na área de Ciências da saúde devem ser induzidos a trabalhar 

para o bem estar da população e promover a saúde de todos em todos os ambientes 

de atuação. Portanto, o profissional de saúde tem como objetivo aplicar o 

conhecimento adquirido aos que dele precisam, trabalhar no nível de prevenção, 

tratamento e cuidado aos pacientes em suas doenças, participar dos programas 

elaborados pelo Sistema Único de Saúde oferecido para as escolas públicas e 

particulares, ONGs, organizações e instituições de saúde. Além de implementar 

ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, de forma a enfrentar 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens, 

mulher, homem e idoso, enfim a sociedade como um todo (MEC, 2019). 
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Os Cursos da área da saúde são fundamentados sob o Conselho Nacional de 

Educação, órgão que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de cada 

Curso. Para discorrer sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Enfermagem, vale inicialmente entender o significado de diretrizes. Segundo 

Teixeira, (1999) as diretrizes da educação seriam o desenvolvimento do que já se 

acha contido na Constituição/88, são normas e procedimentos obrigatórios para 

educação.  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais foram originadas da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), de 1996 que estabelece o planejamento, orientações, a 

organização e articulação do ensino, o desenvolvimento e avaliação das propostas 

pedagógicas de cada Curso. O Parecer de 03 de dezembro de 1997, sob o nº 776 

afirma que as diretrizes curriculares constituem, no entender do Conselho Nacional 

de educação (CNE) da Câmara de Educação Superior (CES), orientações para 

elaboração dos currículos que devem ser necessariamente respeitadas por todas as 

instituições de ensino superior. Visando assegurar a flexibilidade e a qualidade da 

formação oferecida aos estudantes (Frauches, 2008). 

 

Em face do exposto, segue um breve resumo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de Graduação em Enfermagem constituído pela Resolução CNE/CES Nº 3, 

de 7 de Novembro de 2001. Essa Resolução institui as diretrizes a serem 

observadas para a organização curricular do curso. É organizada de forma a 

determinar os princípios, os fundamentos, as condições e os procedimentos da 

formação do profissional Enfermeiro, considerando as necessidades de saúde com 

ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

A estrutura do curso de enfermagem deve seguir as seguintes diretrizes: 

 

I – articular ensino, pesquisa e extensão e assistência; 
 
II – atividades teóricas e práticas de forma integrada e interdisciplinar; 
 
III – visão de educar para cidadania; 
 
IV – princípios de autonomia institucional; 
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V – implementação de metodologia no processo ensino-aprender; 
 
VI – articulação entre o saber: saber fazer, saber conviver, aprender a ser, 
aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a conhecer; 
 
VII – estímulo as dinâmicas em grupo, por favorecer a discussão coletiva e as 
relações interpessoais; 
 
VIII – valorização das dimensões éticas e humanísticas; 
 
IX – articulação da graduação em enfermagem com a licenciatura. 

 

A DCN de Enfermagem determina que no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tenha 

em seu conteúdo especificações do curso relacionados a estrutura curricular, 

atividades complementares e estágio curricular supervisionado. As atividades 

complementares devem proporcionar ao estudante programas de iniciação científica, 

cursos, programas de extensão, monitorias e estágios extracurricular que 

fundamenta o conhecimento adquirido nas aulas teóricas e práticas do curso. 

 

O estágio curricular supervisionado é obrigatório e ofertado pela Instituição de 

Educação Superior conforme determinado na DCN do curso de Graduação em 

enfermagem. Será assegurada a efetivação do preceptor em campo de estágio nos 

diversos setores dos hospitais, unidades básicas de saúde (UBS), unidade de pronto 

atendimento (UPA) e serviço de Saúde mental (SERSAM), sendo computada 20% 

da carga horária total do curso. (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, 2001) 

 

O conteúdo curricular deve estar relacionado com todo o processo saúde-doença do 

cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em enfermagem 

(MEC, Ministério da educação, 2019). Em seu projeto pedagógico, o curso de 

enfermagem deve contemplar na estrutura curricular as três grandes áreas 

temáticas: 

 

1 – Ciências Biológicas – considera os conteúdos teóricos e práticos da base 

anatômica, molecular, citológica, estrutural e funcional dos tecidos, órgãos e 

sistemas relacionados ao processo saúde-doença na ação assistencial da 

enfermagem. 
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2 - Ciências Humanas e Sociais – neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos 

de relação entre o indivíduo e a sociedade, como: estudo da ética e bioética, a 

linguagem e a comunicação, a visão do Ser humano, as correntes filosóficas, a 

evolução das Políticas Sociais e de Saúde, os processos psíquico-emocionais, os 

conflitos sociais e as Leis do exercício de Enfermagem.  

 

3 – Ciências da Enfermagem: este tópico contempla quatro conteúdos a saber: 

a) Fundamentos de enfermagem com conteúdo técnico, metodológico e os meios e 

instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível 

individual e coletivo: 

 

b) Assistência de Enfermagem com conteúdo teórico e prático que compõe um 

conjunto de disciplinas assistenciais. Contempla todo processo de promoção, 

prevenção, medidas de intervenção e assistência ao nível primário, secundário e 

terciário envolvendo a criança, o adolescente, o adulto, a mulher, o homem e o 

idoso. 

 

c) Administração de Enfermagem incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) da 

administração do processo de trabalho de enfermagem e da gestão da assistência 

de enfermagem, priorizando hospitais gerais e especializados, ambulatórios e rede 

básica de serviços de saúde. 

 

d) Ensino de Enfermagem considera os conteúdos pertinentes à capacitação 

pedagógica do enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem. (MEC, 

Ministério da educação, 2019) 

 

Diante do exposto, constata-se através das áreas temáticas para o curso de 

enfermagem que a elaboração da estrutura curricular deve estar pautada em uma 

abordagem lógica entre as disciplinas, desde o básico da ciências da saúde, aos 

conteúdos de ciências sociais, humanas e gerenciais até ao conteúdo do ensino de 

enfermagem de forma generalista e específica evidenciando a assistência e cuidado 

de enfermagem.  
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O curso de enfermagem segundo (SINAES, 2011) tem registrado movimentos 

importantes em relação a consolidação de uma formação de qualidade, orientada 

pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e em consonância com as 

necessidades da população. Considerando a formação profissional do enfermeiro, 

vale destacar algumas competências e habilidades gerais publicadas pelas DCN do 

Curso de enfermagem (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, de novembro de 2001)4:  

I – formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; 

II – licenciatura, capacitado para atuar na educação básica e educação profissional 

em enfermagem. 

 

De acordo com a Resolução, o enfermeiro deve ser qualificado com base em 

conhecimento técnico científico requeridos para o exercício da profissão. Provido de 

competências e habilidades para atender as exigências do mercado de trabalho no 

âmbito da promoção e prevenção da saúde. Para tanto, na Resolução determina as 

competências e habilidades gerais que se enquadram no perfil do formando de 

Enfermagem, sendo elas:  

 

I - Atenção à saúde – O profissional de Enfermagem deverá estar apto a intervir no 

processo de saúde-doença responsabilizando-se pela qualidade da assistência e do 

cuidado em enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde. Realizar 

ações de promoção; prevenção; proteção e reabilitação à saúde na perspectiva da 

integralidade da assistência. Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as 

diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes 

grupos da comunidade e identificar especificidades e demandas coletivas e/ou 

individuais reconhecendo os aspectos da subjetividade, particularidade, 

complexidade e totalidade dos diferentes grupos sociais. 

 

II - Tomada de decisões – Para tomada de decisão o Enfermeiro deve reconhecer o 

seu papel social para atuar em atividades de política e planejamento em saúde. 

Analisar criticamente acerca dos condicionantes de vida e saúde dos indivíduos, 

correlacionando o perfil epidemiológico ou situação de saúde, com as condições e 

modos de vida da população. Assumir compromisso ético, humanístico e social com 

                                            

4 O documento completo sobre as DCN do Curso de Enfermagem será apresentado no anexo 1. 
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o trabalho multiprofissional em saúde e assumir a conduta mais apropriada para as 

decisões em grupo. 

 

III - Comunicação – No processo de comunicação o profissional de Enfermagem 

deve estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e 

as formas de organização social, suas transformações e expressões. Deve 

desenvolver o processo de comunicação na sua multidimensionalidade favorecendo 

acessibilidade e vínculo com equipe multiprofissional e comunidade em geral. 

 

IV – Liderança – O Enfermeiro ao liderar deve atuar como sujeito no processo de 

formação de recursos humanos, assumir posição de liderança e ser capaz de 

diagnosticar e solucionar problemas de saúde. Comunicar-se e gerenciar de forma 

efetiva e eficaz. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomar decisão e intervir no processo de trabalho junto a equipe no 

enfrentamento de situações em constante mudança; 

 

V - Administração e gerenciamento - O Enfermeiro gestor deve desenvolver, 

participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento que 

objetivem a qualificação da prática profissional; gerenciar o processo de trabalho em 

enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, com resolutividade tanto em nível 

individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional; reconhecer as 

relações de trabalho e sua influência na saúde e reconhecer-se como coordenador 

do trabalho da equipe de enfermagem. 

 

VI - Educação permanente – O profissional de Enfermagem como educador deve 

planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando 

a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, 

saúde, trabalho e adoecimento; participar dos programas de formação e qualificação 

contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; reconhecer a formação 

profissional e a educação permanente como políticas que habilitam e qualificam os 

trabalhadores da área da saúde, visando transformar as práticas profissionais e 

elevar a qualidade da prestação dos serviços de saúde e reconhecer que o processo 

educativo é inacabado.  (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, 2001). 
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O documento salienta ainda as ações de atenção à saúde na prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde do indivíduo ou da coletividade. Para tanto, o 

profissional de enfermagem além das competências técnicas necessárias para o 

processo de atenção à saúde no trabalho, também terá que desenvolver habilidades 

de relacionamento com o outro. Adquirir capacidade empática, tanto para com os 

componentes de sua equipe quanto para os pacientes, de forma, a tê-los como 

pessoas dignas de valor.  

 

Para Dias & Paiva (2011), a noção de competência ocupa um espaço ainda 

indefinido encarado como a forma de repensar as interações entre as pessoas, seus 

saberes e capacidades e, por outro lado, as organizações interligadas aos 

processos de trabalho essenciais e relacionais. Mafra (2018) sustenta que a 

competência é o resultado do processo de adquirir conhecimento (o saber), mais a 

habilidade (saber fazer) mais as atitudes (saber fazer acontecer). 

 

O conhecimento adquirido no decorrer do processo de ensino e aprendizagem do 

enfermeiro será a base para o desenvolvimento de habilidades técnicas, humanas e 

conceituais. Essas habilidades irão ajudá-lo na tomada de decisão, na liderança e 

comunicação com seus funcionários e a equipe multidisciplinar, além de fornecer 

parâmetros para o processo administrativo e gerencial e a promoção da educação 

contínua tanto na formação quanto na prática assistencial. 

 

Para as competências e habilidades específicas determinadas na Resolução, o 

Enfermeiro deve possuir conhecimento técnico-científico, ético-político e sócio-

educativo que permita ao profissional estabelecer relações com o contexto social. 

Além de compreender as políticas de saúde, reconhecer as relações de trabalho 

articulando a natureza humana em suas dimensões com o processo de trabalho 

sistematizado. Estabelecendo a assistência integral de saúde ao indivíduo ou 

coletividade, através do diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, 

promoção, prevenção e intervenção planejada.  (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, 

2001) 

 

O profissional de enfermagem no exercício de sua função cumpre os objetivos 

constitucionais e os prescritos pelo SUS para a área da saúde, a formulação de 
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políticas de saúde e assistência às pessoas em todos os processos e ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

Além do mais, o egresso de enfermagem terá uma formação humanística, 

generalizada crítica e reflexiva, qualificado no exercício da profissão com base no 

rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos (Frauches, 2008). Isso 

quer dizer que cada profissional formado deve assegurar que sua formação 

proporcione capacidade para lidar com as situações que envolve o ser humano em 

sua saúde e doença e ser capaz de tomar decisões apropriadas para o bem estar 

coletivo e individual. 

 

O enfermeiro em seu processo de ensino-aprendizagem, teórico e ou prático, como 

nos estágios curriculares supervisionados construídos durante sua formação, 

transforma-se em sujeito social. Nesse processo, o formando de enfermagem deve 

agir na resolução de problemas de saúde que envolvem o indivíduo e a coletividade, 

visando a transformação do contexto social. 

 

2.4 Diretrizes para qualificação profissional em Farmácia 
 

Prosseguindo com o esboço sobre as Diretrizes Curriculares, o segundo curso 

ofertado pela IES NF em ciências da saúde é o de farmácia. A Resolução CNE/CES 

N° 6, de 19 de outubro de 2017 institui diretrizes curriculares Nacionais a serem 

observadas na organização, desenvolvimento e avaliação do Curso de Farmácia no 

que se refere aos princípios, aos fundamentos, às condições e aos procedimentos 

da formação dos Farmacêuticos, a saber: 

 

I – respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

 

II- atuar em todos os níveis de atenção à saúde; 

 

III – atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade; 

 

IV- reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência; 
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V – exercer a profissão de forma articulada ao contexto social; 

 

VI – conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

 

VII – desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva; 

 

VIII – atuar na pesquisa;  

 

IX – atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização; 

 

X – atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos, saneantes, 

correlatos e alimentos. 

 

Segundo a Resolução a estrutura curricular para formação do Farmacêutico é 

estipulada em três eixos temáticos. Esses eixos são organizados com conteúdo 

teóricos e práticos e determinado para cada um, uma carga horária específica: 50 % 

no eixo cuidado em saúde; 40 % no eixo tecnologia e inovação em saúde e 10% no 

eixo gestão em saúde. Cada eixo temático articula entre conhecimentos, 

competências, habilidades e atitudes que são fundamentais para contemplar o perfil 

do egresso, conforme exposto a seguir:   

 

1. Cuidado em Saúde – considera ações e serviços ofertados ao indivíduo, família e 

comunidade. Os conteúdos teóricos e práticos nesse eixo agregam conhecimentos 

para avaliar prescrições médicas, acolher o cliente, interpretar e esclarecer exames 

laboratoriais, riscos relacionados à segurança do paciente, dispensação e 

monitorização de medicamentos, prescrição de cosméticos e acompanhamento de 

práticas integradas com a política de saúde pública. 

 

2. Tecnologia e Inovação em Saúde – Esse tópico agrega um conjunto de 

conhecimentos científicos; empíricos ou intuitivos; empregados na pesquisa; no 

desenvolvimento; na produção; na qualidade e na provisão de bens e serviços para 

sociedade. Poderá desenvolver medicamentos e insumos e realizar o controle e 

garantia de qualidade dos mesmos. Será capaz de garantir a sustentabilidade do 

meio ambiente, fiscalizar e avaliar processos e infraestrutura na adequação das 

normas de boas práticas e implementar procedimentos de embalagem, rotulagem, 

logística e treinamento da equipe de trabalho. 
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3. Gestão em Saúde – Nesse eixo a organização estrutural dos conteúdos requer 

identificar e registrar problemas de saúde; conhecer as políticas de saúde; a 

organização do serviço; a gestão; elaborar e implementar modelos de gestão; 

ferramentas; programas e indicadores que visam a melhoria do serviço prestado. 

Além de conhecer a base da administração das empresas farmacêuticas e promover 

o desenvolvimento de pessoas e equipes. 

 

Ademais, o Curso de Graduação em Farmácia deve contemplar em sua grade 

curricular os estágios curriculares obrigatórios baseados na prática do cenário do 

Sistema Único de Saúde e regulamentados e institucionalizados, considerando os 

aspectos de carga horária, previsão ou existência de convênios, formas de 

apresentação, orientação, supervisão e coordenação. Devem ser realizados sob 

orientação de docente, em campo de atuação profissional da área farmacêutica, 

pertencente à Instituição de Educação Superior (IES) ou fora dela, mediante 

convênios, parcerias ou acordos (RESOLUÇÃO Nº 6, 2017). 

 

A estrutura curricular do curso deve oferecer o trabalho de conclusão de curso 

orientado por docentes em conformidade com sua área de atuação específica, 

atendendo à regulamentação por ela definida pelo projeto pedagógico do Curso 

(PPC). Também deve ser oferecido aos estudantes de farmácia as atividades 

complementares regulamentadas, como por exemplo, as monitorias; os estágios não 

obrigatórios; os programas de iniciação científica; os programas de extensão; 

eventos e cursos realizados em áreas afins. (RESOLUÇÃO Nº 6, 2017) 

 

A articulação da formação acadêmica do Farmacêutico à atuação profissional deve 

ser de forma contextualizada e problematizada no contexto da comunidade em que 

se está inserido. Contribuindo com ações de prevenção e promoção da saúde e 

cumprindo com os princípios determinados pelo Sistema Único de Saúde.  O 

profissional de farmácia, o farmacêutico, deve ter uma formação generalista, 

humanística, crítica e reflexiva para atuar em todos os níveis de atenção à saúde 

com base no rigor científico e intelectual (Frauches, 2008). É um profissional capaz 

de identificar os fármacos, realizar análise clínicas e toxicológicas, controle, 

produção e análise de alimentos pautado em princípios éticos e na compreensão da 

realidade social, cultural e econômica do meio (Frauches, 2008). 
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Os farmacêuticos são profissionais qualificados para ajudar a população no 

desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da 

saúde em relação às questões que envolvem os medicamentos. São profissionais 

autônomos, capazes de liderar, com responsabilidade, boa comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz, empatia e habilidades para tomar decisões.  

Segundo as propostas de Diretrizes curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Farmácia (Resolução CNE/CES 248, 2017) o farmacêutico, por definição, é o 

profissional da área de Saúde, com formação centrada nos fármacos, nos 

medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com formação 

em análises clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em prol do 

cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. 

 

O estudante de Farmácia assim como qualquer profissional da área da saúde 

precisa articular competências e habilidades para sua formação. Dentre as 

competências e habilidades o egresso precisa estar estruturado no cuidado em 

saúde desde a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de 

doenças, possibilitando às pessoas viverem melhor (Resolução CNE/CES 248, 

2017)5. 

 

Segundo Resende (2000) competência é a transformação de conhecimentos e 

capacidades adquiridas em resultados práticos. Sveiby (1998) reitera que a 

competência de um indivíduo é constituída por cinco elementos interdependentes, 

sendo eles:   

• Conhecimento explícito – informação adquirida pela educação formal;  

• Habilidade – “saber fazer”, envolve proficiência prática e física, adquirida por meio 

de treinamento e prática; 

• Experiência – reflexão sobre erros e sucessos;  

• Julgamentos de valor - percepções do que o indivíduo acredita estar certo;  

• Rede social - relações do indivíduo com outros seres humanos ". 

 

Entende-se dessa forma, que o Farmacêutico para ser qualificado é imprescindível 

que adquira em seu processo de ensino-aprendizagem as competências e 

                                            

5 O documento completo sobre as DCN do Curso de Graduação em Farmácia será apresentado no 
anexo 2. 
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habilidades específicas determinados no curso para cada eixo temático, conforme 

determinado pela Resolução: 

1. Cuidado em Saúde – As competências e habilidades para esse eixo 

compreende identificar e analisar as necessidades de saúde do indivíduo, da 

família e da comunidade, bem como para planejar, executar e acompanhar 

ações em saúde como: acolher o indivíduo; ter o manejo na farmacoterapia; 

interpretar exames clínicos; identificar riscos relacionados à segurança do 

cliente; identificar situações de alerta; elaborar prescrição farmacêutica e 

dispensar medicamento sempre atento as necessidades do cliente e 

esclarecer as dúvidas. 

2. Tecnologia em Saúde e Inovação – o profissional de Farmácia requer 

competências nesse eixo para pesquisar, inovar, desenvolver, produzir e 

controlar fármacos; medicamentos; insumos; reagentes químicos; alimentos; 

cosméticos e produtos relacionados à saúde. Além de gerenciar e garantir a 

qualidade de tecnologias e processos de serviços voltados para área da 

saúde. 

3. Gestão em Saúde – Como competência para esse eixo o Farmacêutico deve 

conhecer e compreender a organização dos serviços de saúde e as políticas 

públicas de saúde, assim como participar de instâncias consultivas e 

deliberativas.  Avaliar modelos de gestão, propor programas e indicadores 

que visam a qualidade e segurança dos serviços prestados, além de 

estabelecer e avaliar planos de intervenção e processos de trabalho.  

 

No âmbito da Saúde, os profissionais de enfermagem e farmácia devem exercer a 

profissão sempre de forma articulada com o contexto da saúde na sociedade. 

Reconhecer que a saúde é direito de todos e ser responsável por ajudar a 

comunidade ou o ser individual a ter condições de vida digna. Cabe aos profissionais 

de saúde atuarem de forma a promover saúde e o bem estar da comunidade, além 

de respeitar a individualidade e ou coletividade, o anonimato e a vida. 

 

O próximo capítulo será dedicado a explicitação da metodologia utilizada na 

pesquisa. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

O presente capítulo descreverá a metodologia que norteou este trabalho em 

resposta à questão geradora: Quais as contribuições da Nova Faculdade na 

formação profissional e na carreira dos seus egressos na área de enfermagem e 

farmácia no período de 2007 a 2018? A pesquisa será classificada pelo percurso 

metodológico utilizado, para abordagem, os instrumentos de coletas de dados e pela 

análise dos dados para concluir os resultados. 

 

A metodologia é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas de pesquisa que são propostos. Supõe a 

formulação do problema, o levantamento dos dados, sua observação e análise dos 

resultados finais (Gil, 2008). 

 

A pesquisa em questão tem como objeto de estudo uma avaliação da educação 

superior e da formação profissional dos egressos de Enfermagem e Farmácia. A 

escolha do objeto atende o interesse da autora, enquanto docente e coordenadora 

de curso. A realização da pesquisa permitirá avaliar a qualidade do ensino-

aprendizagem oferecido pela nossa IES aos seus estudantes das ciências da saúde. 

Por outro lado, pode-se através dos resultados aqui obtidos empreender uma 

pesquisa mais ampla avaliando todos os cursos oferecidos pela IES em questão. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Para dar conta da elucidação do objeto proposto essa pesquisa terá um enfoque 

descritivo e analítico. Descritivo, por que o propósito foi abranger características de 

uma determinada situação. Vergara, (2007) afirma que a pesquisa descritiva permite 

retratar características de determinado fenômeno bem como a relação entre 

variáveis que o embasam.  

 

Ela permite estabelecer relação entre as categorias, definir sua natureza sem ter o 

compromisso de explicar os fenômenos, apesar de serem base para o estudo. Já 

evidenciavam (Sampieri, Collado, & Lucio, 2013) que a modalidade de pesquisa 

descritiva tem por objetivo coletar informações e evidenciar as dimensões do 
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problema investigado. De acordo com Collis & Hussey (2005) e Lakatos & Marconi 

(2010), a finalidade descritiva busca identificar e obter informações sobre as 

particularidades do problema em questão através de várias técnicas de coleta de 

dados. 

 

A pesquisa de fonte primária foi realizada a partir da leitura e exames dos 

documentos da Nova Faculdade que tiveram relação com o objeto proposto, como: 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico do Curso de 

enfermagem (PPC Enfermagem) e o Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia 

(PPC Farmácia). Os documentos foram acessados in loco. Os dados coletados na 

pesquisa documental foram analisados e organizados de acordo com os objetivos da 

pesquisa. Para (Gil, 2008) a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam tratamento analítico e que foram reorganizados ou reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa.  

 

Nossa pesquisa pode ser classificada como estudo de caso, ao analisar um 

fenômeno contemporâneo, utilizando-se múltiplas fontes de dados, quer da 

observação direta, entrevistas sistemáticas, bem como de pesquisas documentais 

em arquivos públicos e privados (Voss, Tsikriktsis, & Frohlich, 2002). Segundo 

Martins (2008), o estudo de caso é sustentado por um referencial teórico, que 

orienta as questões e proposições em análise, reúne uma gama de informações 

obtidas por meio de diversas técnicas de levantamento de dados e evidências.  

 

Patton (2002) afirma que um estudo de caso reúne informações detalhadas e 

sistemáticas sobre determinado fenômeno em análise. Segundo Yin (2005) o estudo 

de caso é uma investigação empírica que examina um fenômeno contemporâneo no 

contexto da vida real. O estudo de caso, com efeito, tem sua importância no 

contexto local, por abranger o Município de Contagem onde a maioria dos alunos da 

IES NF residem.  

 

Nesse estudo considerou-se uma abordagem qualitativa descritiva, com a realização 

de métodos mistos – pesquisa qualitativa por entrevistas em profundidade e 

quantitativa por questionário estruturado tipo survey, triangulação de métodos.  A 

abordagem qualitativa centra-se na identificação das características de situações, 
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eventos e organizações (Llewellyn & Northcott, 2007). De acordo com Zanelli (2002), 

o principal objetivo da pesquisa qualitativa é buscar entender o que as pessoas 

apreendem ao perceberem o que acontece em seus mundos. 

 

O recorte temporal da pesquisa compreende o período de 2007, ano de sua 

implantação, até 2018. Entre as técnicas de coleta de dados inicia-se pela pesquisa 

documental que envolve análise da literatura pertinente.  De acordo com a questão 

norteadora iniciou a busca dos artigos através da procura dos descritores: Diretrizes 

curriculares; formação profissional; educação; educação superior; educação superior 

no Brasil e educação superior em Minas Gerais.  

 

A busca nas bases de dados foi realizada pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); 

pelo portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES); pelo Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL); livros e 

dissertações da Biblioteca da Fundação Pedro Leopoldo (FPL) Educacional, Escola 

de Saúde pública de Minas Gerais (ESP-MG), Nova Faculdade e Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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Quadro 4 - Síntese dos procedimentos metodológicos 

 

Fonte: Adaptada do Fluxo da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática- 

Prisma) e elaborado pela autora (2019). 

 

No caso dessa pesquisa, como os egressos analisam sua formação profissional e 

seu desempenho na área de atuação. O quadro 5, representa uma estratégia 

metodológica para análise de dados referenciando alguns autores utilizados na 

pesquisa, os objetivos propostos, o tipo de pesquisa e a coleta de dados. 
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Quadro 5 - Estratégia metodológica para Análise de dados 

Tema Autores Objetivo/ 

específicos 

Tipo de 

pesquisa 

Coleta de 

dados  

Desenvolvimento 

da educação 

superior no Brasil 

(Minas Gerais – 

Contagem) 

Documentos da Faculdade – PDI, 

PPC dos cursos; Brasil, 2000; 

Giroletti & Muriel, 2009; Oliveira e 

Alencar 2007; Fagundes e Giroletti, 

2013; LDB, 9.394/96; Saviani, 2010; 

Marques, 2013; Cunha, 1986; Paula, 

2009; Brasil, 2019; Romanelli, 2003; 

Goergen, 2014 

Descrever a Nova 

Faculdade 

Pesquisa 

primária 

 

Investigar e 

transcrição- 

pesquisa 

documental 

Diretrizes para 

Formação 

profissional em 

Enfermagem 

Andrade filho, 1999; UFMG, 2012; 

Moraes et al Brasil 1999; Gomes & 

Teixeira, 2016; Alves, 2008; Cruz, 

2011; PPC Enfermagem e PPC 

Farmácia. Resoluções CNE/ nº 3 de 

7 de Novembro de 2001 e CNE/Nº2 

de 19 de fevereiro de 2002. 

Caracterizar os 

Cursos de 

Enfermagem e 

Farmácia 

Pesquisa 

literatura 

clássica  

Análise de 

conteúdo 

Diretrizes para 

Qualificação 

profissional em 

Farmácia 

Estudante, G. d. (2014). PPC 

Enfermagem e PPC Farmácia. 

Resoluções CNE/ nº 3 de 7 de 

Novembro de 2001 e CNE/Nº2 de 19 

de fevereiro de 2002. UFMG. (2012). 

SINAES,2011; Mafra, 2018; 

Frauches,2008. 

Caracterizar os 

Cursos de 

Enfermagem e 

Farmácia 

Qualitativa/ 

quantitativa 

Estudo de 

caso 

Investigar, 

analisar e 

transcrição 

Avaliação da 

formação 

profissional e 

seus desafios 

Minayo, 1997; Terence &escrivão –

filho, 2016 

Avaliar o processo 

formativo dos cursos 

analisados na 

perspectiva dos 

egressos e identificar 

contribuições, 

potencialidades e 

desafios dos cursos 

Qualitativa/ 

quantitativa 

Estudo de 

caso 

Investigar, 

analisar e 

transcrição 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de analisar a contribuição do ensino superior na 

formação profissional de seus estudantes na área da ciências da saúde. A unidade 

de análise, portanto, foi a Instituição de Educação Superior Nova Faculdade 

instalada em Contagem, no estado de Minas Gerais, desde 2007. A Nova Faculdade 

possui cinco cursos de Graduação; Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Enfermagem e Farmácia. Seu escopo de trabalho é a prestação de serviço no 

âmbito educacional. 
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Os cursos de Graduação em Enfermagem e em Farmácia são os objetos de análise 

dessa pesquisa, foram escolhidos por serem do interesse da autora e fazerem parte 

da área da Ciências da saúde, área que demanda uma qualificação profissional, por 

se tratar do atendimento e assistência direta à doença e saúde da população. 

 

3.2 Técnica de coleta de dados 

 

A unidade de observação foi composta pelos egressos do Curso de Graduação em 

Enfermagem e em Farmácia. O público alvo da nossa pesquisa foi formado pelos 

123 egressos concluintes dos dois cursos mencionados. A população entrevistada 

foi constituída por 55 formados do curso de Enfermagem e 68 egressos do curso de 

Farmácia. Totalizando 123 profissionais. (Tabela 2). 

  

Tabela 2–Total de Enfermeiros e Farmacêuticos formados pela Nova Faculdade – 2015 a 2018 

 

Fonte: Sistema aula da secretaria da Nova Faculdade - elaborada pela autora (2019) 

 

Para realização da coleta de dados foi utilizado o questionário estruturado tipo 

survey para todos os 123 profissionais formados. Para Babbie (2003), o método 

survey é utilizado para descobrir a distribuição de certos traços e atributos da 

população estudada, não se preocupando com o porquê da distribuição, e sim com o 

que ela representa. Para constatar a efetividade das questões propostas no 

questionário estruturado foi realizado um pré-teste com um profissional, docente de 

cada Curso da Nova Faculdade, de Enfermagem, de Farmácia e de Administração.  

 

O pré-teste segundo Ramalho (2006) é importante para assegurar que o instrumento 

de coleta de dados seja efetivamente capaz de fornecer os dados adequados para a 

pesquisa. Por outro lado, o pré-teste permite esclarecer e identificar problemas que 

podem comprometer o resultado final do estudo. Segundo pesquisadores o pré-teste 
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além de possibilitar ajustes e detecção de incoerências, pode aumentar a validade 

do instrumento (Windenfel &Treffers, 2005).  

 

É utilizado o procedimento de pré-testagem do questionário e das escalas, a fim de 

avaliar a aceitabilidade, clareza, entendimento e possível redução do número de 

itens (McDowell, 2006). O pré-teste referente ao questionário proposto para essa 

pesquisa, foi realizado no dia 16 de setembro de 2019. O pré-teste teve duração de 

16 à 24/09 e teve como objetivo avaliar, testar e definir os procedimentos 

metodológicos e clareza de entendimento do instrumento de coleta de dados. Foi 

realizado com quatro (4) profissionais docentes dos Cursos de Administração, 

Enfermagem e Farmácia da IES NF. Além de dois (2) egressos de cada um dos 

Cursos de Enfermagem e Farmácia formados em 2019 que não estão participando 

da pesquisa, pelo fato de não entrarem no recorte temporal da pesquisa 2018.  

 

A necessidade de algumas alterações propostas pelos respondentes do pré-teste 

foram analisadas e posteriormente modificadas no questionário. Em relação a 

categoria 1 – Perfil do egresso não foi recomendado nenhuma alteração. Na 

categoria 2 – Formação profissional foi realizado alguns ajustes. Entre eles: 

acrescentar uma questão sobre o curso realizado – se Enfermagem ou Farmácia e 

acrescentar algumas questões referentes à empresa onde trabalha, que faziam 

parte da categoria 3, que posteriormente foi desfeita.  

 

Houve sugestões para retirada da categoria 3 – Identificação da empresa onde 

trabalha. Essa sugestão foi apontada por dois dos respondentes que não 

conseguiram entender a finalidade dessa categoria, sendo sugerido alocar algumas 

questões para categoria 2, como já mencionado anteriormente. Desta forma, 

algumas perguntas da categoria 3 foram inclusas na categoria 2 – Caracterização da 

Formação profissional e extinta a categoria 3. Houve sugestão em acrescentar uma 

métrica de lealdade do cliente, tendo em vistas as questões do questionário sobre a 

satisfação do cliente.  

 

Surge então, uma nova categoria 3 – Satisfação do egresso – Impactos da 

graduação. Nessa categoria foi utilizado a escala de satisfação do cliente – escala 

“NPS” Net promoter Score se apresenta como uma importante ferramenta de apoio 



54 

 

às empresas. Sabe-se que os clientes são os responsáveis pela existência da 

empresa. E, é preciso que suas opiniões sejam levadas em conta e sua lealdade 

seja mensurada constantemente, possibilitando assim, à empresa, uma atuação 

mais segura e eficaz (Silva, Silva, & Morais, 2010).  

 

De acordo com Silva (2001) o Net Promoter Score (NPS) atua com maior poder de 

eficiência em atividades que estão correlacionadas com as percepções que os 

clientes têm da empresa (Silva C. E., 2001). Diante disso, foi aceito as sugestões de 

incluir a categoria de satisfação do cliente conforme modelo abaixo. 

- O quanto você recomendaria o Curso de graduação da Nova Faculdade a um 

amigo, colega ou parente? 

 

 

E, finalmente na categoria 4 – Quadro de diretrizes – foi sugerido reformular as 

afirmativas dispostas no quadro de categorias de acordo com as Resoluções e 

diretrizes dos cursos de Enfermagem e Farmácia, com intuito de obter respostas 

para o problema da pesquisa. Por esse motivo foram excluídas algumas questões 

dessa categoria e organizado um novo quadro. Essa categoria 4 foi denominada 

Quadro de diretrizes e dividida em 4 categorias: categoria 1 – Formação profissional; 

categoria 2 – Competências e habilidades; categoria 3 - Mercado de trabalho e 

categoria 4 – Trajetória da profissão6. 

 

O formulário contendo as questões do questionário foi configurado no Survey 

Monkey online do sistema aula da Nova Faculdade após o pré-teste e a 

reestruturação do mesmo. Foi disponibilizado aos respondentes pelo e-mail no dia 

26 de setembro de 2019 ao dia 24 de outubro de 2019. Para a seleção dos 

respondentes foi utilizado o sistema aula da secretaria com aprovação da Direção 

Geral para a busca dos nomes completos, contato celular, e e-mail dos egressos 

dos cursos de Enfermagem e Farmácia. Para investigar o objeto de estudo 

pretendeu-se, também, realizar uma entrevista7 presencial e por telefone com 10 

egressos do curso de Enfermagem. Esses egressos foram selecionados 

                                            

6 O questionário definitivo será anexado no final desse estudo no anexo 4. 
7 A entrevista estruturada será anexada no final desse estudo no anexo 5. 
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previamente pelo ano de conclusão de curso e escolhidos pela coordenadora do 

curso e autora dessa pesquisa, pela afinidade e facilidade de contato com os 

mesmos. Segundo Duarte, (2004) as entrevistas são fundamentais quando se 

deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 

sociais específicos, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 

explicitados. A entrevista é importante por valorizar a presença do investigador, 

oferecer perspectivas possíveis para que o entrevistado alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, para a investigação. 

 

Para a realização da entrevista estruturada foi desenvolvido um roteio conforme 

mostrado na Quadro 6. A entrevista foi elaborada por categorias. As categorias 

foram enumeradas de 1 a 4, sendo contemplado em cada uma, os aspectos 

referentes, à formação profissional, ao desenvolvimento pessoal, ao mercado de 

trabalho e à evolução profissional. As perguntas contidas em cada categoria da 

entrevista foram determinadas para elucidar o objetivo da pesquisa. 

 

O intuito desse roteiro é servir como norteador para o processo de coleta. O objetivo 

da entrevista foi permitir que os enfermeiros entrevistados pudessem responder, de 

forma livre, às questões propostas, para verificar sua percepção quanto ao ensino 

da Nova faculdade e a sua formação profissional. Foi analisada também a coerência 

entre o resultado das entrevistas e o resultado do survey dos egressos dos cursos 

de Enfermagem e Farmácia, consistindo, assim, em um processo de triangulação de 

métodos.  

 

Quadro 6 – Roteiro de Entrevista com profissionais de Enfermagem egressos da Nova Faculdade. 

Categoria 1  Perguntas 

Sobre sua 
Formação 

Profissional 

1. Qual a contribuição do ensino superior oferecido pela Nova Faculdade 
para sua formação profissional? 

2. Em que medida as diretrizes curriculares do Curso são adequadas à 
realidade e à necessidades do seu trabalho hoje? 
 
 

Categoria 2 Perguntas 

Sobre seu 
Desenvolvimento 

Pessoal 

3. Em sua opinião as competências e habilidades desenvolvidas em sua 
formação profissional foram suficientes para seu desenvolvimento pessoal? 

4. Em sua opinião após sua formação profissional você tornou-se capaz de 
liderar uma equipe? 
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5. Você percebeu após sua formação profissional que adquiriu competências 
e habilidades para o manejo com as pessoas/clientes/pacientes? 

Categoria 3  Perguntas 

Mercado de 
trabalho 

6. Em sua opinião após sua formação profissional você conseguiu 
rapidamente inserir-se no mercado de trabalho? 

7. Houve melhora significativa em sua remuneração? 

8. E na interação com a equipe multidisciplinar você percebeu melhoras? 

Categoria 4 Perguntas 

Evolução 
Profissional 

9. Em que medida sua formação profissional ajudou em sua trajetória de 
carreira? 

10. E na progressão de recompensas financeiras? 

11.Com sua formação profissional você sentiu-se estimulado (a) a prosseguir 
com pós-graduação, mestrado ou doutorado? 

12. Hoje você sente-se realizado profissionalmente? 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

3.3 Procedimentos de análise dos dados 

 

Nessa fase foi realizada uma comparação entre os resultados obtidos pelos dois 

métodos aplicados à pesquisa (survey e entrevista estruturados). O objetivo foi 

verificar a percepção dos egressos da área da saúde sobre sua formação 

profissional.   

 

As respostas obtidas mediante o instrumento utilizado na coleta de dados 

questionário estruturado tipo survey foram comparadas aos resultados do método de 

entrevista estruturada. A análise de dados seguir-se-á o modelo proposto por 

(Minayo, 2000) que consiste na ordenação, classificação e análise dos dados, 

sempre relacionados à questão geradora. De acordo com Bardini, (2004) as 

categorias são rubricas, classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um 

título genérico. Esse agrupamento por categoria é efetuado em razão dos caracteres 

comuns dos elementos.  

 

Para análise quantitativa dos dados, o questionário foi agrupado em categorias e 

indicadores para melhor análise e identificação das diferenças entre respostas. 

Posteriormente foi tratado as respostas das categorias padronizadas. Em seguida, 

foi realizado a análise estatística e interpretação dos dados, dispostas através de 

instrumentos como gráficos. (Quadro 7) 
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Quadro 7 – Categorias e indicadores do questionário estruturado 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

As respostas das entrevistas foram analisadas mediante o método de análise do 

conteúdo. Para Bardini (2004), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. Para elaboração da entrevista foi 

considerada 4 categorias analíticas. (Quadro 8) 

 

Quadro 8 - Unidades de análise por categoria 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Triangulação é uma estratégia para melhorar a validez e a confiabilidade da 

pesquisa (Mathison, 1988). Para Patton (2002) o uso da triangulação indica um 

estudo de combinação de métodos, podendo ser uma abordagem qualitativa e 

quantitativa. Figaro (2014, p. 127) afirma que por meio da triangulação é possível 

utilizar “diferentes abordagens metodológicas do objeto empírico para prevenir 

possíveis distorções relativas [...] à aplicação de um único método”.  

Dessa forma, para assegurar a confiabilidade às conclusões dessa pesquisa, 

realizou-se a triangulação entre a análise documental, os resultados das entrevistas 

e do questionário. O objetivo foi verificar a correlação existente ou não entre as 

percepções dos egressos sobre o ensino superior na formação profissional. 

Categorias

1

2

3

4

Estrutura do questionário

Indicadores

Perfil do egresso

Caracterização da Formação profissional

Impactos da Graduação

Quadro de diretrizes

Evolução profissional (trajetória de carreira)

Relação com o mercado ( empregabilidade, 

interação multidisciplinar, progressão de 

recompensas financeiras, função)

Categoria 3 

Categoria 4

Aspecto da Formação profissional: aquisição de 

saberes técnicos, humanos, conceituais de acordo 

com as Diretrizes Curriculares (DCN) dos cursos de 

Enfermagem e Farmácia - eixos temáticos

Categoria 1 

Categoria 2

Desenvolvimento pessoal (competências e 

habilidades, liderança, trabalho em equipe, 

flexibilidade)

Estrutura da entrevista
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Encerrando esse capítulo sobre os procedimentos metodológicos, segue-se com a 

apresentação dos resultados e discussões desse estudo. 
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4 Avaliação da Formação Profissional e seus desafios 

 

Este capítulo será dedicado à análise dos dados coletados. Terá, como início, uma 

breve abordagem sobre a fundação da Nova Faculdade e a caracterização de seus 

cursos. Os dados e informações aqui descritos sobre a IES NF são copilados do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e dos projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC). Desta maneira, o segundo objetivo específico estabelecido nessa 

pesquisa será cumprido neste capítulo. 

 

4.1 Fundação da Nova Faculdade e caracterização dos seus Cursos 

 

As Instituições de educação Superior são formadas por diversas pessoas com 

experiências diversas e provenientes de contextos históricos, sociais, culturais e 

econômicos diferenciados, fazendo com que, essas organizações, tenham 

características peculiares norteadas por seus constituintes. No caso dessa pesquisa, 

a IES Nova Faculdade será analisada pela sua contribuição à educação superior e à 

formação profissional de seus estudantes, especificamente os ex-alunos dos Cursos 

de graduação em Enfermagem e Farmácia. 

 

A Nova Faculdade tem como objetivo proporcionar um ensino de excelência, 

formando profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inseri-los 

no mercado de trabalho, bem como para contribuir com o desenvolvimento da 

sociedade brasileira. A mesma oferece ensino superior nos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Farmácia, além de 

cursos de pós-graduação na área da Educação e futuros cursos de qualificação e 

extensão em Saúde. A NF iniciou suas atividades em março de 2007 pelos seus 

fundadores, visando a formação de equipes e a realização de pesquisas sobre o 

mercado, a viabilidade financeira, análise de valores internos e externos e definindo 

sua filosofia e sua missão. Adotou-se como visão: ser um referencial de excelência 

no ensino superior brasileiro, preparando profissionais aptos para o ingresso 

imediato no mercado de trabalho (PDI, 2009- 2013).  

 

Esse ideal condiz com o artigo 43 da LDB que preconiza educação superior seja 

intermediária entre o indivíduo e a sociedade, preparando-os em conhecimento e 
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habilidades para atender as demandas do mercado de trabalho (Educação, 1996). 

Em 2008, foi produzido o Plano de Ação Institucional com série de objetivos, tarefas, 

cronograma, recursos necessários e profissionais responsáveis. Foi também 

realizado nesse ano o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -2009/2013. 

 

No PDI da Nova Faculdade consta a missão da instituição em atuar no ensino 

superior, na formação acadêmica dos docentes e discentes e a efetivação dos 

princípios filosóficos atendendo a realidade regional, o contexto social e econômico. 

Além do objetivo em formar profissionais qualificados para atuar nos diversos 

segmentos de mercado nacional e internacional, a NF tem previsto no seu 

Regimento Interno e fundamentados no art.43, da LDB os objetivos específicos: 

• elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos;  

• revisão anual dos Projetos Pedagógicos dos Cursos;  

• ingresso com os processos de credenciamento e autorização de 

Cursos;  

• estruturação e ampliação, gradativa, da infraestrutura física;  

• estruturação e ampliação, gradativa, da infraestrutura tecnológica;   

• seleção e contratação dos coordenadores de curso;   

• seleção e contratação, gradativa, de docentes;  

• seleção e contratação, gradativa, do corpo técnico-administrativo;  

• composição e implantação dos órgãos colegiados;  

• realização, gradativa, de processos seletivos;  

• estruturação e ampliação, gradativa, do acervo bibliográfico;  

• estruturação e ampliação, gradativa, do Núcleo de Apoio Social e 

Psicopedagógico (NASPE);  

• estruturação e ampliação, gradativa, do Núcleo de Pratica Jurídica 

(NPJ);  

• estruturação e ampliação, gradativa, do Núcleo de Prática Profissional 

(NPP) e do Núcleo de Estágio Supervisionado (NES);  

• estruturação e ampliação, gradativa, do Núcleo de Atividades 

Complementares (NAC) responsável pelas atividades complementares, 

extensão e pesquisa;  

• estruturação e ampliação, gradativa, das formas de divulgação do 

conhecimento tais como revistas e jornais;  
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• estruturação e implantação da Comissão Permanente de Avaliação;  

• acompanhamento do cumprimento do PDI. 

 

Em 2009, a NF concluiu seus projetos para definição de sua estrutural da 

Organização. Iniciou suas atividades administrativas e acadêmicas em 2011, com 

abertura de vagas para os cursos ofertados. A Mantenedora da NF está situada em 

Goiânia, sendo sua responsável legal. A sede da NF é em Município de Contagem 

no Estado de Minas Gerais, a segunda maior cidade do estado, com 663.855 

habitantes segundo dados do IBGE (IBGE, 2019). Integra a Região Metropolitana de 

Belo Horizonte como seu principal polo industrial. A NF está localizada em uma 

região estratégica de fácil acesso e atende os moradores de Contagem, Barreiro, 

Belo Horizonte, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, Vespasiano, Ibirité, 

Brumadinho e Esmeraldas  (PDI, 2009- 2013) 

 

A Nova faculdade tem potencial para receber alunos oriundos das mais diversas 

regiões do Estado. A Nova Faculdade pretendia oferecer um grande elenco de 

cursos de graduação. No entanto, optou, ao final pelos seguintes cursos de 

graduação em 2011 ao iniciar suas atividades letivas: Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Enfermagem e Farmácia. Todos os cursos possuem autorização, 

reconhecimento e renovação para o ensino, atualizados pelo Ministério da Educação 

(MEC). Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Situação Legal dos Cursos de graduação da Nova Faculdade 

CURSO/HABILITAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO 

A  Nº D C A  Nº D 

Administração P  1.737  10/2010  4 P 271 DOU 04/04/2017 

Ciências Contábeis  P  1.738  10/2010  4 P 271 DOU 04/04/2017 

Direito P  65  06/2011  4 P 63 23/03/2016 

Enfermagem P 1.844 nov/10 4 P 307 23/04/2015 

Farmácia P 1.845 nov/10 3 P 136 01/03/2018 
 
Elaborado pela autora (2019) 

Legenda:  A é o ato de autorização ou de reconhecimento; Decreto (D); Portaria (P); Nº é o número 

do ato de autorização ou de reconhecimento; D é a data do ato no DOU no formato mm/aaaa, quando 

for o caso; C é o conceito geral obtido. 
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O primeiro curso criado foi o de Administração, estruturado sob uma moderna visão 

de mundo e das relações sociais. São oferecidas disciplinas indispensáveis e de 

grande valia para uma sólida formação profissional e enriquecimento pessoal. Sem 

esquecer as necessidades do mercado de trabalho, as exigências de se ter 

profissionais capazes de dar suporte e subsídios para o desempenho de atividades 

criativas e empreendedoras que tragam boas alternativas de desenvolvimento para 

a região, acredita-se que as oportunidades de trabalho para profissionais da área de 

Administração por ser um polo comercial, industrial e turístico. (PPC, 2014). 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração foi construído coletivamente, 

centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 

facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Está de acordo com o 

Parecer CNE/CES Resolução Nº 4, de 13 de Julho de 2005; que Instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. A 

proposta pedagógica contempla e objetiva viabilizar a formação sistêmica do 

administrador, propiciando a este capacitação profissional para o exercício da 

profissão. 

 

O curso tem duração de 4 (quatro) anos, com aulas presenciais ministradas em 8 

(oito) períodos letivos semestrais no turno da noite. O Curso de Administração 

sustenta-se nas Diretrizes Curriculares que dão amparo teórico ao projeto 

pedagógico. As bases que norteiam as práticas pedagógicas propostas, visam uma 

coerência entre os pressupostos teóricos e a prática proposta na estrutura curricular, 

como; as orientações didático-metodológicas; os programas de capacitação de 

docentes; o programa de avaliação; o programa de estágio; e a função e utilização 

dos espaços acadêmicos como laboratórios, biblioteca, entre outros (PPC, 2014). 

 

Segundo curso organizado foi o de Ciências Contábeis. Foi concebido para realizar-

se em 8 (oito) semestres letivos, com total de 3.800 (três mil e oitocentas) horas. O 

tempo máximo para integralização do curso é de 12 (doze) semestres. O curso é 

ofertado no período noturno, sendo o último período (8º) destinado integralmente à 

realização de estágio supervisionado e à elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso (Contábeis, 2014). 
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O Projeto pedagógico está de acordo a Resolução Nº 16, de Dezembro de 2004 que 

Instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis. Foi idealizado visando à superação das posturas acadêmicas tradicionais 

em relação ao ensino, buscando formas de integrar cada vez mais o discente na 

construção do conhecimento, com uma contextualização e inserção do mesmo na 

realidade vivenciada pelo nosso país (Contábeis, 2014). 

 

O terceiro da área de Ciências sociais aplicadas foi o Curso de Direito. Ele faz 

alusão explícita à diversidade cultural, às identidades dos discentes, 

proporcionando-lhes referenciais plurais e multiculturais, sem qualquer tipo de 

discriminação. Visa atender também as necessidades intelectuais de 

desenvolvimento dos futuros profissionais, munindo-os de instrumental teórico e 

prático necessário à sua vivência e sucesso profissional. Isto garantirá sua maior 

empregabilidade e evidenciará o papel determinante da instituição na sua formação 

para o mercado.  (PPC D. , 2015) 

 

O Curso de graduação em Direito sustenta-se na Resolução Nº 5, de 17 de 

dezembro de 2018. A Resolução institui as diretrizes a serem seguidas no projeto 

Pedagógico do Curso: o perfil do graduando; as competências, habilidades e os 

conteúdos curriculares básicos exigíveis para uma adequada formação teórica, 

profissional e prática; a prática jurídica; as atividades complementares; o sistema de 

avaliação; o Trabalho de Curso (TC); o regime acadêmico de oferta; e a duração do 

curso. Essas diretrizes dão amparo teórico ao projeto, conferindo as bases que 

nortearão as práticas pedagógicas propostas, visando uma coerência entre os 

pressupostos teóricos e a prática proposta no currículo (PPC D. , 2015). 

 

Em continuidade a descrição dos Cursos oferecidos pela IES NF, prossegue-se no 

detalhamento dos Cursos de Enfermagem e Farmácia, objeto dessa pesquisa. 

 

O curso de bacharelado em Enfermagem foi concebido para realizar-se em 10 (dez) 

semestres letivos, com total de 4.000 horas. Após a autorização pela portaria de Nº 

1.844 10/11/2010; ainda em Novembro do mesmo ano iniciaram as inscrições para o 

processo seletivo objetivando compor a primeira turma do curso, com início em 

fevereiro de 2011 no período noturno. Em todos os semestres são ofertadas 50 
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vagas, totalizando 100 vagas ao ano. No período entre 2011 a 2018 foi contabilizado 

um total de 124 ingressos para o curso de enfermagem. 

 

De acordo com o PPC o objetivo Geral do curso de Enfermagem é formar 

enfermeiros generalistas, com compromisso político e social, tendo como princípios 

norteadores a defesa da vida e a integralidade da atenção à saúde (Enfermagem, 

2016). Diante disso, o enfermeiro deve buscar desenvolver a capacidade crítica para 

analisar a realidade de saúde da população, refletindo sobre a influência da 

concepção do indivíduo como um ser histórico e social na determinação do processo 

saúde-doença. Essas prerrogativas cumprem as diretrizes instituídas na Resolução 

CNE/CES Nº 3, de 7 de Novembro de 2001. 

 

O Curso de Enfermagem busca, em sua organização didático-pedagógica, cumprir a 

concepção da educação superior pautada na indissociabilidade entre ensino, 

atividades de pesquisa e de extensão, conforme disposto no artigo 207 da 

Constituição Brasileira, de 1988 e as DCN propostas para o curso de enfermagem. 

O núcleo de extensão do curso, promove ao longo do ano ações e eventos em 

empresas, em ONGs, em associações e com os parceiros conveniados da 

Secretaria de Saúde e Educação do Município de Contagem. Os projetos de 

extensão muitas vezes são articulados com as disciplinas ou vinculados aos 

parceiros conveniados do Município (Enfermagem, 2016). 

 

Em 2016 foi realizada a primeira modificação da estrutura curricular, elaborada em 

ciclos, composto cada um em dois módulos. Cinco ciclos e dez módulos no total. Os 

dois últimos módulos, são destinados integralmente à realização de estágio 

supervisionado curricular conforme as DCN do curso de graduação em enfermagem. 

O estágio é oferecido em unidades Básicas de Saúde (UBS) e Serviço de Saúde 

Mental (SERSAM), atenção básica, Unidades de pronto atendimento (UPA), atenção 

secundária e Hospital geral, atenção terciária. E ainda no 9º e 10º módulos a 

dedicação ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 1 e TCC 2) ou artigo de acordo 

com a preferência do aluno (Enfermagem, 2016). 

 

Os estágios curricular supervisionados são organizados nos campos de toda rede de 

saúde da Prefeitura de Contagem. Esses campos são pactuados e abertos aos 



65 

 

acadêmicos de enfermagem desde que estejam prontos para o mesmo. O estagiário 

é acompanhado pelo preceptor em campo. As horas atribuídas ao estágio 

supervisionado curricular são de 20% do total da carga horária do curso, sendo 800 

horas divididas em 400 horas na atenção básica e 400 horas na atenção secundária 

e terciária, estando em consonância com a Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de 

Novembro de 2001, disposta no parágrafo único do Artigo 7 (Enfermagem, 2016).  

 

O curso de Enfermagem possui um colegiado composto por docentes enfermeiros 

capacitados para o desenvolvimento do curso em relação ao processo ensino-

aprendizagem e um núcleo docente estruturante que reúne mensalmente para 

planejar, elaborar e avaliar o projeto pedagógico do curso, assessorando a 

coordenação do curso. O projeto pedagógico do curso segue a linha mestra da 

integração teoria-prática, disciplinar e de ensino. Promove assim o encadeamento 

lógico do conhecimento, favorecendo a reflexão e o pensamento crítico sobre a 

ciência da enfermagem e os cuidados e ações para promoção da saúde 

(Enfermagem, 2016). 

 

A proposta pedagógica do curso objetiva a formação sistêmica do enfermeiro e 

segue as diretrizes que regem a estrutura curricular do curso, sendo organizada de 

acordo com as áreas temáticas propostas. O profissional com essa formação integral 

pode atuar na organização de políticas locais de atendimento à saúde; na gestão da 

atenção à saúde pública ou privada e na assistência do Serviço de Enfermagem em 

Instituição pública ou privada. Pode atuar como integrante da Equipe de Saúde da 

Família, realizar assistência em clínicas especializadas, serviço de urgência e 

emergência, e de reabilitação da saúde, de modo a adquirir autonomia para assistir 

ao paciente tanto em cuidado domiciliar quanto hospitalar. O futuro enfermeiro como 

profissional é apto a contribuir no ensino em saúde e ensino de enfermagem. 

 

A estrutura do curso de graduação em enfermagem é orientada pelas diretrizes 

curriculares contribuindo para formação de um profissional em Enfermagem com 

uma concepção básica e sólida no campo técnico científico, humanístico e ético, 

com amplo conhecimento crítico da realidade e do momento histórico em que vive a 

sociedade. Isso quer dizer que o Enfermeiro deve sempre estar sintonizado com as 
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transformações científicas e sociais e precisa ser competente para aprender, cuidar 

e contribuir para a saúde de toda a sociedade (Enfermagem, 2016). 

 

O Curso de Farmácia foi autorizado pelo MEC pela portaria de autorização: Nº 1.845 

10/11/2010 e recebeu a nota três na sua primeira avaliação. O Curso iniciou no 

período matutino e noturno, mas posteriormente a formação de turma deu-se no 

período noturno. O curso é regido pela Resolução CNE/CES N° 6, de 19 de outubro 

de 2017. A Carga horária total do curso é de 4.000 (quatro mil) horas. O Tempo 

mínimo e máximo para integralização do curso é de 10 (dez) semestres letivos em 

semana de 05 dias letivos e de 18 (dezoito) semestres. Os dois últimos módulos 9º e 

10º são destinados integralmente à realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

(Farmácia, 2018). 

 

O curso de Farmácia foi estruturado sob uma moderna visão de mundo e das 

relações sociais. Por isso, oferece não só as disciplinas indispensáveis para uma 

sólida formação profissional, mas também outras disciplinas, de grande valia para o 

enriquecimento pessoal, bem como para o mercado de trabalho (Farmácia, 2018).  

O discente de Farmácia adquire paulatinamente competências e habilidades e passa 

a contribuir de forma permanente com o desenvolvimento socioeconômico da região. 

Simultaneamente adquire autoconfiança, eleva a autoestima e passa a se posicionar 

de maneira diferenciada no meio em que está inserido. Essas atribuições são 

detalhadas pelas diretrizes curriculares que institui os princípios, os fundamentos, as 

condições e os procedimentos para formação dos farmacêuticos.  (RESOLUÇÃO Nº 

6, 2017). 

 

O projeto pedagógico do Curso (PPC) é construído de forma a integrar a teoria e 

prática de modo que o discente adquira domínio dos conteúdos, termos, leis e 

normas que regulam a profissão farmacêutica e utiliza as atividades de extensão 

como vivência, rotineiramente, elaborando e aprendendo sobre questões 

relacionadas ao lado humano e moral. Essa integração entre teoria e prática é 

determinada pela resolução é ofertada em três eixos temáticos que compõem a 

estrutura curricular. Vale ressaltar, que cada eixo temático articula entre 

conhecimentos, competências, habilidades e atitudes que são fundamentais para 

contemplar o perfil do egresso. 
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Presume-se que a proposta pedagógica do curso contempla e objetiva viabilizar a 

formação sistêmica do farmacêutico pretendido. O profissional com esta formação 

integral pode atuar na pesquisa, formulação, produção e controle de qualidade de 

produtos farmacêuticos e cosméticos. Pode também gerenciar drogarias e as 

diferentes modalidades de farmácia (farmácias, farmácias de manipulação, 

fitoterápicas, hospitalares e ervanárias), cuidar da aquisição e distribuição de 

medicamentos e correlatos em todos os níveis do sistema de saúde, bem como 

participar da formulação de políticas de medicamentos (Farmácia, 2018). 

 

O profissional farmacêutico pode, ainda, auxiliar na interpretação e avaliação de 

prescrições médicas e odontológicas; realizar análises laboratoriais clínicas, 

toxicológicas e bromatológicas; trabalhar na indústria de alimentos e exercer o 

magistério superior nas disciplinas específicas constantes do currículo do curso 

(Farmácia, 2018). Conforme as diretrizes preconiza o curso de farmácia oferece 

estágios curriculares obrigatórios baseados na prática do SUS, além de atividades 

complementares regulamentadas, as monitorias; programas de extensão; eventos e 

cursos realizados em áreas afins. (RESOLUÇÃO Nº 6, 2017) 

 

Segundo o seu projeto pedagógico, o objetivo do curso é formar o profissional 

Farmacêutico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar 

em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. 

Consequentemente esse profissional deve ser capaz de no exercício de atividades 

referentes aos fármacos e aos medicamentos, analisar, controlar alimentos; 

contribuir para a melhoria da assistência farmacêutica; realizar pesquisas que 

possibilitem a construção de conhecimento na área farmacêutica, para que este 

conhecimento retorne à sociedade a fim de beneficiá-la; oferecer à comunidade 

serviços necessários à melhora da saúde da população, bem como prevenção de 

desenvolvimento de doenças, por meio de atividades de extensão; executar 

diferentes ações de vigilância sanitária e gerir a qualidade de produtos 

farmacêuticos e de alimentos de uso enteral e parenteral, além de ser uma fonte de 

referência nas informações sobre medicamentos  (Farmácia, 2018). 

 

A seguir, inicia-se a avaliação dos cursos na perspectiva dos egressos na área de 

enfermagem e farmácia. 
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4.2 Avaliação da Formação Profissional na área de Enfermagem 

 

Nessa seção, apresentam-se os dados relativos à avaliação do curso de 

enfermagem da Nova Faculdade na ótica dos seus egressos. Ao fazê-lo, espera-se 

atingir o terceiro objetivo específico dessa pesquisa. A seguir, considerando-se as 

técnicas de coleta de dados utilizadas na pesquisa (entrevista com enfermeiros, 

questionarios dos enfermeiros e análise de documentos), serão apresentados dados 

para caracterização do perfil dos pesquisados. 

 

Para análise qualitativa foi examinado o total de 108 respostas decorrentes de 9 

entrevistas, contemplando cada uma 12 questões. Também será analisado os dados 

do questionário estruturado tipo survey enviado pelo e-mail e watsap para os 55 

profissionais da área de enfermagem. Dos 123 questionários (55 enfermeiros e 68 

farmacêuticos) 94 (76,42%) foram respondidos, indicando uma amostragem bem 

representativa, uma confiabilidade de 95% e uma margem de erro 3,20%. Nessa 

seção será analisado somente a entrevista e questionário dos enfermeiros. 

 

Verificou-se, pelo perfil dos pesquisados, que a porcentagem maior de formados se 

refere ao gênero feminino, 78% enfermeiros entrevistados, 88% respondentes do 

questionário dos enfermeiros. Dessa forma, pode-se perceber que o número de 

mulheres na área de ciências da saúde é bem superior à presença dos homens. 

Este resultado confirma que  mulheres são a principal força de trabalho na área da 

saúde, dedicando-se de forma solidária ao atendimento  ao cliente/paciente e aos 

cuidados com a saúde das pessoas em geral. 

 

Atualmente, tem sido uma característica predominante em relação aos homens, as 

mulheres tem mais interesse social e os homens interesses póliticos. O século 

passado foi marcado pela ideia de que a mulher era responsável pelo cuidado da 

casa e dos filhos, enquanto o papel do homem era o de provedor econômico 

(Capelle, Brito, Melo, & Vasconcelos, 2006). Segundo (Henderson, Ferreira, & Dutra, 

2016) o investimento em capital humano vem mudando ao longo do tempo, à 

medida que as mulheres estão investindo mais na sua educação. 
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Gráfico 3 - Perfil dos respondentes 

 

Fonte: Elaboradao pela autora (2019) 

 

Observa-se também analisando o gráfico que 33% (entrevista enfermeiros) e 48% 

(questionário enfermeiros) dos respondentes são solteiros e 44% e 52%, 

respectivamente, não possuem filhos. Essa é uma característica geracional que 

pode ser comprovada com os dados do gráfico 4, abaixo.  

 

Gráfico 4 – Faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Há uma tendência de duas gerações: geração Y (22 a 30) e geração X (31 a 40). A 

geração Y representada, inicia sua formação quase que imediatamente e eles são 

pertencentes a famílias que elencaram como objetivo preparar seus filhos para o 

futuro (Aprigio, 2013). 

 

A geração X é mais caracterizada pela literatura pela valorização do trabalho. 

Geralmente, são pessoas que não tiveram oportunidades de fazer anteriormente o 

ensino superior ou cursaram cursos técnicos com intuito de buscar sua 

empregabilidade. Por estarem situados no mercado de trabalho, sentem-se que 

estão preparados ou é o momento para buscar ascensão profissional pela realização 

de curso superior. Sentem-se mais independentes e mais autoconfiantes e veem o 

trabalho como uma fonte de satisfação (Aprigio, 2013). 

 

Analisando ainda a amostra dos respondentes, verifica-se que a maioria dos 

egressos mora na Região de Contagem (34%). Além desses, há um número 

considerável de residentes em Belo Horizonte e Betim. Nas regiões próximas, 

percebe-se um número reduzido de ex-alunos, embora importantes para 

dimensionar o alcance do serviço educativo da Nova Faculdade. 

 
 

Gráfico 5 – Município de residência dos enfermeiros 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Ainda sobre a visão geral do perfil dos respondentes, segue-se a análise de outros 

dados. Os resultados do questionário com os enfermeiros foram confrontados com 

as percepções captadas pelas entrevistas e conceitos norteadores. Para melhor 

visualização das respostas dos entrevistados foi elaborado um quadro como roteiro 

simplificado da entrevista (Quadro 11), representando as categorias de 1 a 4 e as 

questões propostas em cada categoria. Cada categoria foi analisada de acordo com 

as respostas dos entrevistados. Os entrevistados foram identificados por ordem 

numérica de 1 a 9, aleatoriamente. As percepções captadas pelas entrevistas foram 

confrontadas com os resultados do questionário com os enfermeiros e conceitos 

norteadores.  

 

Tabela 3 - Identificação dos entrevistados 

Entrevistados 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

  
Fonte: Elaborada pela autora (2019 

Quadro 10 – Roteiro simplificado da entrevista e respostas dos entrevistados representados por 
ordem numérica de 1 a 9. 

Categorias Entrevistados 

Categoria 1 - Formação profissional  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Contribuição do ensino superior na formação profissional 

Construção do conhecimento teórico-prático e sólido x x x             

Crescimento pessoal e profissional x     x x x       

Pensamento crítico, reflexivo e holístico   x           x   

Segurança para exercer a função                 x 

Problemas em relação ao estágio influenciou negativamente             x     

As diretrizes curriculares para o curso adequam-se as realidades e necessidades do seu trabalho 

Não, a desejar nas disciplinas práticas           x       

Sim, adequam ao mercado de trabalho               x   

Não, a desejar na área administrativa             x     

Adequam ao nível de gestão e administração     x x x         

Adequam ao nível de conhecimento e aprimoramento x x   x         x 

Categoria 2 - Sobre seu desenvolvimento pessoal 
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Competências e habilidades desenvolvidas foram suficientes para o desenvolvimento pessoal 

Sim, houve contribuição x x x x x x   x x 

Infelizmente não. Devido o estágio.             x     

Capacidade de liderar uma equipe 

Sim, adquiri capacidade em liderar uma equipe x   x x x x   x x 

Talvez, por não trabalhar com a assistência             x     

Não, apenas a consciência de meu papel profissional   x               

Desenvolvimento Pessoal 

Sim, adquiri competências e habilidades para o manejo com as 
pessoas 

x x x x x x x x x 

Categoria 3 - Mercado de Trabalho 

Inserção no mercado de trabalho 

Sim, inserção imediata no mercado de trabalho x         x   x   

Somente após 1 (um) ano                 x 

Não foi rápido, só após a residência multidisciplinar   x               

Não ainda não consegui na área de formação             x     

Não foi rápido, mas hoje trabalho na área       x           

Estou em processo de contratação         x         

Remuneração 

Sim x x   x   x   x   

Não     x           x 

Ainda em processo seletivo, não soube informar         x         

Muito pouco             x     

Interação com a equipe multidisciplinar 

Sim, consideravelmente x   x x x x   x x 

Só após a residência, a graduação trabalha pouco com a equipe 
multidisciplinar 

  x               

Não tem como responder, pois não tem experiência na 
assistência 

            x     

Categoria 4 – Evolução Profissional 

 
 

Sua formação ajudou na trajetória de carreira 

Para o trabalho no hospital x             x x 

Mudou completamente minha carreira   x     x         

Demorou em média 1 ano     x             

Nenhuma       x     x     

No comportamento com outras pessoas           x       

Progressão de recompensa financeira 

Sim, consideravelmente x x x   x x   x   

Ainda não       x     x     

Acredita em um futuro próximo                 x 

Incentivo à pós-graduação, mestrado, doutorado 

Sim, já conclui duas especializações x   x             

Sim, uma especialização   x   x x x   x x 

Não             x     

Realização profissional 

Ainda não x     x           

Não             x     

Totalmente não   x               

Totalmente realizado               x   

Sim                 x 
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Parcialmente realizado     x   x x       
 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Vale lembrar, que foram contatados 55 egressos de enfermagem e o retorno foi de 

52 (94,5%) questionários respondidos. Isso demonstra realmente que uma boa 

afinidade entre os enfermeiros, a coordenadora e os docentes do curso de 

enfermagem, responsável, em parte, por esse resultado. Sendo assim, iniciar-se-á a 

análise do questionário e das entrevistas dos enfermeiros. 

 

Quanto ao ano de conclusão de curso, constata-se que 29% dos respondentes 

formaram no ano de 2017 e 27% dos formados em 2016, 25% em 2018 e 19% em 

2015.  
 

Gráfico 6 – Ano de conclusão dos enfermeiros  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Em termos do destino profissional dos 52 enfermeiros, observa-se que 20 (38%) 

deles são funcionários em empresa privada e 18 deles trabalham em empresa de 

prestação de serviço. Em relação à carreira atual 24 (46%) dos enfermeiros 

responderam ter cargos de natureza técnica que exige formação profissional 

específica; 17 (33%) deles são ligados à produção e ao atendimento e 10 (19,2%) 

exercem funções gerenciais. Outro aspecto interessante: 16 (31%) dos formados 

têm mais de 5 anos na mesma empresa exercendo cargo técnico que exige 

formação específica, mesmo com o título de bacharelado em enfermagem. Esse fato 

se dá ao cumprimento da Lei complementar Municipal de cargos e carreira do 

servidor público, que tem direito a progressão de cargo.  
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Tabela 4 – Trajetória da profissão dos enfermeiros 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Foi perguntado aos formados sobre sua remuneração salarial, antes da graduação, 

durante a formação e depois da graduação. Se tiveram aumento salarial. É 

surpreendente que 45% responderam que sua remuneração manteve em mais de 1 

a 3 salários mínimos. Esse quadro, demonstra a realidade que a categoria 

profissional de enfermeiros não tem piso salarial definido, apenas Projetos de Lei 

tramitando no Congresso a espera da validação e valorização desse profissional. 

Enquanto isso, eles ficam à mercê das empresas ou instituições hospitalares sem 

grande poder de barganha para negociarem melhores salários. Esse profissional, 

que atua de forma contínua em prestação de serviço assistencial à sociedade, 

merece uma valorização melhor. 
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Tabela 5 – Ganho financeiro antes, durante e depois da graduação 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Na sequência, foi perguntado aos enfermeiros quais os impactos percebidos na vida 

profissional após a conclusão da graduação. Dos 51 enfermeiros respondentes: 23 

(45%) responderam que adquiriram um novo emprego, 2 deles (9%) responderam 

que além do novo emprego perceberam que cresceram socioculturalmente e outros 

2 (9%) tiveram promoção de cargo, aumento salarial, crescimento pessoal e 

sociocultural. Outros 6 (26%) responderam que além do novo emprego, tiveram 

aumento de salário, crescimento pessoal e sociocultural. Da mesma forma, outros 8 

(16%) respondentes receberam promoção de cargo e 6 (26%) além da promoção de 

cargo, obtiveram, também, aumento salarial, crescimento pessoal e sociocultural. 

Por fim, dos 51 enfermeiros 3 (10%) perceberam crescimento pessoal e 2 (4%) 

somente crescimento sociocultural.  

 

Em relação ao trabalho de conclusão de curso foi perguntado se o mesmo teve 

utilidade prática para sua atividade profissional. Dos 51, 36 (71%) enfermeiros 

responderam que sim e 15 (29%) disseram que não teve utilidade nenhuma. Dos 36 

enfermeiros que responderam positivamente, 20% disseram ter melhorado sua 

condição técnica, suas competências e habilidades para prestar assistência aos 

pacientes; para 18% o conhecimento teórico tem auxiliado no trabalho; para 12% 

deu-lhes maior segurança, autocontrole, autonomia para o trabalho e para 10% o 

trabalho de conclusão do curso ajudou-os a conseguir um novo emprego e melhorar 
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a renumeração. Por essas respostas, percebe-se que o conhecimento, a 

competência e a habilidade adquiridos em todo processo de ensino e aprendizagem 

associados à elaboração do trabalho de conclusão de curso são importantes 

ferramentas para que o estudante se transforme em um excelente profissional. 

 

Prosseguindo a análise, foi perguntado aos enfermeiros qual a probabilidade dele vir 

a recomendar a Nova Faculdade para um amigo ou parente. Para analisar essas 

respostas, foi utilizada a escala Net Promoter Score (NPS), métrica com o objetivo 

de medir a satisfação e lealdade dos clientes em uma escala de 0 a 10 pontos, 

sendo a primeira, a menor nota e a segunda, a maior. Para obter um resultado 

fidedigno é necessário ter uma diferença entre os promotores e os detratores de 

pelo menos 75%. Os promotores são considerados os clientes que passaram a ter 

uma vida melhor após a graduação e estão muito satisfeitos, correspondendo os 

respondentes pelas notas 9 ou 10. Os clientes neutros ou passivos representam os 

que responderam entre 7 ou 8 e não são considerados leais porque apenas 

procuraram a faculdade para realizar o curso por que realmente precisavam e 

podem até indicá-la a alguém, mas sempre com uma ressalva. E os considerados 

detratores são os clientes totalmente insatisfeitos com o serviço recebido e, na 

escala, são representam pela notas 0 a 6.  

 

Portanto, pode-se considerar que de 75% a 100%seria a zona de excelência; de 

50% a 74% é a zona de qualidade e de 0 a 49% é a zona de aperfeiçoamento. Os 

resultados negativos, de -1% a -100% são considerados a Zona Crítica. 

 

Vejamos como os 51 enfermeiros responderam a esse quesito. Segundo os dados 

apresentados na Tabela 6: para 26 (51%) dos enfermeiros respondentes a educação 

recebida da NF foi considerada ótima, ao dar-lhe a nota 10; 10 (20%) deles 

atribuíram-lhe a nota 9. Portanto, para a grande maioria (71%), a formação recebida 

da NF é de alto nível. Apenas, 4 (8%) respondentes, ao atribuir-lhe as notas 0, 5 e 6, 

não a valorizam bem.  Analisando esses dados pelo NPS, o somatório da escala de 

9 a 10 que são considerados os promotores alcança 36 pontos (71%) e os 

insatisfeitos com as notas de 0 a 6 somam 4 pontos (8%). Computando-se a 

diferença percentual entre os promotores e os ditos, detratores, obtém-se uma 

média de 63%, o que, por esta metodologia, indica que o curso de enfermagem pela 
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análise de satisfação dos egressos está na zona considerada de qualidade. Se a isto 

somarmos os 71% que lhe atribuíram as notas 9 e 10 a sua avaliação do curso de 

Enfermagem é muito positiva. 

 

Tabela 6 - Escala de Satisfação 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Ainda sobre a satisfação dos enfermeiros em relação à educação recebida, foi-lhes 

perguntado o que a NF poderia melhorar? O que a NF poderia melhorar ainda mais? 

E, ainda, o que a NF faz bem e o que foi o diferencial para o egresso? Na tabela 4, 

apresentam-se as respostas elencadas pelos 50 enfermeiros que as responderam. 

Com relação à primeira pergunta sobre o que a NF poderia melhorar, 16% dos 

respondentes sugeriram a ampliação do campo de estágio e professores mais 

qualificados para o ensino superior, considerados por eles de nível técnico. 

 

Grande parte desta avaliação refere-se ao momento de transição ocorrido em 2014 

e início de 2015, quando a Direção da NF demitiu os professores, doutores e 

mestres, contratando especialistas e graduados por razões financeiras. Nesse 

período, ocorreu também a troca da coordenação do curso. Os formados essa 

época pelos registros dos nossos dados, sentiram-se, com certeza, prejudicados por 

essa mudança. Outra razão dessa insatisfação foi o retardo da renovação do 

convênio entre a NF e a prefeitura de Contagem, que atrasou o início do estágio em 

2015, prejudicando a formação dos estudantes à época. 

Com relação à segunda pergunta, O que a NF poderia melhorar ainda mais, 26% 

respondentes sugeriram, novamente, a ampliação do campo de estágio e a seleção 

de professores mais qualificados.  Considerando as respostas à última pergunta, o 

que a NF faz bem e o que foi o diferencial para o egresso, há uma clara contradição 

com as duas respostas anteriores, quando os alunos criticaram a qualidade dos 

professores e sugeriram a contratação de docentes mais competentes. Na resposta 

à terceira pergunta, 38% dos respondentes afirmaram que para eles o diferencial da 

Nova faculdade foi a capacitação dos docentes. Deve-se lembrar que esta avaliação 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 3 1 3 7 10 26

Qual a probabilidade de você recomendar a Nova Faculdade para um amigo ou 

parente

Respondentes
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foi emitida pelos discentes que ingressaram após a mudança de professores 

anteriormente referida. Na verdade são duas fases distintas. Para outros 12% dos 

respondentes, o diferencial da NF foi o acolhimento dado aos alunos e, por fim, 16% 

deles mencionaram como diferencial o ensino de qualidade (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Satisfação dos enfermeiros

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Pergunta Respostas Respondentes

Aulas  práticas 1

Professores  qual i ficados  para  o 

ens ino superior e não técnico
2

Ampl iar campos  de estágio 3

Conhecimento aos  a lunos 1

Investi r em vis i tas  técnicas 1

Pergunta Respostas Respondentes

Bibl ioteca 1

Informática 1
Padronização da  metodologia  no 

estágio
1

Nada 1

Divulgação da  Faculdade 1

Aulas  práticas 1

Ampl iar campos  de estágio 2

Discipl inas  i soladas 1

Seleção de docentes 2

Ens ino 1

Aumento de carga  horária  em 

a lgumas  discipl inas
1

Pergunta  Respostas Respondentes

Discipl ina  de l ibras 3

Capaci tação do quadro docente 19

Aulas  práticas  no laboratório 1

Sim 1

Seriedade 1

Acolhimento e respeito aos  a lunos 6

Local ização 2

Acesso a  secretaria  (funciona) 1

Acesso aos  professores 4

Organização d ametodologia 3

Equipamentos  multimídea 4

Inferaestrutura 5

Acesso à  coordenação 5

Valorização o discente 3

Crescimento pessoal  e profiss ional 5

Sis tema aula 1
Estrutura  do laboratório 3

Responsabi l idade socia l 1

Qual idade dos  funcionários 2

Vis i tas  técnicas 1

Organização dos  estágios 1

Oportunidade para  a lunos  de baixa  

renda
3

Ens ino de qual idade 8

Compromisso com estudo 

individual  do a luno
2

O que a  Nova faz bem e 

foi  o di ferencia l  para  

você

Satisfação dos Enfermeiros

O que a  Nova poderia  

melhorar

O que a  Nova poderia  

melhorar a inda mais
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Em seguida será analisado e discutido os dados referente ao questionário e a 

entrevista com enfermeiros identificando as 4 categorias utilizadas nesse estudo. 

Primeiramente a categoria de Formação profissional, seguida pela categoria de 

desenvolvimento pessoal, mercado de trabalho e trajetória profissional. 

 

4.2.1 Formação Profissional 
 

Para iniciar a análise das contribuições da Nova Faculdade na formação profissional 

e na carreira de seus egressos na área de Enfermagem no período de 2007 a 2018, 

essa seção cumprirá o quarto e último objetivo específico por análise de triangulação 

questionário e entrevista dos enfermeiros. Foi utilizado para as entrevistas as 

categorias: sobre a formação profissional do egresso; o desenvolvimento pessoal do 

egresso; o mercado de trabalho na perspectiva do egresso e a evolução profissional 

do egresso. 

 

Para prosseguir a análise do questionário dos enfermeiros, analisa-se se as 

Diretrizes curriculares podem ser consideradas um fator positivo na sua formação, 

assegurando-lhes competências e habilidades para sua inserção no mercado de 

trabalho e trajetória profissional. Os egressos refletiram sobre a sua graduação e 

sua formação, avaliando-a pelo uso de uma escala de 0 a 10 pontos (Tabela 8). 

Sendo, que 0 significa "Discorda totalmente" e 10 "Concorda totalmente”. 

 

Tabela 8 – Diretrizes Curriculares na Graduação dos enfermeiros 

 

Fonte: elaborada pela autora (2019) 
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Nessa etapa, 50 enfermeiros responderam às questões propostas. Analisando-as 

pela escala de satisfação, observa-se que a diferença entre os promotores e 

detratores com relação às afirmativas - 1, 2, 3, 4 e 5 – o resultado foi 

respectivamente: 64%, 66%, 62%, 52% e 50%. Por  essa avaliação, o curso de 

enfermagem continua na zona de qualidade. Mas vale registrar que na afirmativa de 

número 5 a diferença percentual foi bem próxima à zona de aperfeiçoamento devido 

aos problemas havidos com a organização curricular dos estágios, atividades 

complementares, eventos e dos projetos. 

 

Nessa etapa sobre a contribuição do ensino superior da Nova Faculdade na 

formação dos enfermeiros, verifica-se uma resposta positiva de quase todos os 

entrevistados. Sete dos entrevistados apontaram como contribuição do ensino 

superior, o conhecimento teórico-prático, crescimento pessoal e profissional, 

pensamento crítico reflexivo e holistico, além de segurança para exercer a função. 

 

É interessante perceber na resposta dos enfermeiros o quanto eles desenvolveram 

durante a formação profissional, tanto o nível de crescimento pessoal quanto em 

conhecimentos, até então, não adquiridos. Como já declara Maia, (2006) o vocábulo 

desenvolvimento remete à ideia de progresso, de crescimento, de passagem de um 

estado qualitativo e quantitativamente superior ao anterior.  

 

Em concordância, Yannoulas & Soares, (2009) afirmam que a formação profissional 

é entendida como um conjunto de processos educativos que permite adquirir e 

desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais relacionados à 

produção de bens e serviços, incluindo processos que se desenvolvem nas escolas 

e nas empresas, norteado e regulado por legislações. Da mesma forma, Andrade 

Filho (1999), também concorda que o conhecimento é algo muito mais amplo do que 

acumulação de significados (estruturas) e, por conseguinte, a busca contínua do 

indivíduo por novos conhecimentos caracteriza o crescimento pessoal e a auto 

realização. 

 

Por outro lado, ainda nessa categoria, observa-se que um dos entrevistados expôs 

sua opinião não referenciando sobre ter adquirido conhecimentos e ter-se 
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desenvolvido, mas mencionou sobre problemas relacionados com o estágio 

curricular supervisionado: 

 

“Tivemos momentos bastante delicados devido sermos a primeira turma da 

faculdade e acho que isso pode ter influenciado negativamente nossa formação, 

quando nos referimos a estágio”. (E7) 

 

Adorno (2002), afirma que o indivíduo não forma sua opinião, por assim dizer, no 

vácuo, mas na contínua comunicação com os outros, como parte do processo social 

do qual ele depende, pelo qual é influenciado e o qual ele ao mesmo tempo 

codetermina. Em conformidade Tarde, (2005) sustenta que as ideias ou opiniões 

não são da pessoa, “... as ideias ou opiniões, pode-se dizer, que são descobertas, 

ou seja, simplesmente trazidas a luz”.  

 

Vale evidenciar que minha gestão iniciou em 2015, justamente no período em que a 

primeira turma de enfermagem iniciava o estágio curricular supervisionado. Nessa 

época a faculdade teve problemas na renovação do convênio com a prefeitura do 

Município, em razão disso, o estágio demorou para iniciar. Possivelmente, esse fato, 

cooperou para insatisfação do entrevistado. Após esse episódio, nosso convênio é 

renovado no início de cada ano e os estágios, liberados antecipadamente, 

proporcionam aos acadêmicos o cumprimento das 800 horas de estágio. Nosso 

estágio é supervisionado e dividido em duas partes. O primeiro é dedicado à 

atenção básica e saúde mental com 400h. No segundo com 400h centra-se na 

atenção secundária e terciária, UPAs (unidade de pronto atendimento) e Hospital 

geral em todas as clínicas. 

 

4.2.2 Desenvolvimento Pessoal 
 

Para avaliar as competências e habilidades adquiridas durante os anos de 

graduação foram propostas  sete afirmativas. As diferenças entre os promotores e 

detratores para averiguar a satisfação dos enfermeiros foi muito positiva nesses 

quesitos. As respostas às afirmativas  - 1, 4, 5 e 6 - podem ser consideradas 

pertencentes à zona de excelência (Tabela 9) porque:  78% afirmaram ter 

desenvolvido bem sua capacidade de trabalhar com  equipes multidisciplinares;  

80% confirmaram que melhoraram sua conduta e postura na vida pessoal; 84% 
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desenvolveram mais sua capacidade de receber críticas e sugestões; e 86% 

desenvolveram uma maior iniciativa para intervir no processo saúde-doença do 

indivíduo ou da  coletividade e para resolver esses problemas.  

 

Quanto às respostas às afirmativas 2, 3 e 7 o resultado da diferença dos promotores 

e detratores colocou alguns aspectos das suas competências e habilidades na zona 

de qualidade. Tabela 9. A resposta sobre o aumento da autoconfiança e autoestima 

foi  52%;  66%  consideraram sua capacidade de expressão foi aprimorada; e  66% 

responderam que melhorou sua capacidade de liderança e tomada de decisão 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Competências e habilidade dos enfermeiros 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Nas entrevistas sobre essa questão da contribuição das competências e habilidades 

no seu desenvolvimento pessoal dos ex-alunos, há também uma predominância 

positiva entre os respondentes. Apenas um enfermeiro contradiz essa contribuição, 
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ao afirmar: “Infelizmente não, me dediquei o máximo que pude, porém creio que o 

estágio não foi eficiente o suficiente devido a demora. Demora esta em ser iniciado, 

deixando tudo para o final, não tendo vaga para todos os alunos em determinados 

horários e tempo pouco campo e professores disponíveis”. (E7) 

 

É relevante destacar a fala do enfermeiro sobre a percepção em relação ao seu 

próprio desempenho no curso. Por outro lado, mais uma vez é abordado os 

problemas ocorridos ao final do curso especificamente com a primeira turma a se 

formar, devido a mudança de gestão e vencimento do convênio de estágio com a 

prefeitura de Contagem. Apesar desse ocorrido, a faculdade ciente de sua 

responsabilidade com o MEC e discentes cumpriu com todos os trâmites legais 

exigidos para a repactuação do convênio para estágio de seus alunos. 

 

No Art. 7º da Resolução, para formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos 

e práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a 

incluir no currículo o estágio supervisionado em hospitais gerais e especializados, 

ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos 

semestres do Curso de Graduação em Enfermagem.  

 

Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de supervisão do 

aluno, em estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 

participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido 

estágio. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 

20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em 

Enfermagem proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o estágio curricular supervisionado do Curso 

de Enfermagem segue a preconização do Conselho Nacional de Educação, sendo 

atribuido 20% das 4.000h da carga total do curso para a realização das 800h de 

estágio.   
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4.2.3 Mercado de Trabalho 
 

Dando continuidade à  nossa análise  vamos ver  como os enfermeiros examinam o 

mercado de trabalho e sua formação profissional (Tabela 10). O número de 

respondentes foi de 50 e de 49 para as afirmativas de número 2, 3 e 4. Pelas 

respostas, constata-se que 72% dos enfermeiros estão muito atentos à evolução do 

mercado de trabalho e 70%  deles estão satisfeitos com sua inserção profissional. 

Com reação às respostas à  afirmativa 2, 43% dos enfermeiros não acham que sua 

empregabilidade está associada à demanda do mercado e à sua formação 

profissional e 33% acham que sua remuneração  não corresponde à sua 

qualificação profissional por entender que a sua categoria profissional ainda não tem 

piso salarial compatível com as exigências de sua função e atribuição. E 41% dos 

entrevistados não concordaram que seu perfil profissional tenha havido rápida 

adaptação às exigências do mercado de trabalho. Essas respostas colocam o curso 

na zona de aperfeiçoamento. Isso, aumenta a responsabilidade dos professores e 

coordenação do curso de enfermagem no sentido de adaptar melhor as disciplinas 

do seu currículo ao empreendedorismo e ao mercado de trabalho.  

 

Tabela 10 – Mercado de trabalho 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Os resultados dessa categoria para os entrevistados foram variados para inserção 

imediata no mercado de trabalho. O acesso ao emprego foi paulatinamente, 

segundo o depoimento dos ex-alunos: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 6 6 6 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 3 5 4 4 9 22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 1 2 1 3 1 3 6 6 22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 1 1 3 1 6 5 12 17

Respondentes

4 - Com seu perfil profissional houve rápida adaptação ás exigências do mercado de trabalho

Respondentes

3 -Sua qualificação profissional resultou em uma melhor remuneração

Mercado de Trabalho

1 - Você fica atento ao grau de atualização do mercado de trabalho

Respondentes

2 - Sua empregabilidade pode ser associada a demanda do mercado de trabalho com sua 

formação profissional

Respondentes
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“ Sim, precisei colar grau antecipadamente para conseguir o diploma e realizar 

inscrição no Coren MG”. (E1) 

 

“Não foi tão rápido, pois ainda não sai definitivo do meu último trabalho”. (E4) 

“ Demorou em média 1 ano”. (E3) 

 

“Estou no processo de contratação, ingressando no mercado de trabalho” Formei em 

2018. (E5) 

 

“Diferentemente de outros alunos a graduação foi base para ir para uma residência 

profissional logo após concluir o curso, o que incrementou meu curriculo e 

possibilitou a inserção no mercado de trabalho. Infelizmente a graduação no Brasil 

em grande parte não é suficiente para ingressar no mercado de trabalho 

rapidamente”.(E2) 

 

“Não. Somente um ano depois”(E9) 

 

“Não, demorei 1 ano para conseguir um contrato de prestação de serviço, regime de 

CLT até hoje ainda não consegui. Hoje em dia ainda me sinto bastante frustrada, ás 

vezes até arrependida. Infelizmente o mercado exige muito do Enfermeiro, além do 

baixo retorno financeiro em troca de todas essas exigências, essas exigências 

algumas vezes, nem são nossas reais atribuições e pela necessidade acabamos por 

fazer”.(E7) 

 

“Após a formação tive possibilidade de início imediato no mercado de trabalho, para 

área que percebia predileção. Houve inclusive possibilidades de escolha de função 

em 3 áreas distintas na empresa”.(E8) 

 

Nota-se que para alguns enfermeiros o mercado de trabalho como eles acreditam 

ser, não os absorveu de forma imediata. Isso se dá por uma exigência do mercado 

que procura profissionais não só qualificados tecnicamente, mas com habilidades 

capazes de apresentar novos comportamentos. Por outro lado, seguindo Gomes & 

Teixeira (2016) o estudante procura por uma formação que envolva uma maior 
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quantidade de fatores possíveis, e que o leve a um bom ou excelente nível de 

qualidade educacional. 

 

Houve uma mudança na ênfase da formação demandada: se anteriormente o foco 

era o desenvolvimento de habilidades específicas ou especializadas para o 

desempenho de determinadas funções no mundo/mercado de trabalho, atualmente 

o interesse maior é desenvolver habilidades básicas e de gestão do trabalho, por 

exemplo: elaborar conexões entre saberes, criar e desenvolver soluções, ser 

arrojado e operar em grupo (Yannoulas & Soares, 2009). Dessa forma, compreende-

se que o enfermeiro precisa empenhar-se nos estudos, como protagonista de seu 

conhecimento e não apenas esperar somente do ensino aprendido. 

 

4.2.4 Trajetória Profissional 
 

Para finalizar o exame sobre a formação dos enfermeiros, analisa-se agora sua 

trajetória profissional (Tabela 11). Verifica-se uma pequena variência no número de 

respostas:  50 enfermeiros responderam todas as questãos e 48 às afirmativas – 2, 

3 e 4.  Em 74% das respostas, há uma concordância que hoje é necessário adquirir 

novos conhecimentos e um dos caminhos é a pós-graduação. Há uma preocupação 

entre os 81,2% dos entrevistados em atualizar-se constantemente e em  

desenvolver uma educação permanente e continuada tanto para si quanto para a 

equipe de trabalho. Por fim,  87,8% deles consideram o conhecimento a base para 

sua trajetória da profissão. Quanto à residência profissional, 38% não a acham 

importante para sua trajetória profissional. 

 

Tabela 11 – Trajetória da Profissão dos enfermeiros 

 

Fonte; Elaborada pela autora (2019) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 3 4 5 34

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 1 2 1 41

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 4 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29 6 1 2 1 1 2 6
Respondentes

Trajetória da profissão

1 - Você preocupa em atualizar constantemente seu conhecimento

Respondentes

2 - Após a graduação você percebeu a necessidade em realizar uma pós-gradiauação

Respondentes

3 - Você percebe a importância em desenvolver a Educação permanente e continuada na sua 

equipe

Respondentes

4 - Você realiza alguma residência profissional



87 

 

Nessa seção formação profissional em sua trajetória de carreira, os entrevistados 

tiveram opiniões diversas: três enfermeiros responderam que ela ajudou para o 

trabalho no hospital, um respondeu que ajudou no comportamento com as pessoas, 

dois entrevistados mencionaram que mudou completamente a vida deles, um disse 

que demorou um ano em média para essa trajetória acontecesse; e,  por fim, um 

reconheceu que não provocou nenhuma mudança.    

É de se esperar impactos imensamente adversos sobre a inserção dos jovens no 

mercado de trabalho, devido ao contexto de crise econômica, das transformações 

estruturais que afetam o emprego e os trabalhadores, assim como a elevada taxa de 

participação juvenil no mercado de trabalho (Santos & Gimenez, 2015). 

 

Na  questão referente à  progressão de recompensa financeira após a formação da 

graduação, as respostas foram diversificadas: seis dos enfermeiros entrevistados 

consideraram  ter ocorrido essa recompensa; dois ainda não a tiveram;  um 

entrevistado aposta nessa recompensa em um futuro próximo e, por fim, um 

reconhece que “houve melhora, mas não tão significativa devido à desvalorização do 

profissional no mercado de trabalho”.(E2) 

 

Prosseguindo com a análise sobre a continuidade de sua formação a nível de pós-

graduação, registra-se novamente diversidade nas respostas: seis dos enfermeiros 

entrevistados responderam que já fizeram especialização, dois afirmaram ter 

concluido duas especializações desde a formatura e um não a fez, mas espera fazê-

la. É fundamental levar em consideração, que a maioria dos enfermeiros 

entrevistados percebem a necessidade em aprofundar o conhecimento ao nível da 

pós-graduação. Essa procura pela pós-graduação se dá pela influência que as 

transformações da nova realidade do mercado vêm provocando no processo de 

formação profissional.  

 

Diante disso, a busca pela especialização tem sido cada vez mais desejada. Alves 

(2008), realça que o mercado brasileiro apresenta crescente níveis de exigência e 

de complexidade no trabalho, em função de inovações tecnológicas associadas a 

novas formas de organização da produção. Em síntese, pode-se afirmar pelos dados 

analisados que a percepção dos enfermeiros em relação à qualidade do ensino 

superior da Nova Faculdade é positiva, ao atribuir-lhe notas que  colocam o curso de 
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enfermagem nas zonas de qualidade e de excelência. O nível de satisfação com 

relação ao Curso é também positivo entre os egressos. Além disso, há o 

reconhecimento que sua realização foi fundamental para melhorar sua trajetória 

profissional. 

 

4.2.5 Perspectivas do Curso 
 

Busca-se, nessa seção, atender o último objetivo específico dessa pesquisa, 

analisando as contribuições, potencialidades e desafios do ensino superior da Nova 

Faculdade na formação de enfermeiros. 

 

Pela análise dos dados com base nas respostas dos egressos, constata-se que eles 

percebem que na chamada sociedade do conhecimento só a graduação não é 

suficiente. Diante disso realizar uma pós-graduação é uma boa alternativa porque 

ela intensificaria o conhecimento construído, além de proporcionar-lhes outras 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional pela combinação inteligente 

entre conhecimento teórico e prático. (Frauches, 2008), os profissionais de saúde 

devem ser capazes de aprender continuamente em benefício mútuo, desenvolvendo 

sua mobilidade acadêmica e a profissional. 

 

Gráfico 7 – Contribuições do Ensino Superior da Nova Faculdade na perspectiva dos egressos      

 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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Outra contribuição reconhecida pelos respondentes foi o aumento de sua 

capacidade de intervir nas várias dimensões do processo de saúde/doença do 

indivíduo ou da coletividade. Vale salientar, que os profissionais da área de ciências 

da saúde, precisam ter uma formação de qualidade bem elevada para atender bem 

os princípios e desafios que constituem o Sistema Único de Saúde (SUS), visando 

prestar um serviço de qualidade à população brasileira (INEP, Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior SINAES, 2011). 

 

Observou-se que a capacidade de receber críticas e trabalhar com a equipe 

multidisciplinar foi também mencionada pelos egressos. A (RESOLUÇÃO CNE/CES 

Nº 3, 2001) A legislação prevê para os formandos da área da ciências da saúde, 

uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Além disso, os profissionais 

devem ter capacidade para trabalhar em equipe multiprofissional, ser aptos a 

assumir posição de liderança e desenvolver a habilidade para tomada de decisão e 

comunicação de forma efetiva e eficaz.  

 

Gráfico 8 - Potencialidades do curso na perspectivas dos egressos de enfermagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Pelos dados apresentados no Gráfico 8, os enfermeiros concordam como 

potencialidade do curso, professores/as de qualidade. Porque eles são vitais para 

garantir uma excelente formação. Esta característica aparece com destaque. Em 

continuidade à análise, constata-se que os egressos valorizam a proximidade dos 
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professores com os alunos, um bom acolhimento e acesso à coordenação, três 

diferenciais da Nova Faculdade. Tanto no PDI e PPC dos cursos de enfermagem e 

farmácia, a NF procura cumprir as metas oriundas do Plano Nacional de Educação 

(PNE) proposto para 2011-2020 que institui o compromisso da instituição de 

Educação Superior com a formação ética dos discentes. Do acolhimento à lida 

diária, dentro e fora da Instituição existe grande preocupação com a formação 

humana do futuro profissional, bem como com sua atuação junto à comunidade. 

(Enfermagem, 2016). Por consequência, a Nova Faculdade preza o acesso irrestrito 

dos discentes à secretaria, à coordenação de curso e aos demais órgãos 

Institucionais.   

 

Sumarizando os dados da entrevista e questionário aplicados, no quadro (11) será 

apresentado os desafios levantados pelos egressos de enfermagem. 

 

Quadro 11 – Os desafios do curso de enfermagem na perspectiva dos egressos de enfermagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Ao analisar as respostas dos enfermeiros observa-se que um desafio apontado foi 

em relação a estrutura curricular do curso. Quatro enfermeiros não concordam que 

as diretrizes curriculares para o curso adequam-se às realidades e necessidades do 

seu trabalho e que o curso deixou a desejar nas disciplinas práticas e de área 

administrativa. “Hoje não trabalho na assistência, trabalho mais com papelada 

burocrática, sendo assim, creio que essa parte ficou a desejar, uma vez que pelo 

que me lembro não trabalhamos essa parte de qualidade na faculdade, como 
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elaboração de POPs, manuais de qualidade, formulários e sistemas de gestão”. 

(E7). 

 

Vale ressaltar que na estrutura antiga, finalizando esse semestre, não continha 

disciplinas específicas sobre a organização do Processo de Trabalho do enfermeiro 

e gestão em serviços de saúde. Essas disciplinas foram adotadas na grade 

curricular de 2016. Essas disciplinas abordam a fundamentação da enfermagem, a 

gestão do enfermeiro em todos os níveis de atenção, individual e coletivo, 

considerando toda faixa etária, e o processo de administração e do trabalho do 

enfermeiro. (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, 2001). 

 

Além disso, em algumas respostas os enfermeiros sinalizaram para as aulas práticas 

e visitas técnicas como insuficientes. É de se considerar esse fato, pois, as visitas 

técnicas e aulas práticas eram restritas aos laboratórios da própria faculdade. Época 

em que houve alteração do quadro de docentes e redução de custos, diminuindo 

consideravelmente as aulas práticas e visitas técnicas. Outro agravante é a 

disponibilidade dos próprios discentes e docentes para realização de atividades fora 

do horário de aula. As visitas técnicas realmente são um desafio, pois, nem todas 

instituições de saúde, aceitam as visitas técnicas em horário noturno, em que os 

alunos estudam. 

 

Outro desafio apontado foi o estágio curricular supervisionado. Pelo estágio ter uma 

carga horária considerável, não é, interessante que seja realizado de forma rápida, 

pois é, no campo de estágio que a profissão de enfermeiro se concretiza na prática e 

na vivência com os pacientes e os problemas relativos da área. Essa insatisfação 

relacionada ao estágio, foi em decorrência ao vencimento do convênio com a 

Prefeitura de Contagem, resultando no atraso do estágio e campos restritos devido a 

renovação do convênio não ter sido realizada em tempo hábil. Prejudicando assim, 

essa turma em começar o estágio no início do semestre. 

 

Foi sinalizado como pouco importante a realização da residência multiprofissional. 

Essa modalidade torna-se um desafio para os cursos por ser uma modalidade 

recente e quase não conhecida por profissionais de enfermagem. Diferente da 

residência médica que tem essa modalidade em sua estrutura curricular. O desafio 



92 

 

será incentivar e motiva-los a participarem dos processos seletivos para essa 

modalidade. Para área da saúde é de extrema importância que o programa de 

residência multiprofissional, regulamentada pela Lei n° 11.129 de 2005 e orientada 

pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), seja implementada 

no currículo das IES com objetivo de capacitar os profissionais para atender as 

necessidades e realidades locais e regionais. 

 

Finalizando os desafios, observa-se que em algum momento na trajetória do 

egresso houve insatisfação em relação à sua formação profissional, à sua carreira e 

remuneração. Vale ressaltar, a Nova faculdade tem responsabilidade na formação 

profissional do sujeito. Para Gomes & Teixeira (2016), a Instituição de ensino tem 

papel, não apenas de formar especialistas, mas também cidadãos éticos, com visão 

abrangente para entender o seu papel profissional no mundo. Dessa forma, a 

realização pessoal não só é de responsabilidade da faculdade, do ensino e 

qualidade dos professores, mas também da visão e do entendimento que o 

estudante tem sobre sua profissão e sua ação enquanto cidadão. É o reconstruir-se, 

o apoderar-se do saber e o buscar conhecimento por si só e/ou com a mediação do 

outro. E isso, é um grande desafio para os cursos, principalmente nesses dias em 

que a qualidade da educação é sempre desafiada a melhorar. Provocar estímulo e 

motivação ao discente, não é fácil nem autoconscientizar-se de seu papel, 

procurando não só depender do professor, mas buscar tornar-se interdependente 

torna-se um imenso desafio em nossos dias. 

 

Tem razão Aprigio (2013), ao afirmar que no mundo moderno a velocidade e 

quantidade de informações veiculadas pelos meios de comunicação são imensas e 

contínuas, ficando clara a necessidade de aquisição de conhecimento e 

competência por parte de todos, especialmente dos futuros profissionais. É, 

portanto, um desafio constante transferir novos conhecimentos à nova geração já 

que o foco não está mais na experiência acumulada do trabalhador, mas sim naquilo 

que se tem como diferencial para garantir a agregação de valor. O mercado de 

trabalho, cada vez mais competitivo, busca profissionais com habilidades e 

competências renovadas, desafiando os profissionais a desenvolver sua carreira 

mantendo-se inseridos no mercado de trabalho (Aprigio, 2013). 
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Concluindo a análise dos desafios, será preciso examinar o quesito, remuneração. É 

oportuno informar que os respondentes, os enfermeiros, não obtiveram uma 

remuneração satisfatória. Há aqui duas causas estruturais: ainda não se obteve piso 

salarial e a profissão não tem sido valorizada social e economicamente como 

merecia. 

 

4.3 Avaliação da Formação Profissional na área de Farmácia 

 

Essa seção seguirá com a análise da qualidade profissional dos farmacêuticos. 

Como já referenciado anteriormente, o questionário estruturado tipo survey foi 

enviado para os farmacêuticos, primeiramente pelo e-mail e depois pelo watsap. 

Essa conduta foi determinada mediante a dificuldade dos farmacêuticos, em acessar 

o e-mail, por diversos motivos, troca dos e-mails, não utilização dessa ferramenta e 

correria no dia-a-dia no trabalho. 

 

Assim, seguir-se-á na próxima seção a análise quantitativa dos dados do 

questionário respondido pelos farmacêuticos em cumprimento ao terceiro objetivo 

específico. 

O primeiro procedimento metodológico se refere à amostra. Dos 68 farmacêuticos 

formados pela NF, foram 42 respondentes. Registra-se novamente o predomínio 32 

(76%) feminino e 10 (24%) do gênero masculino. Isto indica que a profissão de 

farmacêutico está deixando de ser masculina para tornar-se outra com presença 

significativa das mulheres. 

 

Gráfico 9 – Predominância do gênero feminino sobre o masculino - farmacêuticos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Analisando a amostra pelo estado civil, percebe-se (Tabela 12) que há uma 

predominância de farmacêuticos solteiros (57%) em relação aos 43% de casados e 

divorciados. Quanto à idade, constata-se que 64% dos farmacêuticos estão na faixa 

etária de 31 aos 40 anos, 28% na faixa etária de 21 aos 30 anos e 7% na faixa etária 

de 41 aos 50 anos. O que reforça a ideia de que muitas pessoas têm optado por 

ingressar no ensino superior na fase adulta, quando já conseguem definir com 

clareza o rumo de sua carreira profissional e/ou podem nela investir. Quanto à prole, 

observa-se que 69% dos farmacêuticos não têm filhos e apenas 31% os possuem. É 

outro indicador importante da transição demográfica que o país passa, quando as 

famílias de classe média optam por ter poucos filhos ou nenhum.  

 

Tabela 12 - Relação entre a faixa etária, estado civil e quantidade de filhos dos farmacêuticos 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Finalizando o primeiro procedimento metodológico referente ao perfil da amostra, 

observa-se uma concentração de 48% dos farmacêuticos formados pela NF em 

Contagem, 19% em Belo Horizonte e 9,5% em Betim, regiões próximas à faculdade. 

E pouco mais de 20km nas demais cidades da RMBH. 
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Gráfico 10 – Residência dos farmacêuticos formados pela NF MG. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Prosseguindo-se a análise pelo ano de formatura dos farmacêuticos, constata-se 

que de 2015 a 2018 foram formados 68 farmacêuticos. Assim distribuídos por ano: 

19 em 2015, 11 em 2016, 11 em 2017 e 27 em 2018 (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11 - Ano de conclusão de Egressos do Curso de Farmácia da Nova Faculdade.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Dos 42 entrevistados, foram 40 os respondentes. Pelo local de trabalho (Tabela 13), 

verifica-se que 27 (68%) deles trabalham em empresa privadas e 18 destes 

farmacêuticos, no comércio. Com relação à carreira, 29 (72,5%) dos respondentes 
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disseram desempenhar cargos de natureza técnica que exige formação profissional 

específica ou gerencial de supervisão e coordenação. Desses, 6 (21%) exercem 

cargos de natureza técnica e gerencial ao mesmo tempo, na mesma empresa ou em 

outra, diferente. É interessante verificar (Tabela 13) que (25%) dos formados têm 

menos de 6 meses de atuação no cargo e 7 (18%) tem mais de 5 anos no cargo. 

Quando se examina a ocupação dos 27 egressos de 2018, verifica-se que 5 (19%) 

são funcionários de empresa privada por mais de 5 anos. Outros dois, um 

farmacêutico é proprietário ou sócio de empresa e o segundo é funcionário público. 

Por estes dados, pode-se entender que a graduação em Farmácia foi o caminho 

para seu aperfeiçoamento e para aquisição de conhecimentos que os preparam para 

o mercado de trabalho em várias funções. Há outro ponto a observar, os 10 (25%) 

farmacêuticos com menos de 6 meses no cargo foram todos formados em 2018 e 7 

(17,5%) deles são empregados em empresas privadas, reiterando a importância da 

graduação para a inserção imediata no mercado de trabalho. Isto indica que a 

rotatividade no emprego é mais elevada entre os que têm menos tempo de 

formados. 

 
Tabela 13 - Caracterização da formação profissional 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Outro ponto importante refere-se à remuneração dos farmacêuticos formados pela 

NF. Na Tabela 14, apresentam-se dados da remuneração auferida antes da 

graduação ao concluí-la e a atual. Dos 40 farmacêuticos respondentes: 17 recebem 

de 1 a 3 salários mínimos; 18 (45%) ganham de 3 a 5 salários mínimos; 2 auferem 

de 5 a 10 salários; 2 (5%) declararam não dispor de remuneração à época da 

pesquisa; e um farmacêutico recebe um salário mínimo. Quando se compara a 

remuneração atual com a anterior ou com a de recém-formado, percebe-se uma 

melhora substantiva: os desempregados caíram de 7 para 2; os que recebiam um 

salário mínimo eram 10 e agora foram reduzidos a um; os que recebiam de 3 a 5 

salários mínimos eram 5 e agora são 18. Os ganhos na faixa de 1 a 3 salários 

mínimos ficaram estacionários, ao aumentar de 16 para 17. No conjunto, houve 

melhora significativa na remuneração atual em comparação com as recebidas 

anteriormente. 

 

Tabela 14 – Comparativo da Remuneração Atual dos Farmacêuticos com o antes e o depois da 

graduação na NF.   

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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mesma forma, outros 8 (21%) dos respondentes confirmaram ter recebido promoção 

de cargo depois de formados e 4 destes, além da promoção de cargo, obtiveram 

aumento salarial, crescimento pessoal e sociocultural.  

 

Em relação ao trabalho de conclusão de curso foi-lhes perguntado se o mesmo teve 

alguma utilidade prática para sua atividade profissional. Do total de respondentes, 27 

(69%) farmacêuticos responderam que sim e 12 (31%) disseram que não teve 

utilidade. Entre os que responderam afirmativamente, 14 (36%) registraram que o 

trabalho de conclusão de curso foi importante por várias razões: para alguns porque 

melhorou sua prática profissional e sua condição técnica; para outros deu-lhes maior 

segurança para o trabalho no dia a dia por ter aumentado o seu conhecimento na 

área; para terceiros ele facultou um melhor tratamento para os pacientes e ganhos 

em termos de liderança. Para 10 (26%) dos respondentes o trabalho final de curso 

proporcionou novo emprego, ajudou na melhora do senso de equidade, em empatia 

e na resiliência, na dispensação de medicamentos e na agregação de valores. O 

teor positivo dessas respostas sustentam que o conhecimento, as competência e as 

habilidades adquiridas no decorrer do curso são efetivas para transformação dos 

egressos em profissionais qualificados. 

 

Para avaliar a satisfação dos egressos com relação à formação recebida usa-se 

novamente a escala Net Promoter Score (NPS), uma métrica específica para este 

tipo de pesquisa que vai de 0 a 10 pontos, sendo a nota 0 a menor e 10 a maior. Foi-

lhes perguntado qual a probabilidade do formado recomendar a Nova Faculdade 

para um amigo ou parente. Dos 39 respondentes (Quadro 12), 27 deles consideram-

na de excelência; desses 23 (59%) atribuíram-lhe a nota 10 e 4 deram-lhe 9. Para os 

outros 9, a avaliação foi mediana de 7 a 8. E apenas 3 deram-lhe uma nota baixa: 3, 

4 e 6, respectivamente. Computando-se os dados pela metodologia do NPS, 

constata-se que o somatório das avaliações positivas, as notas 9 e 10, resulta em 27 

pontos (69%) e a soma das avaliações negativas, notas de 0 a 6 é 3 pontos (8%). 

Diminuindo-se o percentual da avaliação negativa (8%) da positiva (69%), tem-se 

um total de 61%, o que significa que o curso de farmácia tem sido bem avaliado 

pelos egressos e seu nível de satisfação deles situa-se na zona de qualidade pela 

metodologia do NPS utilizada.  
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Quadro 12 – Net promoter Score (NET) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Computando-se os pontos da escala de 9 a 10, que são os promotores, obtém-se 

um total 27 (69%) e se dele diminuirmos os pontos dos detratores de 0 a 6 que são 3 

(8%), tem-se uma diferença percentual de 61% em benefício daqueles egressos que 

valorizam positivamente a qualidade de sua formação obtida ao realizar o curso de 

farmácia na NF. E, pela análise de satisfação do cliente na metodologia usada, a 

educação ministrada pela NF, situa-se na zona de qualidade. 

 

Ainda na nossa pesquisa sobre a satisfação dos farmacêuticos formados pela Nova 

Faculdade foi-lhes perguntado mais três questões: em que e no que ela poderia 

melhorar ainda mais? E o que ela faz bem e foi o diferencial para o egresso? Foram 

39 os respondentes (Tabela 15). Foi sugerido pelos egressos que a NF melhorasse 

a divulgação do curso e o Marketing da Nova Faculdade e que aumentasse o 

investimento em pesquisa. Com relação à terceira pergunta em que NF. Foram 

sugeridos dois outros pontos importantes: melhoria nos laboratórios de uso nas 

aulas práticas e da segurança.  

 

Analisando a última questão o que a NF faz bem e qual foi o diferencial para o 

egressos 45% dos respondentes mencionaram que os “professores eram 

qualificados e bons. Por fim, o último diferencial: o acolhimento dado aos alunos e a 

proximidade dos professor e com os estudantes. 
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Tabela 15 – Grau de Satisfação com relação à qualidade do curso dos farmacêuticos Formados pela 

NF 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Aulas  práticas 2

Crescimento pessoal  e profiss ional 1

Estrutura  curricular 1
Turmas  reduzidas 1

O que a  Nova faz bem e foi  o 

di ferencia l  para  você

Satisfação dos Farmacêuticos

O que a  Nova poderia  

melhorar

O que a  Nova poderia  

melhorar a inda mais
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Tabela 16 - Diretrizes Curriculares na graduação dos farmacêuticos 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Foram 38 os farmacêuticos respondentes às essas questões. Analisando a escala 

de satisfação, observa-se que a diferença entre os promotores e detratores tanto 

nas afirmativas 1, 2, 3 e 5 foi respectivamente, 55,8%, 55,5%, 74% e 55,7%, o que 

reforça que o curso de farmácia está na zona de qualidade.  Ou seja, bem avaliado. 

O aspecto discrepante refere-se à afirmativa de número 4 que teve uma diferença 

percentual de 24%, o que indica a zona de aperfeiçoamento. Ou seja, a estrutura 

curricular precisa ser reformulada para melhor ajustá-la às necessidades atuais do 

mercado de trabalho. 

 

4.3.2 Desenvolvimento Pessoal 

 

Visando avaliar as competências e habilidades adquiridas nos anos de graduação 

foram propostas sete afirmativas e as diferenças entre os promotores e detratores 

para averiguar a satisfação dos farmacêuticos foram de: 68,4%, 52,5%, 61%; 68%, 

58%, 69% e 55,5%, o que garante e reforça mais uma vez a zona de qualidade do 

curso (Tabela 17). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 4 9 4 19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 9 3 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 6 7 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 4 6 9 7 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 4 5 5 20
Respondentes

Respondentes

1 - As disciplinas teóricas e práticas cursadas favoreceram no desenvolvimento do seu perfil 

profissional

2 - O conhecimento adquirido no decorrer do curso ajudou no desempenho e manejo para o 

cuidado com o paciente/cliente

Respondentes

3 - O ensino aprendido no curso aperfeiçoou sua capacidade de análise crítica dos problemas na 

área profissional

Respondentes

4 - A estrutura curricular do curso de graduação foi adequada para as adaptações às reais 

necessidades de seu trabalho

Respondentes

5 - Os estágios curriculares, atividades complementares, eventos e projetos contribuiram na 

atuação profissional

Diretrizes Curriculares na Graduação- Formação profissional
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Tabela 17: Competências e habilidades dos farmacêuticos 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

4.3.3 Mercado de Trabalho 

 

Dando continuidade à nossa pesquisa, apresentam-se na (Tabela 18) as respostas 

dadas pelos egressos, avaliando sua formação profissional se ela foi adequada ou 

não para seu ingresso no mercado de trabalho.  O número de respondentes a essas 

questões foi de 38. Pela análise dos dados constantes da Tabela 18, constata-se 

que as diferenças nas respostas às afirmativas 1, 2, 3 e 4 entre promotores e 

detratores foram de: entre os promotores e detratores foi respectivamente 63%; 

62%; 56,5% e 56,5%, entre os promotores e detratores foi respectivamente. Com 

base nessas diferenças percentuais, pode-se afirmar que, na visão dos egressos, a 

formação profissional recebida na NF contribuiu positivamente para a sua inserção 

no mercado de trabalho. Apenas três respondentes consideraram inadequada a 

formação recebida para seu ingresso no mercado de trabalho. 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 9 4 22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 4 6 9 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 9 6 19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 8 6 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 8 9 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 5 8 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 1 2 7 9 16

Respondentes

7 - Você desenvolveu a capacidade de liderança e tomada de decisão

Respondentes

Competências e habilidades: desenvolvimento pessoal

1 - Você desenvolveu capacidade para trabalhar com a equipe multidisciplinar

2 - Você desenvolveu autoconfiança e autoestima para assumir uma posição de liderança

3 - Sua capacidade de expressão (exposição de ideias, sugestões, comunicação) foram 

aprimoradas

4 - Na vida pessoal você melhorou sua conduta e postura

Respondentes

Respondentes

Respondentes

5 - Você desenvolveu capacidade de receber críticas e sugestões

6 - Você tem iniciativa para interverir no processo saúde-doença do indivíduo da 

coletividade e resolver os problemas

Respondentes

Respondentes
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Tabela 18 – Mercado de Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

4.3.4 Trajetória Profissional 
 

Finaliza-se a nossa análise com o exame dos dados dos farmacêuticos com relação 

à sua trajetória da profissão (Tabela 19). Verifica-se pelas respostas dadas a todas 

as afirmativas que há um consenso entre os respondentes sobre a importância de se 

adquirir novos conhecimentos, de manter-se atualizado constantemente e 

desenvolver educação permanente e continuada para eles e equipe de trabalho. A 

maioria 73%, 89% e 87% respectivamente, considera o conhecimento com sendo a 

base para uma bem-sucedida trajetória profissional. Um dos caminhos é a 

realização da pós graduação Em contrapartida, 85% dos entrevistados não 

concordam que a residência profissional seja um meio para eles manterem-se 

atualizados 

 
Tabela 19 – Trajetória Profissional dos farmacêuticos formados pela NF 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 1 7 9 18
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1 2 1 3 3 8 19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 2 4 2 5 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 5 13 12

Respondentes

4 - Com seu perfil profissional houve rápida adaptação ás exigências do mercado de 

trabalho

Respondentes

Mercado de Trabalho

1 - Você fica atento ao grau de atualização do mercado de trabalho

Respondentes

2 - Sua empregabilidade pode ser associada a demanda do mercado de trabalho com sua 

formação profissional

Respondentes

3 -Sua qualificação profissional resultou em uma melhor remuneração

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 4 3 6 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 3 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 6 28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 2 1 2 2 1 2 3 1
Respondentes

Respondentes

Respondentes

Trajetória da profissão

1 - Você preocupa em atualizar constantemente seu conhecimento

2 - Após a graduação você percebeu a necessidade em realizar uma pós-gradiauação

3 - Você percebe a importância em desenvolver a Educação permanente e continuada 

na sua equipe

4 - Você realiza alguma residência profissional

Respondentes
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De maneira geral, pode-se afirmar que a percepção dos farmacêuticos em relação 

ao ensino superior da Nova Faculdade foi positiva pelas suas respostas nos 

questionários e pelos resultados demonstrados pela metodologia (NPS) que mede a 

satisfação do cliente/egresso que colocam o curso de farmácia na zona considerada 

de qualidade.  

 

Na próxima seção serão abordados as perspectivas do curso de farmácia. 

 

4.3.5 Perspectivas do Curso 

 

Busca-se, nessa seção, atender o último objetivo específico dessa pesquisa, 

analisando as contribuições, potencialidades e desafios do ensino superior da Nova 

Faculdade na formação de farmacêuticos. 

 

Nessa seção será abordada as contribuições e potencialidades na perspectiva dos 

respondentes do questionário do curso de farmácia. Para tanto, no primeiro 

momento foi elaborado o gráfico (13) para melhor visualização das contribuições da 

Nova Faculdade. Observa-se que os farmacêuticos consideram o conhecimento 

como ponto fundamental para desenvolver competências e habilidades para atuação 

profissional, tendo em vista a necessidade em realizar pós-graduação após o 

bacharelado para intensificar o conhecimento adquirido. 

 

Apurou-se que os farmacêuticos consideram como contribuição do ensino superior 

da NF, o conhecimento teórico e prático que desenvolveu em praticamente todos 

egressos, a capacidade no manejo com o paciente/cliente; capacidade de análise 

crítica dos problemas na área profissional; intervir no processo saúde-doença com 

autoconfiança e alteração na vida pessoal em relação a conduta e postura. 

(Frauches, 2008), os profissionais de saúde devem ser capazes de aprender 

continuamente em benefício mútuo, desenvolvendo sua mobilidade acadêmica e a 

profissional. 
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Gráfico (12) Contribuições do Ensino da Nova Faculdade na perspectiva dos farmacêuticos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Observou-se também que a capacidade de receber críticas e trabalhar com a equipe 

multidisciplinar foi mencionada pelos egressos. A Resolução (CNE/CES Nº 6, de 

2017) institui o perfil do formando da área da saúde, formação generalista, 

humanística, crítica e reflexiva. Dotando os profissionais de capacidade para 

trabalhar em equipe multiprofissional, aptos a assumir posição de liderança e 

habilidade para tomada de decisão e comunicação de forma efetiva e eficaz. 

 

Para averiguar as potencialidades dos cursos foi reunido as principais respostas 

dadas pelos respondentes sobre o que a Nova faculdade faz bem e foi o diferencial 

para eles, representado na Tabela (15) sobre – O grau de Satisfação com relação à 

qualidade do curso dos farmacêuticos Formados pela NF. Para analisar as 

potencialidades foi realizado a escala de satisfação do cliente com as respostas 

dadas pelos farmacêuticos. 

 

Pelos dados apresentados no gráfico (14), os farmacêuticos afirmam como potencial 

da Nova Faculdade professores qualificados porque são vitais para garantir uma 

excelente formação. Em continuidade à análise, constata-se  que os egressos 

valorizam a proximidade dos professores com os alunos, um bom acolhimento e  

respeito aos alunos e a infraestrutura da Faculdade, foram as principais 

potencialidades da NF na otica dos farmacêuticos. Tanto no PDI e PPC do curso de 
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farmácia, a NF procura cumprir as metas oriundas do Plano Nacional de Educação 

(PNE) proposto para2011-2020 que institui o compromisso da instituição de 

Educação Superior com a formação ética dos discentes. 

 

Gráfico 13 – Potencialidades do curso de Farmácia na visão de seus egressos 

 

Fontee: Elaborado pela autora (2019) 

 

Conforme apresentado no quadro (13) os desafios elencados pelos farmacêuticos 

praticamente condiz com os desafios dos enfermeiros em relação às diretrizes 

curriculares do curso. Analisando pela escala de satisfação representada pela 

Tabela (16) foi perguntado se a estrutura curricular do curso foi adequada para as 

adaptações às reais necessidades de seu trabalho. Pelo percentual de 24%, os 

farmacêuticos colocarm o curso de farmácia na zona de aperfeiçoamento. Vale 

comentar que a estrutura curricular da farmácia também foi modificada em 2016 por 

módulo/ciclo e está sendo modificada nesse ano de 2019, seguindo os critérios da 

nova Resolução Nº 6, 2017. 

 

O segundo desafio apontado pelos farmacêuticos foi o investimento em pesquisa. 

Com certeza um dos requisitos determinado nas diretrizes é o ensino pesquisa e 

extensão. A NF deixa a desejar nesse quisto por ainda não ter esse núcleo 

funcionando de forma efetiva. Mas, vale ressaltar que desde 2018 a NF está 

empenhada por concretizar o núcleo de pesquisa e extensão para todos os cursos. 

Além de que a nova Resolução de farmácia institui eixos temáticos que obrigam a 
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abordagem de disciplinas com conteúdos em tecnologia e inovação voltados para 

pesquisa. 

 

Quadro 13 – Desafios do curso na perspectiva do farmacêutico 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

A residência multiprofissional também foi mencionada pelos farmacêuticos como um 

programa pouco aceitável. Torna-se um desafio para os cursos por ser uma 

modalidade recente e quase não conhecida por profissionais de enfermagem e 

farmácia. 

 

Prosseguindo com os desafios, passamos para infraestrutura da Nova Faculdade.. 

Os farmacêuticos pontuaram sobre a dificuldade de acesso a faculdade pela sua 

localização, além de não proporcionar aos estudantes segurança ao retornar para 

casa especificamente a noite. Outro desafio mencionado foi a falta de um projeto de 

marketing. A faculdade não é conhecida, nem pelo seu nome.  Esses pontos, 

localização, segurança e marketing são desafiadores.Pois, a Nova Faculdade para 

alguns formados está em uma perfeita localização próximo de casa mas, a questão 

não é essa, e sim, a localização em uma avenida onde passa um viaduto de acesso 

a BR 262, acesso pela avenida torna-se estreito, muito tráfego de caminhão e 

acesso a pedestre bem restrito. Por esse motivo a segurança torna-se difícil. A 

visualização da Faculdade é insuficiênte para que a mesma seja conhecida. 

Considero que um trabalho de recursos humanos para desenvolver a divulgação e o 

marketing dos cursos, pode minimizar esses pontos fracos. 

 

Outro desafio sinalizado pelos farmacêuticos, especificamente, foi melhoria nos 

laboratórios de farmácia. Não foi especificado o que realmente os farmacêuticos 

Desafios do Curso na perspectiva do farmacêutico

Diretrizes curriculares

Estrutura curricular de Farmácia  Resolução CNE/CES Nº 6, de 19 de outubro de 2017

Investimento em pesquisa  Resolução CNE/CES Nº 6, de 19 de outubro de 2017

Local ização/ segurança Plano de Desenvolvimento Insti tucional

Marketing Plano de Desenvolvimento Insti tucional

Res idência  Multiprofiss ional Lei  Nº 11,129, de 30 de junho de 2005

Infraestrutura 
Laboratórios Projeto Pedagógico do Curso - Farmácia
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criticaram a respeito dos laboratórios. O curso de farmácia dispõe de 3 laboratórios 

comuns à enfermagem: laboratório de Anatomia, laboratório de microscopia e 

laboratório de habilidades práticas, exclusivo da enfermagem, mas de uso coletivo 

quando necessário. Os outros laboratórios específicos da farmácia são 

Multidisciplinar I e II, utilizados para aulas de bioquímica, Microbiologia e Imunologia, 

além das práticas de farmácia, exames clínicos-laboratoriais e toxicológicos, 

preparação dietéticas, cosméticas e saneantes e uso de reagentes. A vista disso, 

pode-se melhorar os equipamentos  e ou insumos para melhor atender aos 

discentes nas aulas práticas. 
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5 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa objetivou-se analisar a contribuição da educação superior da Nova 

Faculdade na perspectivas de egressos da área de Ciências da saúde, a saber, 

enfermagem e farmácia, de sua implantação em 2007 até 2018, onde se insere a 

questão geradora da pesquisa. Para auxiliar as análises partiu-se do descrito no 

referencial teórico. Sabe-se que a educação superior possui relação direta e indireta 

na formação dos egressos e na sua carreira. É uma via de mão dupla, onde 

educação gera desenvolvimento e desenvolvimento gera educação.   

 

O objetivo geral, analisar a contribuição da educação superior da Nova Faculdade 

na perspectiva de egressos da área de Enfermagem e Farmácia, foi alcançado por 

meio da pesquisa descritiva e analítica, qualitativa, realizada com 10 enfermeiros e 

quantitativa realizada com 55 enfermeiros e 68 farmacêuticos, totalizando 123 

formados para responder o questionário via e-mail e whatsapp. Entretanto, o número 

de respondentes da entrevista, foi 9 enfermeiros e do questionário foram 52 

enfermeiros e 42 farmacêuticos. Foi utilizado o método de estudo de caso, na Nova 

Faculdade. Nesta seção elenca-se as conclusões, limitações e recomendações de 

novas pesquisas para aprofundamento do tema. Considera-se essa linha de 

pesquisa importante para IES Nova Faculdade em cumprimento de sua missão na 

qualidade de seu ensino. 

 

Esta pesquisa abordou o tema educação superior sob a ótica de enfermeiros e 

farmacêuticos em sua formação profissional. Descrever a Nova Faculdade desde 

sua implantação foi o cumprimento do primeiro objetivo específico da pesquisa 

apresentado no arcabouço teórico, segundo o qual, foi possível em primeiro 

momento, compreender o desenvolvimento da educação superior no Brasil, em 

Minas Gerais e em Contagem, onde se insere a Nova Faculdade e em segundo 

momento realizar um breve histórico da IES NF. 

 

O segundo objetivo específico do estudo, consistiu-se em caracterizar os cursos de 

graduação em Enfermagem e Farmácia da Nova Faculdade, apresentado no quarto 

capítulo desse estudo. Atendendo ao terceiro objetivo específico de avaliar o 

processo formativo dos cursos analisando na perspectiva dos egressos de 
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enfermagem e farmácia da Nova Faculdade, foi cumprido através das diretrizes para 

formação profissional na ciências da saúde. Em seguimento, para atender ao quarto 

objetivo específico de identificar as contribuições, potencialidades e desafios dos 

cursos, foi utilizado a análise dos resultados obtidos na entrevista dos enfermeiros e 

questionários dos enfermeiros e farmacêuticos. 

 

As considerações apresentadas permitem concluir que a pesquisa responde a 

questão geradora a respeito das contribuições da Nova Faculdade na formação 

profissional e na carreira de seus egressos nas áreas de Enfermagem e Farmácia 

no período de 2007 a 2018. Ouvir os egressos foi essencial afim de acompanhar sua 

inserção no mercado de trabalho e repensar o ensino e as metodologias 

empregadas nos cursos. 

 

Atualmente, as mudanças no mundo do trabalho originou-se em um cenário de 

adaptabilidade devido a demanda do mercado voltada para competências 

comportamentais. E, isto é visto claramente no resultado da pesquisa, quando os 

respondentes afirmam a necessidade de realizar pós-graduação, intensificar o 

conhecimento. Anteriormente a graduação bastava, hoje, o mercado almeja 

graduados com alto nível de conhecimento acadêmico e competências essenciais 

para o sucesso no ambiente de trabalho. Todavia, a graduação não mais tem 

respondido a essa exigência, fazendo com que os graduados invistam em 

especializações para adquirirem mais conhecimento e se sentirem seguros frente às 

necessidades do mercado. 

 

Diante disso, tornou-se um desafio a formação profissional, pois, os egressos 

precisam no contexto atual, não só ter qualificação técnica mas, habilidades, 

criatividade e ser centrado em sua atribuição de forma responsável. Essa habilidade 

foi notada quando os egressos identificaram que houve crescimento pessoal e 

profissional oriundos do conhecimento teórico e prático adquirido na formação. 

Beneficiando-os em capacidade de intervir no processo saúde-doença do indivíduo 

ou coletividade, sendo essa uma atribuição importante para os profissionais da área 

de saúde. Seguindo por esse caminho da contribuição da educação superior na 

formação desses egressos a capacidade de receber críticas e trabalhar com a 

equipe multidisciplinar foi mencionada pelos egressos. É sabido, que o trabalho em 
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equipe fortalece o grupo e esclarece pontos fundamentais para melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes/clientes. 

 

Os profissionais qualificados, a proximidade aluno e professor e o acolhimento dos 

alunos pelos profissionais da faculdade e coordenação foram mencionados como 

potencialidades da Nova Faculdade na visão dos egressos. Esse fato, não é de 

surpreender, pois, um diferencial da NF é o acolhimento e proximidade ao aluno, 

seja pela coordenação, diretoria ou funcionários. Seguir uma cultura humanizada 

com respeito ao outro, onde o espaço de falar e ouvir tem seu lugar é fundamental 

para construção do perfil humanista, crítico e reflexivo do egresso, proposto pelas 

diretrizes dos cursos.  

 

Dessa forma da perspectiva profissional, o estudo apresenta dados que esclarecem 

como o ensino e as propostas do projeto pedagógico de curso tem agregado na 

formação profissional dos enfermeiros e farmacêuticos. Esse estudo é válido, por 

seguir a intenção de construir uma educação superior de qualidade até alcançar a 

excelência do ensino, cumprindo os requisitos das Diretrizes curriculares Nacionais e 

os princípios e fundamentos que determinam a formação do enfermeiro e 

farmacêutico. 

 

Vale ainda intensificar que os profissionais da área de enfermagem e farmácia 

devem atender as necessidades sociais da saúde com ênfase no Sistema Único de 

Saúde. Desta forma, a avaliação da educação superior deve ser contínua e sempre 

que puder reestruturada para atingir o grau máximo de qualidade do ensino e 

consequentemente, melhor servir a sociedade. Logicamente, que a IES NF tem um 

grande desafio em implementar novas propostas pedagógicas de maneira a não só 

alinhar conhecimento ao dia a dia do aluno, como inserir atividades, dentro e fora de 

sala de aula, que promovam o desenvolvimento do pensamento crítico, capacidade 

de resolver problemas sociais e emocionais como se colocar no mundo e se 

relacionar com ele. 

 

Do ponto de vista da academia, a dissertação representa uma experiência para 

desenvolver e dar robustez a um instrumento que permita avaliar a formação 

profissional dos egressos de forma, a dar continuidade a esse estudo. De fato, o 
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arcabouço teórico-conceitual aqui sugerido representa uma estrutura que embasa 

cientificamente a importância de se avaliar a formação profissional pela educação 

superior. Pautado no Sistema Nacional de avaliação da Educação Superior 

(SINAES), as IES precisam garantir as condições do ensino oferecido, o perfil do 

corpo docente e a organização didático pedagógica, além, do desempenho dos 

estudantes, visando sua formação profissional e inserção no mercado de trabalho. 

 

Cumpre, finalmente, destacar que para sociedade, o estudo apresenta de forma 

clara, a influência da educação superior para sociedade em geral. Visto, que os 

profissionais formados serão acolhidos no mercado de trabalho e atuaram em 

benefício da sociedade. Para tanto, o conhecimento, as competências e habilidades 

adquiridas em sua formação deve estrutura-lo para reagirem e atuarem de forma 

precisa às necessidades e realidades do mercado de trabalho. É imperativo dar 

atenção aos critérios estipulados para os profissionais nesse século XXI em relação 

às habilidades e competências a serem desenvolvidas, como aplicação de 

conhecimentos prévios para novas situações baseadas em desafios que envolvam 

solução e tomada de decisão, além de permanecer aberto ao aprendizado contínuo. 

 

Outro ponto importante, que esse profissional qualificado e adaptado aos requisitos 

e exigências do mercado, leva consigo o nome da IES onde se formou. Assim 

sendo, a IES tem grande responsabilidade sobre o ensino superior, pois esse, tem 

imediata relação com o trabalho e o desenvolvimento da sociedade. A IES deve 

repensar seus processos ou perderá espaço na formação das pessoas, tendo em 

vista as novas formas e novos métodos do processo educativo. Além disso, existem 

aspectos inerentes ao mercado que recebe esses egressos. Primeiro, a questão da 

valorização de ganhos, possibilidade de melhores salários, principalmente para 

esses profissionais que muito são cobrados pela força do trabalho e pelo equilíbrio 

emocional para o trabalho. Segundo aspecto, diz respeito ao posicionamento de 

alguns egressos em relação ao fim de carreira, voltado exclusivamente para o fator 

financeiro e não a relevância de ter alcançado um patamar de status profissional. 

Vê-se uma desvalorização, razão devido ao baixo incentivo financeiro da carreira. 

 

Dando prosseguimento as considerações finais, vale reportar sobre as limitações do 

estudo. Ao realizar pesquisa, sempre se defrontam com algumas limitações. A 
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primeira delas nessa pesquisa foi encontrar bons estudos sobre o desenvolvimento 

da educação superior em Minas Gerais, principalmente os que tratam das 

Instituições de Educação Superior privadas. Há bons estudos sobre a fundação de 

Universidades Federais, principalmente UFMG, universidade em Ouro Preto e 

Viçosa. A segunda limitação foi encontrar boas referências sobre o desenvolvimento 

do ensino superior no Município de Contagem. Muitas informações usadas foram 

obtidas através do próprio site das IES mencionadas. 

 

A terceira limitação para realização da pesquisa foi a escolha dos entrevistados. A 

decisão foi tomada entre o orientador dessa pesquisa e a autora da pesquisa por 

entrevistar os enfermeiros e farmacêuticos (embora a preferência da autora fosse 

fazer o trabalho só com os egressos de enfermagem por ser docente e 

coordenadora do curso). Dessa decisão, resultou na terceira dificuldade na 

realização da pesquisa que foi comunicar-se e marcar os encontros com os 

farmacêuticos egressos. Um outro ponto ainda relacionado à realização da 

entrevista foi a dificuldade na marcação de horário e dia para realizá-la. É 

compreensível a dificuldade de fazê-la com os enfermeiros porque a maioria deles 

trabalham em uma ou duas Instituições de saúde e, às vezes, como plantonistas. 

Outros trabalham 40h semanais, ficando impossibilitados de ir à Faculdade para 

serem entrevistados. A despeito desses contratempos e obstáculos foram realizadas 

nove entrevistas das dez planejadas. 

 

A quarta limitação desse estudo foi a falta de acessibilidade aos egressos na 

tentativa de enviar o questionário por e-mail. O questionário foi disparado no dia 

26/09 e no dia 03/10 já havia recebido 38 questionários respondidos. A 

inacessibilidade se deve à diminuição do uso do e-mail devido à utilização de novas 

tecnologias mais acessíveis e avançadas. E o usuário não mais necessita de um 

computador para acessar seus e-mails e para comunicar-se com terceiros. Outra 

razão: muitos usuários mudaram seu endereço digital e, por isto, muitos 

questionários foram devolvidos. Para superar essas dificuldades, foi preparado um 

link para ser enviado por Whatsapp, facilitando a comunicação entre a pesquisadora 

e os respondentes. Como resultado, tivemos um aumento considerável de 

questionários respondidos: de 43 para 66. A comunicação pelo Whatsapp foi uma 

nova tecnologia fundamental à realização dessa pesquisa pelas razões 
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mencionadas. Do dia 04/10 ao 26/10, aumentou o número de respondentes para 94, 

um total que melhorou a representatividade da nossa amostra, embora o ideal teria 

sido de 111 respondentes, aumentando o grau de confiabilidade para 95% e a 

margem de erro de 3%. 

 

Realizar um estudo como esse sobre a formação de profissionais da área de 

enfermagem e farmácia, é sempre uma iniciativa muito positiva por duas razões 

principais. A primeira devido à pouca valorização da área da saúde e aos 

profissionais mal remunerados e sobrecarregados, condições que os têm 

desmotivado muito. A segunda advém da cobrança e das crescentes exigências do 

próprio mercado de trabalho que exigem cada vez mais qualificação profissional dos 

trabalhadores em termos de competências e habilidades necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho nas duas áreas. 

 

Do âmbito da Nova Faculdade, não deixa de ser um grande desafio, repensar sua 

estrutura, aprimorar suas atividades de ensino para melhor qualificação de alunos/as 

que estão sendo formados para a vida e mercado de trabalho. Do lado da sociedade 

e do mercado, espera-se, uma maior valorização dos profissionais da saúde e uma 

sensibilização dos órgãos governamentais para, em reconhecimento às categorias 

profissionais da área da saúde, definir um piso salarial que garanta uma 

remuneração digna, compatível com a carga de trabalho e com a responsabilidade 

de quem cuida do bem precioso que é a vida. 

 

Se houver essa compreensão e valorização destes profissionais, a sociedade e os 

órgãos públicos responsáveis pela avaliação do ensino superior terão mais 

legitimidade para cobrar constantemente das IES uma qualidade de ensino sempre 

melhor. Desta forma, garantem-se uma melhor qualificação de seus discentes e 

maior eficiência e eficácia na prestação de serviços na área de saúde para a 

sociedade. Por fim, espera-se que a publicização desta pesquisa estimule a 

realização de novos estudos avaliativos da formação profissional de outras IES. Um 

maior conhecimento desta realidade é sempre um bom caminho para aperfeiçoar a 

qualidade do nosso ensino superior. 
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Anexo 1 

 (Texto a ser enviado por e-mail com link para preenchimento): 

 

QUESTIONÁRIO PROPOSTO PARA A PESQUISA DE CONCLUSÃO DE CURSO DA FUNDAÇÃO 

PEDRO LEOPOLDO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO. 

Gostaria de convidá-lo (a) a participar de uma pesquisa acadêmica cujos dados 

serão utilizados para elaboração de minha dissertação de mestrado que realizo no 

Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. O objetivo 

geral desta dissertação é analisar a contribuição do ensino superior da Nova 

Faculdade na formação profissional de seus Enfermeiros e Farmacêuticos 

diplomados no período de sua implantação em 2007 a 2018. Além da dissertação, 

suas respostas podem ser usadas como sugestões para melhoramento da qualidade 

das duas graduações.  

Sua colaboração é voluntária. Os resultados encontrados serão usados neste 

trabalho, porém sua identidade será preservada, garantindo sua privacidade. Por 

isso, confio na sinceridade de suas respostas. Sua participação é isenta de 

quaisquer ônus ou recompensas. 

Muito grata por sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Anamaria Silva Costa de Oliveira (Pesquisadora) - Telefone +55 31 991208742 

Coordenadora e Docente no Curso de Graduação de Enfermagem da Nova 

Faculdade 

 

Categoria 1 - Perfil do egresso:  

1. Gênero: 

(    ) Masculino                    

(    ) Feminino 

2. Com que idade finalizou seu curso na Nova Faculdade: ____  

 

3. Estado civil: 

(    ) Solteiro                                  (    ) Casado 

(    ) Divorciado                             (    ) Viúvo                (    ) Relacionamento estável 
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4. Você tem filho(s)? 

  

(     ) Não (     ) Sim. Quantos? _______ 

5. Em qual município você reside? _________________________________  

(   ) Belo Horizonte                  (   ) Ibirité                             (   ) Ribeirão das Neves 

(   ) Betim                                 (   ) Lagoa Santa                 (    ) Rio Acima 

(   ) Caeté                                 (   ) Nova Lima                    (   ) Sabará 

(   ) Contagem                          (   ) Pedro Leopoldo            (    ) Santa Luzia 

(   ) Esmeraldas                        (   ) Raposos                       (   ) Vespasiano 

(   ) Outro município, anote (se for em outro estado, registre essa informação, também 

 

Categoria 2.  Caracterização da Formação Profissional: 

6. Em que ano você concluiu seu curso? _____________________________ 

7. Em qual semestre? ____________________________________________ 

8. Cursou: 

(   ) Enfermagem ou  

(   ) Farmácia 

9. Você atua profissionalmente como:   

(    ) Autônomo 

(    ) Proprietário de empresa 

(    ) Empregado em Fundação 

(    ) Não estou trabalhando  

(    ) Empregado em empresa privada 

(    ) Empregado em empresa pública 

(    ) Empregado em empresa de terceiro setor 

(    ) Empregado em empresa comercial 

10. É uma empresa do segmento de: 

(   ) Serviços 

(   ) Comércio 

(   ) Indústria 

11. Qual a natureza do seu cargo/carreira atual: 

(    )  Operacional – ligada à atividade meio  

(    )  Profissional – ligada a atividades que exigem formação superior especifica  
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(    ) Gerencial – ligada a atividades de gestão: supervisor, coordenador, gerente, diretor.  

(    ) Acadêmico – ligada a atividades em instituições de ensino 

12. Tempo de trabalho no cargo atual:  ______________ 

13. Atualmente você exerce função remunerada?  

(   ) Sim  

(   ) Não 

14. Sobre seu ganho financeiro, responda: (o salário mínimo em 2019 é de R$998,00) 

- Qual sua renda atualmente: 

- E quando concluiu a graduação: 

- E antes ou bem antes de sua graduação: 

 

Categoria 3 –  Impactos da graduação (escala “NPS” Net Promoter Score) –  

15. Marque abaixo os impactos percebidos após a conclusão de sua graduação. 

(   ) Um novo emprego 

(   ) Promoção de cargo 

(   ) Aumento salarial 

(   ) Crescimento pessoal 

(   ) Sociocultural 

16. O seu trabalho de conclusão de curso teve/tem utilidade prática para sua atividade 

profissional: 

(   ) Sim 

(   ) Não 

17. De 0 a 10 pontos – Sendo 0 uma menor nota e 10 a maior nota, responda qual a 

probabilidade de você recomendar a Nova Faculdade para um amigo, colega ou parente. 

0 nem um pouco provável                                                      10 extremamente provável 

 

18 – O que a Nova faz bem e foi o diferencial para você? 

19– O que poderia melhorar? 

 

(     ) Até 6 meses (     ) Mais de 2 anos até 5 anos   

(     ) Mais de 6 meses a 1 ano     

(     ) Mais de 1 ano até 2 anos (     ) Mais de 5 anos   
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Categoria 4 – Quadro de diretrizes 

Gostaria que você refletisse sobre a sua graduação, seu percurso durante sua formação e 

avaliasse, em uma escala de 0 a 10 pontos, sendo que o 0 significa que você “discorda 

totalmente” e 10 “concorda totalmente” quanto a: 

Categoria 1  Avalie a qualidade de sua Graduação: Nota 

Formação 
Profissional 

1. As disciplinas teóricas e práticas cursadas favoreceram no desenvolvimento do 
seu perfil profissional.   

2. O conhecimento adquirido no decorrer do curso ajudou no desempenho e manejo 
para o cuidado com o paciente/cliente   

3. O ensino aprendido no curso aperfeiçoou sua capacidade de análise crítica dos 
problemas na área profissional.   

4. A estrutura curricular do curso de graduação foi adequada para as adaptações às 
reais necessidades de seu trabalho.   

5. Os estágios curriculares, atividades complementares, eventos e projetos 
contribuíram na atuação profissional   

Categoria 2 Avalie as competências e habilidades: Nota 

Desenvolvimento  
Pessoal 

6. Você desenvolveu capacidade para trabalhar com equipe multidisciplinar   

7. Você desenvolveu autoconfiança e autoestima para assumir uma posição de 
liderança   

8. A sua capacidade de expressão (exposição de ideias, sugestões, comunicação) 
foram aprimoradas.   

9. Na vida pessoal você melhorou sua conduta e postura.   

10. Você desenvolveu a capacidade de receber críticas e sugestões.   

11. Você tem iniciativa para intervir no processo saúde-doença do indivíduo ou da 
coletividade e resolver os problemas.   

12. Você desenvolveu a capacidade de liderança e tomada de decisão   

Categoria 3  Avalie o mercado de trabalho: Nota 

Mercado de trabalho 

13. Você fica atento ao grau de atualização do mercado de trabalho.   

14. Sua empregabilidade pode ser associada à demanda no mercado de trabalho 
com sua formação profissional.   

15. Sua qualificação profissional resultou em uma melhor remuneração.   

16. Com seu perfil profissional houve adaptação rápida às exigências do mercado   

Categoria 4 Avalie a trajetória da profissão: Nota 

Evolução Profissional 

17. Você preocupa em atualizar constantemente seu conhecimento.   

18. Após a graduação você percebeu a necessidade em realizar uma Pós-graduação.   

19.Você percebe a importância em desenvolver a Educação permanente e 
continuada na sua equipe.   

20. Você realiza algum tipo de residência profissional.   
Fonte: adaptado pela autora 

 

Muito obrigada pela colaboração no estudo! 

Estamos felizes por contar com suas opiniões para a busca por melhorias nos cursos de 

graduação da Nova faculdade e para a conclusão do meu estudo no mestrado. 

Grande abraço, 

Anamaria Silva 
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Anexo 2 

Roteiro de Entrevista com profissionais de Enfermagem egressos da Nova Faculdade.  

Esta pesquisa é parte integrante da minha dissertação de Mestrado da Fundação Cultural 

Dr. Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, para analisar a contribuição do ensino 

superior da Nova Faculdade na formação profissional de seus Enfermeiros e Farmacêuticos 

diplomados no período de sua implantação em 2007 a 2018. Esclarecemos que não haverá 

identificação do entrevistado, garantindo confidencialidade, privacidade e anonimato, não 

correndo riscos de que suas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra você.   

Sua participação é muito importante!  

Muito Obrigada!  

Professor Orientador: Dr. Domingos Antônio Giroletti  

Mestranda: Anamaria Silva Costa de Oliveira  

 

Categoria 1 -  Sobre sua Formação Profissional.  

1 – Qual a contribuição do ensino superior oferecido pela Nova Faculdade para sua 

formação profissional?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________________ 

2 – Em que medida as diretrizes curriculares do Curso adequam-se à realidade e 

necessidades do seu trabalho hoje?  

 

Categoria 2 – Sobre seu desenvolvimento pessoal  

3 – Em sua opinião as competências e habilidades desenvolvidas em sua formação 

profissional foram suficientes para seu desenvolvimento pessoal?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4 – Em sua opinião após sua formação profissional você tornou-se capaz de liderar uma 

equipe?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5 – Você percebeu após sua formação profissional que adquiriu competências e habilidades 

para o manejo com as pessoas/clientes/pacientes?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Categoria 3 – Mercado de Trabalho  

6 – Em sua opinião após sua formação profissional você conseguiu rapidamente inserir-se 

no mercado de trabalho?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 7 - Houve melhora significativa em sua remuneração?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8 – E na interação com a equipe multidisciplinar você percebeu melhoras?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Categoria 4 – Evolução Profissional  

9 – Em que medida sua formação profissional ajudou em sua trajetória de carreira?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 10 – E na progressão de recompensas financeiras?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11 – Com sua formação profissional você sentiu-se estimulado (a) a prosseguir com pós 

graduação, mestrado ou doutorado?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 12 – Hoje você sente-se realizado profissionalmente?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Muito Obrigada! 

 

 

 

 


