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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo avaliar um curso superior tecnológico em gestão
de redes na perspectiva de três grupos interessados: alunos, egressos e contratantes.
A perspectiva do autor foi a de que conhecer as necessidades de cada um desses
grupos permite à Instituição de Ensino Superior repensar a oferta, melhorando
aspectos fulcrais do curso. O processo de avaliação envolveu uma pesquisa
bibliográfica; a definição de um quadro de dimensões e indicadores; a criação e
validação de três instrumentos de avaliação e respectivo tratamento de dados. Os
questionários foram aplicados aos diferentes grupos. Para análise do questionário aos
contratantes foi montada uma matriz de desempenho X importância que permite
graduar a distância entre o desempenho dos recém contratados e a importância
atribuída a cada item de avaliação. Os resultados da avaliação mostram os pontos
fracos do curso, nomeadamente, os recursos físicos, a diminuta integração no curso
de atividades em contexto de trabalho e a própria gestão do curso. Foram salientadas
necessidades de melhoria da expressão escrita dos alunos e de maior competência
técnica em áreas específicas. Como pontos fortes do curso sobressaiu o corpo
docente, na visão de alunos e egressos, e as competências transversais adquiridas
pelos alunos. A visão dos contratantes ressaltou a importância atribuída às
habilidades e às atitudes dos recém-formados como requisitos essenciais para
atingirem

um

bom

desempenho

profissional.

No

final,

são

apresentadas

recomendações destinadas a mitigar os pontos fracos e consolidar os pontos fortes
do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores.
Palavras chave: Avaliação de Curso. Ensino Superior Tecnológico. Qualidade do
Ensino Superior. Avaliação Profissional.

ABSTRACT
This study had the objective to evaluate a bachelor degree course with emphasis on
network administration within the perspective of three groups: students, graduates and
employers. The author perspective was that knowing the needs of these groups allows
the Institution to review its course offer and improve some of its fundamental aspects.
The evaluation process included a bibliographic research, the definition of a dimension
and indicators chart, and the creation and validation of three evaluation questionnaires
with their respective data analysis. For the analysis of employers’ answers, the study
built a performance versus relevance matrix that allowed measuring the gap between
performance of recent hired employees and the relevance assigned to each evaluation
item. The evaluation results showed the weaknesses of the course, specifically, the
infrastructure and a weak integration between course activities related to the work field
and course management. The results emphasized the need to improve students’
writing production and technical skills on specific areas. To the students and the
graduates, faculty is a strong point of the course as acquired cross skills are on
students’ opinion. According to employers, the graduates abilities and attitudes are
very important to achieve a high professional performance. At the end, the study
presented recommendations to mitigate the founded weaknesses and to consolidate
the stronger points of the bachelor degree course with emphasis on network
administration.
Keywords: Course Evaluation. Bachelor Degree Course. Quality of Bachelor Degree
Course. Professional Evaluation.
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1 A PROBLEMÁTICA DA QUALIDADE DOS CURSOS SUPERIORES DE
TECNOLOGIA NO BRASIL
1.1 OS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E O MERCADO DE TRABALHO
Os cursos superiores de tecnologia focalizam a preocupação de adequação da
formação superior às necessidades do mercado de trabalho. Essa é a visão
tradicional, observada desde a década de 1960, apesar da Organização Das Nações
Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ao publicar em 1962 a
Recomendação Internacional sobre o Ensino Técnico e Profissional, ter salientado
que o seu escopo é mais abrangente:

Em face dos enormes progressos técnicos que se estão realizando ou
se preveem em todos os países do mundo, a educação deve preparar
as pessoas para viverem numa era tecnológica [...] O ensino técnico e
profissional deveria consistir em alguma coisa mais do que formar
alguém para determinado ofício, dando-lhe os conhecimentos práticos
e técnicos necessários. Essa formação associada à educação geral,
deveria contribuir, também, para desenvolver a personalidade e o
caráter do indivíduo e para estimular a sua capacidade de
compreender, de julgar, de discernir e de adaptar-se às circunstâncias.
(UNESCO, 1962).

A Recomendação da Unesco serviu de incentivo à criação dos cursos
superiores de curta duração no Brasil. Por meio da Lei Federal nº 5.540 de 1968
(BRASIL, 1968), foram criados cursos intermediários entre o ensino médio e o ensino
superior que, no entanto, geraram desconfiança na sociedade, uma vez que tais
formações tinham uma duração menor do que as formações tradicionais.
Na década de 1970, o Parecer do Ministério da Educação nº 4.434/76 (BRASIL,
1976) explicitou claramente a função desse tipo de curso e o perfil dos respectivos
profissionais, citando os engenheiros de operação e os tecnólogos, mas, novamente,
o preconceito relativo à formação profissional se manifestou. Jucá, Oliveira e Souza
(2010, p. 5) afirmam:
Nos últimos 30 (trinta) anos, os cursos superiores tecnológicos têm
enfrentado resistência, ficando comprovada a indefinição de sua
importância para a profissionalização e reprofissionalização de jovens
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e adultos para o mundo do trabalho como forma de uma interação
mais rápida com as novas tecnologias.

Na década de 1990, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional (BRASIL, 1996), o conceito de educação profissional consolidou-se. Nela, a
educação profissional é caracterizada, em seus diversos níveis. Em 1997, o MEC
respondeu à necessidade de se regulamentar tais cursos e foram então criadas as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos tecnológicos (BRASIL, 2002).

A proposta do MEC apresenta os cursos superiores de tecnologia
como uma das principais respostas do setor educacional às
necessidades e demandas da sociedade brasileira, uma vez que o
progresso tecnológico vem causando profundas alterações nos modos
de produção, na distribuição da força de trabalho e na sua
qualificação. (BRASIL, 2002, p. 335).

Outro avanço significativo foi a criação da Coordenadoria de Cursos
Tecnológicos, que apoiou as criações dos Centros de Educação Tecnológica,
Faculdades e Universidades com modelos semelhantes aos existentes na França,
Espanha, Portugal, Alemanha e Canadá, onde essa formação é bastante valorizada
(JUCÁ; OLIVEIRA; SOUZA, 2010).
A formação tecnológica tem como objetivo fornecer ao mercado de trabalho
profissionais capazes de exercerem, dentro de suas formações, as funções cada vez
mais especializadas da sociedade moderna, sem perder de vista uma formação
básica capaz de permitir o acompanhamento da evolução tecnológica.
O mercado de trabalho na atualidade possui, como principal característica, a
constante mudança tecnológica e de contexto; na área de Tecnologia da Informação,
em especial, essa característica pode fazer com que um profissional mais adaptável
tenha uma empregabilidade maior e mais duradoura.
Mas como fazer para que um profissional possa adquirir essa característica
dentro de sua formação? A resposta a esse questionamento está diretamente
relacionada à qualidade do curso ofertado pela Instituição de Ensino Superior (IES).
Em uma instituição onde a preocupação seja a entrega de um curso moderno e
adequado às necessidades do mercado, o recém-formado terá um menor esforço para
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se colocar no mercado. A qualidade tem, então, papel fundamental para o graduando,
aumentando ou diminuindo a sua chance de empregabilidade.
Essa qualidade pode ser aferida sob diversos pontos de vista. Normalmente,
ela é mensurada pelos critérios de avaliação propostos pelo MEC, por meio do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). No entanto, em
poucas universidades são levadas em consideração as indicações do mercado, o grau
de satisfação dos alunos, dos egressos ou dos empregadores, do ponto de vista de
‘clientes’.

1.2 A REGULAMENTAÇÃO
SUPERIORES

ESTATAL

DA

QUALIDADE

DOS

CURSOS

O MEC possui preocupações legítimas com a qualidade dos cursos ofertados
pelas IES, uma vez que estas cresceram de forma acentuada nos últimos anos,
sobretudo no setor privado. Conforme Calderon (2000, p. 1), “as universidades
particulares”, que ele denomina de “universidades mercantis”, possuem “explícitos
fins lucrativos, geridos enquanto empresas educacionais” e oferecem “produtos e
serviços de acordo com a demanda do mercado”.
Em resposta a essas preocupações com a qualidade da educação superior, o
MEC criou sistemas de avaliação da qualidade dos cursos, em todo o seu ciclo de
vida, aplicados nas fases da criação e do reconhecimento. De acordo com o tipo de
IES, o processo de criação é mais ou menos flexível. As universidades, por sua
dimensão e estrutura, possuem maior autonomia do que um centro universitário ou
uma faculdade isolada no processo de criação, podendo abrir cursos com maior
facilidade.
As universidades têm a atribuição de criação e manutenção de cursos de
Ensino Superior, mas para aferição de que tais cursos e instituições apresentam a
qualidade necessária, as IES passam por processos de avaliação pelo MEC, por
intermédio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). Para
isso é utilizado o SINAES, instituído “com o objetivo de assegurar o processo nacional
de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do
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desempenho acadêmico de seus estudantes”, conforme dispõe a Lei nº 9.394
(BRASIL, 1996).
De acordo com a legislação pertinente:
§ 1o O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o
aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade
acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento
dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da
promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
(BRASIL, 2004).

Desse modo, o Sinaes tem por objetivo verificar a qualidade do ensino superior
em seu contexto mais amplo, bem como orientar a sua expansão. Após a autorização
do curso, o Inep realiza o processo de reconhecimento, onde é verificada, in loco, a
qualidade do curso, bem como se verifica a aderência do que foi proposto no processo
de criação. Nessa avaliação são contempladas três dimensões: 1) organização
didático-pedagógica; 2) perfil do corpo docente; e 3) instalações físicas.
Na dimensão 1, são analisadas as propostas pedagógicas, a aderência do
curso e seu encadeamento. Na dimensão 2, o corpo docente é examinado em relação
à titulação, tempo de experiência, dedicação e coordenação, enquanto na dimensão
3 são averiguados os aspectos materiais de funcionamento do curso, como, por
exemplo, a acessibilidade e a existência de laboratórios.
Cada uma dessas dimensões recebe notas que variam de 1 a 5,
correspondendo a classificação 1 a insuficiente e a 5 a um excelente nível de
maturidade. Para ser considerado reconhecido, um curso deve ter como nota mínima
3, na média dos conceitos, o que significa boas condições de funcionamento.
Os cursos participam de um ciclo avaliativo permanente onde, mesmo após o
reconhecimento, eles são periodicamente reavaliados. Nesse processo encontra-se
inserido o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Nele, a cada três anos,
os diversos cursos superiores são avaliados por meio do desempenho dos seus
alunos.
A avaliação do Enade é de fundamental importância na composição dos
conceitos de curso, que também variam de 1 a 5, semelhante à de autorização de
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funcionamento. Essa avaliação é contabilizada no Conceito Preliminar de Curso
(CPC):
Art. 4o A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar
as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as
relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à
organização didático-pedagógica.
§ 1o A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e
instrumentos diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as
visitas por comissões de especialistas das respectivas áreas do
conhecimento.
§ 2o A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de
conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma
das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas.
Art. 5o A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de
graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - ENADE. (BRASIL, 2004).

Os cursos que obtiverem conceitos 1 ou 2 entrarão em processo de supervisão,
junto ao MEC, recebendo novamente visitas in loco para averiguar as suas condições
de funcionamento. Durante esse período, o curso sofre algumas sanções no
funcionamento, como, por exemplo, a redução de entrada de alunos e limitações em
relação a programas de financiamento estudantil.
Outro aspecto a ter em conta é que a média ponderada entre os CPC e o
número de alunos dos cursos geram o que se chama Índice Geral de Curso (IGC) que
é uma das avaliações institucionais da IES, como um todo. Se o IGC for inferior a três,
a IES também sofre sanções por parte do MEC como, por exemplo, a impossibilidade
de abertura de novos cursos.
A Portaria Normativa nº 12 (BRASIL, 2008) criou o mecanismo do IGC com o
propósito de consolidar “informações relativas aos cursos superiores constantes dos
cadastros, censo e avaliações oficiais disponíveis” no Inep e na Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Dispôs, também, sobre o processo de cálculo do índice:

Art. 2º O IGC será calculado com base nas seguintes informações:
I - média ponderada dos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC), nos
termos da Portaria Normativa no 4, de 2008, sendo a ponderação
determinada pelo número de matrículas em cada um dos cursos de
graduação correspondentes; II - média ponderada das notas dos
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programas de pós-graduação, obtidas a partir da conversão dos
conceitos fixados pela CAPES, sendo a ponderação baseada no
número de matrículas em cada um dos cursos ou programas de pósgraduação stricto sensu correspondentes. § 1º A ponderação levará
em conta a distribuição dos alunos da IES entre os diferentes níveis
de ensino (graduação, mestrado e doutorado). § 2º Nas instituições
sem cursos ou programas de pós-graduação avaliados pela CAPES,
o IGC será calculado na forma do inciso I. (BRASIL, 2008).

1.3 A PROCURA DO CURSO PELOS ALUNOS
O crescimento das IES e a grande oferta de cursos, em um sistema de
mercado, fazem com que a avaliação do curso possa ser um critério importante para
a escolha a realizar pelos potenciais estudantes. Estes, em princípio, procuram obter
o melhor retorno, ao final do curso, ou seja que o produto escolhido seja o mais
valorizado possível.
Nesse sentido, a utilização de uma metodologia adequada de avaliação tornase muito útil para as IES, pois um bom curso, bem visto no mercado, provavelmente,
dará à respectiva instituição vantagem competitiva.
O objeto da presente avaliação, o Curso Superior em Tecnologia de Redes de
Computadores, é um curso que tem tido dificuldade em afirmar-se e criar uma boa
imagem. Criado pela Universidade Castelo Branco, na sua Escola Superior de Gestão
e Tecnologia localizada em Realengo, Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro,
este curso, ao longo de 9 anos de funcionamento, não parece ter alcançado o objetivo
de se estabelecer como referência na oferta de cursos da área e com o mesmo perfil.
Nos últimos dois anos, a entrada de alunos foi inferior à capacidade de oferta
informada. Na Tabela 1, de acordo com dados do sistema acadêmico da IES, podese constatar que a entrada de alunos, de 2015 a 2017, é sempre inferior à oferta de
vagas, que é de 80.
Tabela 1 – Entrada e ocupação do Curso, por semestre letivo
Ano/semestre Entrada Ocupação (de 0 a 1)
2015/1º

42

0,53

2015/2º

31

0,39

2016/1º

28

0,35

2016/2º

22

0,28

2017/1º

49

0,61

Fonte: O autor (2018).
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O fato de o percentual de ocupação estar muito abaixo da capacidade ofertada
influencia a capacidade da Instituição em manter o investimento adequado em uma
área em que a inovação tecnológica é constante.
O questionamento sobre a baixa ocupação das vagas é uma preocupação da
IES como um todo, que deseja e necessita entender o porquê desse fenômeno, bem
como corrigir o rumo para diminuir a ociosidade constatada. Daí a necessidade da
presente avaliação, tanto mais que existe, por parte da Instituição, a preocupação de
melhorar a qualidade do curso.
Outro fator a ter atenção dentro do contexto do Curso é o baixo desempenho
no Enade, o que contribui para uma imagem pública pouco positiva.
O desempenho dos alunos do Curso no Enade de 2014, o primeiro a ser
realizado, situou-o no conceito 2, apesar de o CPC ter sido de 3. Os seis cursos de
formações similares no Estado do Rio de Janeiro têm avaliações superiores: quatro
delas com conceito 3 e duas com conceito 4. Este fato origina problemas, não só de
captação de alunos, mas também de sanções por parte do MEC.

1.4 OBJETIVO, QUESTÕES AVALIATIVAS E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O presente estudo avaliativo pretendeu avaliar em que medida o Curso de
Tecnologia em Redes de Computadores, da Universidade Castelo Branco, em
relaçãoàs necessidades de seus alunos, dos egressos e dos empregadores da área,
no sentido de o tornar melhor e mais atrativo para os estudantes epúblico potencial.
Tomando como ponto de partida o objetivo deste estudo, de reunir elementos
visando a melhoria do curso, foram formuladas três questões avaliativas:
1) Em que medida os alunos do Curso de Tecnologia em Redes de
Computadores da Universidade Castelo Branco estão satisfeitos com o curso que
frequentam?
2) Como os egressos vêem a sua formação e preparação para se inserirem no
mercado de trabalho?
3) Até que ponto os egressos de graduação respondem no perfil profissional,
valorizado pelos empregadores?
A justificativa do estudo é a de fornecer elementos válidos para a reformulação
do curso, nomeadamente quanto à satisfação dos alunos, quanto à adequação ao
mercado de trabalho que ele proporciona, e quanto à sua mais-valia no momento de
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inserção na profissão. Tal avaliação trará recursos para o trabalho do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso, cuja função é a de acompanhar a vida do curso e sua
qualidade, atendendo aos anseios do alunado e do mercado.
Dado a evasão e a insuficiente entrada de alunos no curso, a própria
sobrevivência do curso está em questionamento, fazendo com que seu ciclo de vida
possa ser encurtado. Assim, a avaliação, ao dar a conhecer os pontos fracos e fortes
na visão do público-alvo, forneceu aos decisores a possibilidade de ajustar o seu
processo decisório, adotando as medidas corretas para tornar o curso de Tecnologia
em Redes de Computadores mais atrativo e com melhor performance.
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2 O CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE REDES DA UNIVERSIDADE
CASTELO BRANCO
2.1 O CUMPRIMENTO E A CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DO MEC
PARA OS CURSOS DE TECNOLOGIA DE REDES DE COMPUTADORES
Em 2006, o MEC criou um catálogo de cursos de tecnologia, onde é
apresentado o que se espera de cada uma dessas formações. Em 2016, em sua
terceira edição, encontram-se especificadas as características desejadas para o
profissional de redes de computadores. Diz o Catálogo (BRASIL, 2016, p. 58) sobre o
perfil do profissional de redes:

Projeta, implanta, gerencia e integra redes de computadores. Identifica
necessidades, dimensiona, elabora especificações e avalia soluções
para segurança de redes de computadores. Desenvolve e documenta
projetos em redes de pequeno, médio e grande portes. Avalia o
desempenho da rede e propõe medidas para melhoria da qualidade
de serviço. Vistoria,realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer
técnico em sua área de formação.

Outra documentação que pode servir para compreender o que o MEC
recomenda como qualidade de um curso, nessa área específica de conhecimento, é
o exame do Enade. Por meio desse exame tem-se a visão dos conteúdos que,
segundo o MEC, devem ser abordados durante o curso. Essa análise será
apresentada na seção 2.4, a partir do desempenho dos alunos do curso nas questões
da prova do ano de 2014, a última a ter sido realizada.
Dentro deste contexto legal, a Universidade Castelo Branco (2015), por meio
da Resolução CEPE nº 074/2008, de 10 de setembro de 2008, criou o Curso Superior
de Tecnologia em Redes de Computadores. Sua primeira turma foi formada no ano
seguinte. O curso é reconhecido pelo MEC, pela Portaria MEC nº 518, de 15 de
outubro de 2013 (BRASIL, 2013).
Para compreender as características do curso, convém ter presente o seu
contexto institucional. A Universidade Castelo Branco é uma Instituição de Ensino
Superior multi campi, com sede no bairro de Realengo, zona oeste da cidade do Rio
de Janeiro, servindo uma região da cidade que tem, como principal característica, uma
população de classes menos favorecidas:
A Universidade Castelo Branco é uma das mais jovens
universidades do Rio de Janeiro e sua trajetória se confunde com a
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recente história da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro.
Começa em 1963 quando é criada uma pequena escola primária em
Realengo, Colégio de Aplicação Dr. Paulo Gissoni. O crescimento e
desenvolvimento deste novo espaço de ensino, bem como os
positivos resultados da missão educativa empreendida naquela
época, deram espaços a sonhos e compromissos maiores,
caminhando da Educação Básica ao Ensino Superior.
Em menos de dez anos foi criado o Centro de Estudos Universitários
Paulo Gissoni, fundado em março de 1971, justificando a
implementação do Centro Educacional Realengo (CER), como
entidade mantenedora, instalando-se na Av. Santa Cruz 1.631,
Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. (UNIVERSIDADE
CASTELO BRANCO, 2015, p. 10).

Por tal característica, a IES tem um caráter de inclusão social bastante elevado,
tentando favorecer a empregabilidade dos seus alunos. Porém, devido a limitações
provenientes da preparação adquirida no ensino médio e fundamental, a qualidade
dos ingressantes dificulta o trabalho da IES.
No Projeto Pedagógico de Curso, a Universidade Castelo Branco (2015, p. 32)
afirma:
Por meio da relação entre práticas profissionais e teorias, busca
garantir ao futuro profissional de Redes de Computadores os
conteúdos necessários e suficientes para uma formação específica e
aprofundada para o mundo do trabalho, baseadas no avanço da
ciência, da tecnologia e da cultura nas demandas e exigências da
sociedade atual e, de forma particular, nas concepções
contemporâneas das ciências computacionais.

O curso visa, assim, permitir ao egresso boas condições de inserção no
mercado de trabalho, visto que o curso deve estar articulado de forma adequada às
necessidades sociais. É de apontar que as carreiras da área de Tecnologia da
Informação têm, como característica, a mudança constante em curto espaço de
tempo. Assim, os conteúdos técnicos aprendidos pelo aluno durante a graduação,
mesmo se atualizados, podem não ser suficientes, a longo e médio prazo, para o
desempenho profissional.

2.2 AS CARACTERÍSTICAS DO CURSO
Em seu projeto pedagógico (UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO, 2015)
propõe o curso com duração de dois anos e meio, para sua integralização mínima, em
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cinco semestres letivos e a carga horária é de 2.200 horas, superior ao preconizado
no Catálogo de Cursos de Tecnologia, que indica a duração de 2.000 horas.
O ingresso no curso é feito por processo seletivo, do tipo vestibular, Enem,
transferência e aproveitamento de estudos, permitindo a entrada de até 80 alunos por
semestre.

Instalações físicas
A Universidade Castelo Branco possui instalações físicas bem conservadas,
com salas de aula climatizadas, mas, em sua maioria, sem equipamentos de
multimídia. Sua biblioteca possui um acervo físico e virtual, possibilitando aos
discentes o acesso à bibliografia do curso.
Em relação aos laboratórios de informática, a universidade possui 10
laboratórios de uso compartilhado, com estações de trabalho, em sua maioria com
plataformas de hardware e software desatualizadas. Possui um laboratório de uso
específico, com um perfil mais atual, onde é possível executar tarefas mais exigentes.
Não existem equipamentos para atividades práticas, sendo essas feitas através
de simuladores de fabricantes. Para isso, a universidade estabeleceu parceria
acadêmica com a empresa Cisco Systems, uma das maiores empresas da área de
Tecnologia de Informação.

Corpo Docente
Tabela 2 – Distribuição dos docentes do Curso Superior em Tecnologia de Redes
Titulação

Quantidade

Doutor

2

Mestre

6

Especialista

2

Total

10

Fonte: O autor (2018).

Por ser um curso com turmas relativamente pequenas, o corpo docente do
curso atualmente possui em sua estrutura 10 docentes, com titulação mínima de
especialista (2) e contando com dois doutores em sua composição (Tabela 2).
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A maioria dos docentes é formada por mestres (6) e os dois especialistas que
compõem o corpo docente são profissionais com mais de 10 anos de mercado em
suas áreas de atuação, possuindo experiência profissional.
O Núcleo Docente Estruturante é composto por cinco professores, todos com
titulação mínima de mestre em regime integral de trabalho.

A Grade Curricular do Curso
O Curso Superior em Tecnologia de Redes de Computadores deve possuir uma
carga horária mínima de 2000 horas, a fim de satisfazer o Catálogo Nacional de
Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2016). Ao curso estão atribuídas 2200
horas, agrupadas em cinco componentes:
a) Formação Teórica: de tipo expositivo, em sala de aula;
b) Atividade

profissional

supervisionada

ou

atividade

complementar

(APS/AC): atividades executadas fora da sala de aula, que visam fazer com que o
aluno pesquise de forma autônoma sobre determinado assunto;
c) Atividade prática: atividades propostas pelo docente, com a finalidade de
propor desafios próximos aos colocados na profissão.
d) Ensino à distância (EAD): disciplinas ofertadas de forma não presencial;
e) Trabalho de conclusão de curso (TCC): visa desenvolver o grau de
maturidade do aluno, através de um projeto de cunho profissional.
Estas componentes e respectivas Unidades Curriculares apresentam a
distribuição por semestre constante nas Tabelas 3 a 8.
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Tabela 3 – Distribuição de carga horária do 1º Período de Redes de Computadores
Nome da Unidade Curricular

T APS/AC

P

30

40

30

-

-

100

Programação - Práticas Laboratoriais

-

-

60

-

-

60

Lógica de Programação

-

-

60

-

-

60

Modelagem de Sistemas

-

-

60

-

-

60

Engenharia de Problemas

60

-

-

-

-

60

-

-

-

40

-

40

40

210

40

-

380

Fundamentos de Programação (PI)

Empreendedorismo e Inovação em TI

Total do período 90

EAD TCC Total

Fonte: UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO (2015).

Tabela 4 – Distribuição de carga horária do 2º Período de Redes de Computadores
Nome da Unidade Curricular

T

APS/AC

P

EAD TCC Total

Leitura e Produção de Textos

-

-

-

60

-

60

Matemática Básica

-

-

-

60

-

60

Infraestrutura da TI (PI)

30

40

30

-

-

100

Sistemas Operacionais

-

-

60

-

-

60

Redes de Computadores

-

-

60

-

-

60

Organização de Computadores

-

-

60

-

-

60

Gerência de Projetos

40

-

20

-

-

60

Matemática Discreta

60

-

-

-

-

60

Total Período

130

40

-

520

230 120

Fonte: UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO (2015).

Nas Tabelas 3 e 4 pode se verificar a determinação institucional de prover uma
formação comum nos cursos pertencentes à mesma área, no caso, cursos de base
em informática. Tal determinação foi cumprida e possui aspectos positivos. Pode-se
pensar no aproveitamento de créditos em uma segunda carreira, na mesma área de
conhecimento.
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Tabela 5 – Distribuição de carga horária do 3º Período de Redes de Computadores
Nome da Unidade Curricular

T

APS/AC

P

Educação Socioambiental

-

-

-

Sociologia e Antropologia

-

-

Ciência, Tecnologia, Inovação e
Sociedade

40

-

Globalização e Multiculturalismo

40

Sistema Operacional Windows I
Projeto Profissional 1 – Redes Locais

EAD TCC Total
40

-

40

40

-

40

-

-

-

40

-

-

-

-

40

40

60

-

100

20

-

80

20

40

Comutação

-

-

60

-

-

60

Sistema Operacional Linux I

-

-

60

-

-

60

40

-

20

-

-

60

-

-

60

-

-

60

140

80

-

580

Cabeamento Estruturado
Banco de Dados
Total Período

260 100

Fonte: UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO (2015).

No terceiro período, apresentado na Tabela 5, é visível a preocupação em
preparar o aluno para o futuro desempenho profissional em atividades de baixa
complexidade dentro da carreira, para que possa ingressar no mercado do trabalho
em funções técnicas.
Tabela 6 – Distribuição de carga horária do 4º Período de Redes de Computadores
Nome da Unidade Curricular
Direito, Cidadania e Responsabilidade
Social

T APS/AC P EAD TCC Total

-

-

-

40

-

40

Políticas Públicas e Relações do
Trabalho

40

-

-

-

-

40

Redes Distribuídas (PI)

30

40

30

-

-

100

Sistema Operacional Linux II

20

40

20

-

80

Sistema Operacional Windows II

-

-

60

-

-

60

Roteamento

-

-

60

-

-

60

(Continua)
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(Conclusão)
Nome da Unidade Curricular

T

APS/AC

P

Segurança de Redes

-

-

60

-

-

60

Sistemas Distribuídos

40

-

20

-

-

60

Disciplina Eletiva

60

-

-

-

-

60

Disciplina Eletiva

60

-

-

-

-

60

80

230

60

-

620

Total Período 250

EAD TCC Total

Fonte: UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO (2015).

Na Tabela 6, é observado o aumento de complexidade dos tópicos de formação
do aluno, colocando-se disciplinas com maior nível de dificuldade.
Tabela 7 – Distribuição de carga horária do 5º Período de Redes de Computadores
Nome da Unidade Curricular

T

APS/AC

P

Optativa (Libras / Inglês)

40

-

-

-

-

40

Gestão da TI

60

-

-

-

-

60

Projeto Profissional 3 – Projeto de Redes

20

40

-

20

-

80

Optativa (Libras / Inglês)

40

-

-

-

-

40

Redes sem fio

40

-

20

-

-

60

-

60

-

-

60

Gerência de Redes

EAD TCC Total

Redes Convergentes e de Longa
Distância

40

-

20

-

-

60

Tópicos Especiais em Redes

40

-

20

-

-

60

-

60

-

-

60

Armazenamento e Backup
Disciplina Eletiva 7

60

-

-

-

-

60

Total Período

300

40

180

20

-

540

Fonte: UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO (2015).

Na Tabela 7 aparece a preocupação com os temas atuais, relativos à profissão
e ao mundo moderno.
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Tabela 8 – Resumo de Integralização do Curso de Redes de Computadores - UCB
Componentes Pedagógicos da
Estrutura Curricular

Carga Horária
%
T

APS

P

940

-

1080

EAD

-

-

-

Estágio Supervisionado

-

-

Atividades Complementares

-

Atividades Práticas
Supervisionadas

-

Sala de Aula/Laboratório

EAD

Total
2020

77%

340

340

13%

-

-

-

0%

-

-

-

-

0%

280

-

-

280

10%

Total

2640

100%

Optativa (LIBRAS)
Total incluindo LIBRAS

40
2680

Fonte: UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO (2015).

A Tabela 8 fornece uma visão de como se processa o essencial da formação
prática e em situação do Tecnólogo em Redes de Computadores na Universidade
Castelo Branco. Uma característica interessante é observar que, das 2680 horas
propostas para a formação, 77% são cumpridas em atividades de sala de
aula/laboratório e que as atividades de EAD, apesar de poderem totalizar até 20% da
carga horária, só perfazem um total de 13%. Existem 10% de atividades extraclasse
que propiciam ao aluno uma vivência próxima à do cotidiano da profissão.

2.3 OS RESULTADOS DOS ALUNOS NO ENADE
Como foi indicado no primeiro Capítulo, o desempenho dos alunos do curso no
Enade é inferior à média, quer do Estado, quer da região, quer do Brasil. No Quadro
1 apresentam-se as grandes áreas de conhecimento que compõem o Curso Superior
em Tecnologia de Redes e os temas abordados nas questões da última prova do
Enade 2014 (BRASIL, 2015b).
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Quadro 1 – Assuntos e questões do Enade 2014, por áreas de Conhecimento do Curso
Superior em Tecnologia de Redes
Área

Questões da última
prova (2014)

Assunto

Conhecimento Básico - Fundamentos de Redes
- Fundamentos de Comunicação
- Arquitetura de Redes
- Padrões e Protocolos TCP/IP
Infraestrutura

Serviços
Gerência/Segurança

Atualidade

3, 4, 11

- Equipamentos de Rede
- Redes sem fio
- Cabeamento estruturado
- Redes longa distância

9, 12, 16, 17

- Administração de sistema
operacional

20, 21

- Segurança
- Projeto de Redes
- Gerência de Redes

5, 13, 15, 19, 22, 23

- Redes convergentes
- Tecnologias emergentes
- Sustentabilidade
- Ética/Empreendedorismo

10, 14, 18, 24, 25, 26, 27

Fonte: O autor (2018).

Pela análise dos dados, pode-se constatar que os temas da área Atualidade
são os mais cobrados na prova do Enade, seguidos da área de Gerência/segurança.
Quadro 2 – Desempenho médio dos alunos do curso em comparação com as médias do
Estado, da região Sudeste e do Brasil, por questão do Enade
Desempenho

No estado

Na região Sudeste

No Brasil

Superior à média
(maior que 5% de
diferença)

10, 21 e 33

9, 21 e 26

9, 10, 21 e 26

9, 19,20 e 26

10, 12, 15, 20, 24,
25, 28 e 33

12, 15, 20, 24,
25 e 33

3, 4 , 5, 11,12, 13,
14,15, 18, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32,
34 e 35

3, 4, 5, 11, 13, 14,
18, 19, 27, 29, 30,
32, 34 e 35

3, 4 ,5, 11, 13, 14,
18, 19, 27, 28, 29,
30, 32, 34 e 35

Dentro da Média (até
5% de diferença)

Abaixo da média
(maior que 5% de
diferença)
Fonte: O autor (2018).
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O Quadro 2 apresenta a comparação do resultado nas questões do Enade dos
alunos do curso com o dos cursos do estado do Rio de Janeiro, da região Sudeste e
do Brasil. Observa-se que o desempenho é melhor em 0,12 das questões, se
comparado ao do Estado e da região sudeste e em 0,16, quando comparado ao do
Brasil.
Observa-se desempenho semelhante em 0,16 das questões, quando
comparado com o do Estado, em 0,32 com o da região Sudeste e em 0,24 quando
comparado com o nacional.
Contudo, existe desempenho inferior dos alunos do curso em relação aos do
Estado do Rio de Janeiro em 0,72 das questões, em 0,56 em relação aos da região
sudeste e em 0,6 na comparação com a média nacional.
Levando-se em consideração os dados constantes no Quadro 2, relativo à
distribuição de assuntos na prova, observa-se um desempenho muito deficiente em
duas das nove questões relativas a assuntos de Atualidade. Para os assuntos
relativos à Gerência/Segurança tem-se um mau desempenho em três das cinco
questões. Para assuntos de Serviços o desempenho foi bom. Para os assuntos de
Infraestrutura o desempenho foi deficiente em uma das quatro questões que
exploraram o assunto. Finalmente, em Conhecimento básico, o desempenho foi
deficiente em três das quatro questões,sendo duas do tipo dissertativo.
Conclui-se que o Conhecimento básico carece de uma melhor exploração,
assim como os assuntos relativos a Gerência/segurança. É também de considerar o
mau desempenho dos alunos nas respostas de tipo dissertativo, o que evidencia a
necessidade de trabalhar a expressão escrita.

2.4 A AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO CURSO PELO MEC
São os critérios definidos pelo Inep que, em última instância, permitem ou não
o funcionamento de um curso superior. Como foi referido, são três as dimensões
verificadas: Corpo Docente, Infraestrutura e Organização didático pedagógica.
Na primeira dimensão, Corpo Docente, são observados aspectos relativos à
experiência profissional, titulação, produção acadêmica, entre outras. Na segunda
dimensão, Infraestrutura, são abordados aspectos relativos à infraestrutura do curso,
como por exemplo, salas de aula, bibliotecas, laboratórios. Na terceira dimensão,
Organização didático-pedagógica, são vistos aspectos relativos à organização do
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curso e sua inserção na sociedade, havendo uma grande preocupação do MEC em
que os cursos superiores oferecidos respondam às necessidades do país.
Para realizar essa avaliação existe um manual de avaliação, o Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação – presencial e a distância (BRASIL, 2015a), em
que são atribuídos pesos às três dimensões avaliadas no processo. No processo de
autorização dos cursos, a dimensão mais importante é a Infraestrutura, ou seja, o
quanto a IES está preparada em suas instalações para ofertar o curso a criar.
Para o processo de reconhecimento e renovação do curso, a distribuição do
peso das dimensões é apresentada na Tabela 9.
Tabela 9 – Peso das dimensões para reconhecimento e renovação de Curso Superior
Dimensão

Peso

Organização didático-pedagógica

40

Corpo docente

30

Infraestrutura

30

Fonte: BRASIL (2015a).

Observa-se que, para o processo de reconhecimento e renovação do curso, a
dimensão Organização didático-pedagógica é a mais importante, ou seja, que o mais
valorizado é como o curso responde às necessidades dos alunos e da sociedade.
Para a composição do conceito preliminar de curso (CPC), o Inep dispõe as
componentes e respectivos pesos da forma descrita na Nota Técnica nº 3 de 2017,
apresentada no Quadro 3 (BRASIL, 2017b).
Quadro 3 – Cálculo do CPC e pesos das suas dimensões e componentes
Dimensão
Desempenho dos
estudantes

Corpo Docente

Componentes

Pesos

Notas dos Concluintes do Enade (NC)

20%

Nota do Indicador da diferença entre os
Desempenhos Observado e Esperado

35%

Nota de Proporção de mestres (NM)

7,5%

Nota de Proporção de Doutores (ND)

15%

Nota de Regime de Trabalho (NR)

7,5%

55%

30%

(Continua)
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(Conclusão)
Dimensão

Componentes

Pesos

Nota referente à organização didáticopedagógica (NO)
Percepção Discente
sobre as Condições
do Processo
Formativo

7,5%

Nota referente à infraestrutura e instalações
físicas (NF)
Nota referente à oportunidades de
ampliação da formação acadêmica e
profissional (NA)

5%

15%

2,5%

Fonte: BRASIL (2017b).

Para se compreender como é calculado o CPC, adiantam-se as seguintes
explicações:
1) As “notas dos Concluintes do Enade” (NC) são retiradas do cálculo da
prova, conforme a Nota Técnica do Inep nº 2/2017/CGCQES/DAES (BRASIL, 2017a).
2) A nota de maior peso na composição do CPC é a do Indicador da Diferença
entre

os

Desempenhos

Observado

e

Esperado

que

é

dada

pela

fórmula:IDD=(∑IDD/n) - Ic, sendo que IDD é a nota do aluno no ENADE e Ic é em
função das notas do ENEM.
3) As notas para professores mestres e doutores são calculadas atravésda
seguinte fórmula: N=(Nº de professores titulados no curso)/ (Nº total de professores
do curso).
4) A fórmula para cálculo de regime de trabalho (NR) é semelhante à fórmula
anterior, substituindo-se o número de professores titulados pelo número de
professores em regime parcial ou integral.
5) A nota em organização didática pedagógica (NO) é obtida através da média
das respostas aos itens 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 47,
48, 49, 50, 51, 55, 57 e 66 do Questionário Socioeconômico do estudante.
6) A nota relativa à infraestrutura e instalações físicas (NF) e de Oportunidade
de ampliação da formação acadêmica (NA) são calculadas através da média das
notas relativas aos assuntos no Questionário do estudante
No curso de Tecnologia de Redes da Universidade Castelo Branco, a
distribuição das respostas dos alunos ao Questionário do estudante apresenta uma
grande incidência nas opções positivas, ou seja,Concordo, Concordo parcialmente e
Concordo plenamente, com maior incidência na última opção. O Anexo A apresenta
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o percentual de respostas para cada um dos itens que são usados para o cálculo de
15% do conceito preliminar de curso.
A escolha maioritária das opções positivas pelos alunos faz com que as notas
das componentes Organização didático-pedagógica, Infraestrutura e instalações
físicas e Oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional sejam
bastante elevadas e contribuam para melhorar o Conceito Preliminar do Curso.

2.5 A AQUISIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PELOS ALUNOS
Na atualidade, o profissional de qualquer carreira deve estar sempre
preocupado com sua constante qualificação profissional, pois a cada dia que passa
novas tecnologias são inseridas, novos contextos e novas realidades.Porém, observase que o processo de capacitação profissional nem sempre qualifica de forma
adequada os egressos de cursos superiores.
Para Chiavenato (2002, p. 496) o “aperfeiçoamento profissional é a educação

que visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu crescimento
profissional em determinada carreira, na empresa, ou para que se torne mais
eficiente e produtivo no seu cargo”.
Ao observar os processos de admissão de pessoal, pode-se constatar que é
hoje habitual avaliar o candidato em três dimensões: a dos conhecimentos, a das
habilidades e a das atitudes. Esse tipo de avaliação centrada em conhecimento,
habilidades e atitudes é denominada CHA (DURAND, 2006).
Na dimensão conhecimentos, consideram-se os conhecimentos pregressos, ou
seja, os adquiridos ao longo da vida. No caso dos egressos de um curso superior,
esses conhecimentos são, essencialmente, os que eles adquiriram na academia
Heerdt (HEERDT, 2002, p. 24) afirma que:

O conhecimento é uma mistura de vários elementos; é fluido;
estruturado; é intuitivo; existe dentro das pessoas; faz parte da
complexidade e imprevisibilidade humana. Já a competência não pode
ser copiada; cada um desenvolve a sua própria competência por meio
de prática, treinamento, de erros, da reflexão e da repetição; é
transferida pela prática; aprender fazendo é mais eficaz. Assim, a
tradição permite que os profissionais conversem uns com os outros e,
com isso, transfiram conhecimentos de forma eficaz.
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A dimensão habilidades está relacionada com a prática profissional e, em um
curso superior tecnológico, as habilidades também podem ser aprendidas e
exercitadas, em especial no trabalho laboratorial e de prática profissional. Para Souza
(2001, p. 32), habilidade é “saber como fazer, ou seja, envolve a capacidade prática,
física e mental e é adquirida através do treinamento e da experiência adquirida”.
Na terceira e última dimensão, atitudes, são consideradas a postura e próatividade do candidato, o que está relacionado diretamente com a personalidade e as
experiências de vida. Para Gramigna (2002, p. 18), atitude “é o início de tudo e o
principal componente da competência. Está relacionada com querer ser e querer agir”.
Resumindo, tem-se: saber, saber fazer e saber ser.
O debate sobre competências não é um conceito novo. McClelland (1973) já
definia que o desenvolvimento de competências poderia fazer com que o desempenho
fosse superior. Então, os cursos superiores devem assumir papel fundamental no
desenvolvimento destas competências.
A Universidade Castelo Branco tem aumentado a preocupação com o
desempenho profissional dos alunos. Para isso, tem procurado por meio das práticas
profissionais fazer com que os alunos vivenciem a profissão da forma mais próxima
possível. Além disso, no curso de Tecnologia em Redes de Computadores há a
preocupação dos docentes em contextualizar as disciplinas com o dia a dia da
profissão.
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3 OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Avaliar talvez seja uma das tarefas mais executadas por todos, se se considerar
aquela avaliação que é feita de maneira intuitiva ou sem reflexão metodológica.
Avaliam-se pessoas, desempenhos e todo o tipo de produtos. A avaliação está
onipresente na vida pessoal e na vida profissional. Para se compreender a
fundamentação de uma avaliação, deve ser apresentada a abordagem utilizada e
porque razão ela é pertinente face ao seu contexto. A indicação da abordagem
escolhida faculta a quem a lê uma melhor compreensão dos objetivos da avaliação e
de até que ponto eles foram alcançados.

3.1A ABORDAGEM AVALIATIVA
A escolha da abordagem correta conduz o avaliador a responder melhor aos
requisitos da avaliação que está sendo feita. Há um leque de opções, com
características distintas, para compreender o programa a ser avaliado. Para este
estudo, a abordagem escolhida foi a abordagem centrada nos consumidores, uma vez
que o objeto avaliado pode necessitar de sofrer modificações para a sua melhoria e
que essas modificações devem responder às necessidades dos consumidores.
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 166) afirmam que:

A abordagem centrada no consumidor é predominantemente uma
avaliação somativa. Mas os criadores de produtos perceberam que
usar as listas de verificação e os critérios do advogado do consumidor
enquanto o produto está sendo desenvolvido é a melhor forma de se
preparar para o exame público subsequente.

No quadro deste estudo, para se obter uma visão mais abrangente do objeto,
consideram-se três categorias de consumidores: alunos da graduação, egressos e
profissionais responsáveis por contratação de técnicos da especialidade. Assim,
pode-se ter uma visão de um ciclo, que se inicia no curso de graduação e é concluído
na contratação do profissional. Contudo, esta não pretende ser uma visão de 360º de
todos os ‘clientes’ da graduação: no caso de uma formação de nível superior, os
potenciais clientes abrangem um círculo muito alargado de interesses sociais.
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3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO
Para realizar a avaliação com base na visão dos utilizadores mais diretos, foram
escolhidos participantes das três categorias referidas: alunos, egressos e
responsáveis pela contratação. Na primeira categoria foram convidados a participar
os 13 alunos que frequentam, em março de 2018, os dois últimos períodos do curso
avaliado.
Para a segunda, foram convidados 22 ex-alunos cujos contatos se mantiveram
ativos ao longo dos anos.
Na última categoria, foi solicitada a participação de seis gerentes técnicos que
frequentemente contratam analistas de redes.

3.3 QUADROS DE CATEGORIAS, INDICADORES E PADRÕES
Para se dar início ao processo de avaliação, uma das tarefas mais importantes
a serem executadas é a definição das questões avaliativas e dos critérios de
avaliação.
Scriven (1960 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) sugere
critérios para avaliar quaisquer produtos, dentre os quais o acompanhamento de
resultados, o alcance de utilidade e a evidência de objetivos alcançados, que podem
ser contemplados no contexto deste estudo avaliativo.
É por meio de um quadro de critérios que especifica as grandes dimensões ou
categorias de avaliação, os indicadores e os padrões de resposta que o avaliador
torna claro como seus questionamentos vão ser respondidos
No presente estudo, para poder responder às três questões avaliativas, foram
desenvolvidos três quadros de critérios, de acordo com a especificidade de visão dos
três tipos de respondentes, alunos, egressos e contratantes, embora se tenha adotado
uma estrutura lógica idêntica, até para facilitar a comparação.
Para responder a primeira questão avaliativa sobre a satisfação dos alunos com
o Curso de Tecnologia em Redes de Computadores da Universidade Castelo Branco
foi desenvolvido um quadro de critérios para as oito dimensões consideradas:
Estudante, Professores, Relação professor/aluno, Currículo do curso, Gestão do
curso, Recursos do curso, Preparação profissional e Satisfação global (Quadro 4). Os
critérios foram os seguidos por Vieira, Milach e Huppes (2008) e, para facilitar o
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entendimento,os padrões de resposta adotados são os mesmos do Questionário ao
Estudante do Enade de 2016.
Quadro 4 – Dimensões, indicadores e padrões de avaliação do curso para
instrumentos dos alunos
Dimensão

Estudante

Indicadores

Padrões de resposta

 Dedicação ao curso como prioridade de vida
(questão 9)
 Preparação para frequentar o curso. (questão
10)
 Competêcia na área de Redes de
Computadores(questão 11)
 Interesse no curso (questão 12)
 Oportunidade de aprender a trabalhar em
equipe(questão 13)
 Ampliação da capacidade de comunicação
nas formas oral e escrita(questão 14)

 Interesse na aprendizagem dos alunos
Professores

Relação
professor
aluno

(questão 15)
 Contribuição da forma de ensinar dos
professores para a compreensão dos
conteúdos (questão 16)
 Avaliação do desempenho dos professores
(questão 17)

1 – Discordo plenamente
2 – Discordo fortemente
3– Discordo parcialmente
4- Concordo parcialmente
5- Concordo fortemente
 Receptividade a novas ideias e diferentes 6- Concordo plenamente
pontos de vista (questão 18)
 Avaliação dos alunos com justiça. (questão
19)
 A interação aluno-professor é positiva
(questão 20)

 Adequação da quantidade dos conteúdos

Currículo do
curso

abordados nas disciplinas em relação à carga
horária. (questão 21)
 Atendimento das disciplinas às espectativas
(questão 22)
 Adequação da sequência da matriz curricular
(questão 23)
 Repetição de conteúdos nas diversas
disciplinas (questão 24)

(Continua)
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(Conclusão)
Dimensão

Critério/Questão

Recursos do
curso

 Adequação das condições das salas de aula
(questão 25)
 Suficiência de laboratórios de informática
(questão 26)
 Pertinência
dos
textos
e
recursos
bibliográficos disponibilizados (questão 27)
 Adequação das ferramentas e softwares
utilizados em aula (questão 28)

Gestão do
curso

 Adequação do calendário e horários do curso
(questão 29)
 Organização do curso (questão 30)
 Funcionamento do curso. (questão 31)
 Resolução de problemas pela coordenação
do curso (questão 32)

Preparação
profissional

 Articulação da teoriae práticas (questão 33)
 Suficiência das atividades práticas para
relacionar os conteúdos a prática (questão 34
e 35)
 Acesso a conhecimentos atualizados e/ou
contemporâneos de sua área de formação
(questão 36)
 Oportunidades de intercâmbios e/ou estágios.
(questão 37)

Satisfação
Global

Padrões

1 – Discordo plenamente
2 – Discordo fortemente
3– Discordo parcialmente
4- Concordo parcialmente
5- Concordo fortemente
6- Concordo plenamente

 Satisfação com o Curso (questão 38)
 Opinião sobre ocurso. (questão 39 e 40)
 Ponto forte da formação. (questão 41)
 Insatisfação com a formação. (questão 42)

Questões abertas

Fonte: O autor (2018).

Para responder à segunda questão avaliativa sobre a percepção dos egressos
sobre o curso e a preparação recebida para inserção no mercado de trabalho (Como
os egressos veem sua formação e como ela os preparou para se inserirem no
mercado de trabalho?), em função dos egressos já terem concluído a sua formação e
de se terem confrontado com problemas do exercício profissional, o estudo adotou
dimensões e critérios da avaliação sensivelmente diferentes. O Quadro 5 apresenta
as oito dimensões de avaliação, sendo que delas não consta a dimensão 3 (Relação
professor/aluno) e que foi incluída uma nova dimensão:Conhecimentos adquiridos.
Esta dimensão procura abarcar os conhecimentos da área adquiridos na formação
inicial e colocados em prática na profissão.
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Quadro 5 – Dimensões, categorias e padrões de avaliação do curso para egressos
Dimensão

Indicador

Padrões de resposta

 Trabalho na área de formação

Situação
Profissional

 sim/não



 Após a formação, tempo para se empregar 
(questão 6)



em menos de 3 meses
em até 6 meses
em até 1 ano
em até2 anos
acima de 2 anos






até 2 salários mnimos
até 4 salários mínimos
até 6 salários mínimos
acima de 6 salários
mínimos

 Faixa salarial

Egresso

 Oportunidade de aprender a trabalhar em
equipe(questão 12)
 Ampliação da capacidade de comunicação
nas formas oral e escrita (questão 13)

Professores

 Avaliação do desempenho dos professores
(questão 14)
 Avaliação da atualização profissional.
(questão 15)

Currículo do
Curso

 Adequação da sequência da matriz
curricular (questão 16)
 Repetição de conteúdos nas diversas
disciplinas (questão 17)
 Atendimento
das
disciplinas
às
espectativas (questão 18)

Recursos do
curso

 Suficiência de laboratórios de informática
(questão 19)
 Adequação das condições das salas de
aula (questão 20)
 Pertinência dos textos e recursos
bibliográficos disponibilizados (questão 21)
 Adequação das ferramentas e softwares
utilizados em aula (questão 22)

Gestão do
curso

 Organização do curso (questão 23)

Preparação
profissional

1 – Discordo plenamente
2 – Discordo fortemente
3– Discordo parcialmente
4- Concordo parcialmente
5- Concordo fortemente
6- Concordo plenamente

 Articulação da teoriae práticas (questão
24)
 Suficiência das atividades práticas para
relacionar os conteúdos a prática
(questão 25 e 26)

 Diploma

e a
(questão 27)

inserção

profissional.

(Continua)
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(Conclusão)
Dimensão

Indicador

Padrões de resposta

 Conhecimentos em configuração de
equipamentos de redes. (questão 29)
 Conhecimentos em configuração de
sistemas operacionais de redes.(questão
30)
Conhecimentos  Conhecimentos em configuração de
adquiridos
soluções de segurança em Tecnologia da
Informação.(questão 31)
 Conhecimentos em gerência de projetos.
(questão 32)
 Conhecimentos em gerência de redes.
(questão 33)
Satisfação
Global

 Satisfação com o Curso (questão 34)
 Opinião sobre ocurso. (questão 35 e 36)
 Ponto forte na formação (questão 37)
 Insatisfação com a formação (questão 38)

Questões abertas

Fonte: O autor (2018).

A terceira questão de avaliação foi: “Até que ponto os egressos de graduação
respondem no perfil profissional, valorizado pelos empregadores?”
Para conhecer aquilo que os contratantes esperam dos profissionais recémformados, foram consideradas três dimensões: Conhecimentos, Habilidades e
Atitudes. O Quadro 6, nas duas primeiras dimensões, elenca competências esperadas
dos profissionais. Para Perrenoud (1999) competência é capacidade de agir
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas
sem limitar-se a eles.
Para se alcançar a competência, segundo Durand (2006), é necessária a
fundamentação em três pilares, a saber:
 Conhecimento: que é adquirido ao longo da vida.
 Habilidade: capacidade de realizar uma tarefa, após análise de situação.
 Atitude: comportamento que se tem quando confrontado com as situações
do dia a dia.
Os indicadores adotados para a dimensão conhecimento foram criados para
avaliar os conhecimentos pertinentes a um profissional da area de redes de
comutadores.
Para elencar habilidades e atitudes foram adotados os padrões utilizados por
Rabaglio (2001).
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Quadro 6 – Dimensões, indicadores e padrões de resposta sobre competência profissional
na expectativa de empregadores
Dimensão

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

Indicador

Padrões de
resposta

 Configuração de equipamentos de redes (questão
10)
 Configuração de sistemas operacionais de rede.
(questão 11)
 Configuração de serviços de redes. (questão 12)
 Configuração de soluções em segurança de
Tecnologia de Informação (questão 13)
 Conhecimento em gerenciamento de projetos
(questão 14)
 Conhecimento em Gerência de redes. (questão 15)









Boa comunicação escrita
Boa comunicação verbal
Conhecimento do negócio
Cumprimento de metas
Flexibilidade
Interação com demais equipes
Liderança
Multifuncionalidade
 Negociação

1 –Insuficiente
2 – Regular
3 – Bom
4 – Muito bom
5 - Excelente







Agilidade
Criatividade
Disponibilidade
Empatia
Equilíbrio emocional
 Ética profissional

Fonte: O autor (2018).

O instrumento destinado aos empregadores segue um modelo em duas
dimensões, onde a primeira avalia o desempenho do recém-formado (em
conhecimentos, capacidades e atitudes) e a segunda dimensão avalia a importância
desses mesmos critérios para o profissional, de forma a se poder evidenciar quais os
aspetos que devem ser melhor trabalhados na formação do aluno. Abordagem
semelhante foi utilizada por Brito (2013) para graduar as melhorias a serem feitas no
software utilizado pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação. No presente estudo as
dimensões conhecimentos, habilidades e atitudes foram adaptadas para o melhor
conhecimento das competênciasprofissionais do egresso.
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3.4 OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para cada tipo de respondente (aluno, egresso e contratante) foi criado um
questionário, cada um com a especificidade necessária para atender às respectivas
questões avaliativas, de acordo com os critérios explicitados.
Para os respondentes alunos, o instrumento foi criado pela adaptação do
instrumento aplicado por Vieira, Milach e Huppes (2008). Foram incluidas algumas
questões do Questionário do Aluno Enade 2016 (BRASIL, 2016) e algumas questões
foram criadas para este fim específico (APENDICE A).
Para os egressos, foi criado um instrumento semelhante aos dos alunos e que
incorpora a situação profissional e a sua visão dos conhecimentos necessários ao
desempenho das funções (APÊNDICE B).
Para os contratantes, foi criado um questionário em que se pretende a sua
opinião sobre as competências profissionais dos egressos do Curso Superior de
Redes, constando do instrumento as três dimensões consideradasde competência
profissional e respetivos critérios. Na segunda parte do instrumento são elencados os
mesmos seis tipos de conhecimento, as mesmas nove habilidades e as mesmas seis
atitudes, para que o contratante indique qual o grau de importância que lhes atribui
(APÊNDICE C).

3.4.1 Validação dos Instrumentos
Os instrumentos propostos no presente estudo foram submetidos a um
processo de validação. A esta validação técnica foi feita por dois especialistas
docentes do Mestrado Profissional em Avaliação e o resultado final, depois de
introduzidas as correções, encontra-se nos Apêndices A, B e C. As alterações
solicitadas foram relativas à clareza das perguntas e à coerência com o tipo de
avaliação.
Os instrumentos foram pré-testados mediante a aplicação a públicos
similares.O questionário destinado aos alunos foi testado por um aluno do terceiro
período do curso. O questionário destinado aos egressos foi aplicadoa um aluno de
curso semelhante, porém de outra IES. O único questionamento foi relativo à questão
11, sobre os cursos realizados após a graduação, por não haver no questionário lugar
para indicar o curso que fez. Como essa informação não foi considerada necessária
para a avaliação, não se colocou esse espaço.
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Para o pré-teste, o questionário destinado aos contratantes foi aplicado a um
analista da Petrobrás Distribuidora que, mesmo sem função de gerência, costuma
receber analistas recém contratados de empresas terceirizadas. Não houve nenhuma
colocação sobre dificuldades ou inadequações do instrumento proposto.

3.4.2 Aplicação dos Instrumentos
Os instrumentos foram aplicados na segunda quinzena de março de 2018, por
meio da publicação de formulários eletrônicos disponíveis na Internet, para serem
respondidos em horário que o respondente tivesse livre. Foram enviados os
questionários eletrônicos, utilizando a plataforma Google Forms, aos seguintes
destinatários:
 os 13 alunos dos dois últimos períodos do curso, tendo todos respondido aos
questionários;
 os 22 ex-alunos com os quais o autor manteve contato, todos tendo
respondido;
 setegerentes da Petrobras Distribuidora, tendo obtido retorno de seis.

3.5 TRATAMENTO DE DADOS
Os dados coletados pelos instrumentos de alunos e egressos têm como ponto
de corte o conceito 4, para qualquer dimensão.
Quadro 7 – Conceitos em cada dimensão para instrumento de alunos e egressos
Média da Dimensão
Dimensão < 4
4 < Dimensão < 5
5 < Dimensão < 5,5
Dimensão > 5,5

Conceito
Insuficiente
Regular
Bom
Muito Bom

Fonte: O autor (2018).

Notas inferiores a quatro foram consideradas insuficientes,notas superiores ao
conceito 4 foram consideradas suficientes, com a seguinte escala: até ao conceito 5 -
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Regular; conceito acima de 5 e inferior a 5,5 - Bom; conceito acima de 5,5 - Muito
Bom. Em cada dimensão foi calculada a média aritmética dos conceitos atribuídos.
O estabelecimento da nota de corte superior a 4 para Suficiente torna este
critério mais exigente do que o utilizado pelo Inep em suas avaliações, onde o valor
de corte é o conceito 3. Contudo, esta opção permite tornar mais evidentes as áreas
que carecem de intervenção.
Para o tratamento dos dados do questionário de contratantes foi utilizado o
método da Matriz de Importância e Desempenho, ou IPA (Importance-Performance
Analisys). Esse método foi empregado, pela primeira vez, por Martilla e James (1977).
Quadro 8 – Conceitos em cada dimensão para o instrumento dos contratantes
Conceito
Média da Dimensão
Dimensão < 3
3 < Dimensão < 4
4 < Dimensão < 4,5
Dimensão > 4,5

Desempenho

Importância

Insuficiente

Insuficiente

Regular

Pouco Importante

Bom

Importante

Muito Bom

Essencial

Fonte: O autor (2018)

A escala utilizada para os contratantes, que é diferente das outras duas, pois
tem cinco conceitos e não seis. Teve como ponto de corte o conceito 3, ou
seja:pontuação inferior a 3 foi considerada Insuficiente; superior a 3 e inferior a 4:
Suficiente; superior a 4 e inferior a 4,5: Bom; e superior a 4,5: Muito Bom.
Após calculadas as médias, estas foram inseridas em uma matriz de
importância versus desempenho, para se poder destacar os pontos fortes e fracos dos
profissionais recém-formados, do ponto de vista dos contratantes. Slack, Chambers e
Johnston (2008, p. 598) afirmam que:

A prioridade para melhoramento que deveria ser dada a cada fator
competitivo pode ser avaliada com base em sua importância e em seu
desempenho. Isso pode ser mostrado em uma matriz importânciadesempenho que, como o nome indica, posiciona cada fator
competitivo de acordo com seus escores ou classificações nesses
critérios.
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Figura 1 – Matriz Importância-Desempenho de Slack

Fonte: SLACK (1994).

A matriz traçada permite que, através do conceito de gap, se possa avaliar onde
o produto (neste caso, o curso) se situa e onde deveria ele chegar.Consiste em uma
avaliação bidimensional, onde uma dimensão é a importância e a outra dimensão é o
desempenho. Essa abordagem de tratamento de dados permite definir estratégias
para graduar pontos fortes ou fracos de determinado produto e tem sido utilizada para
melhorar a sua imagem diante do público alvo (BRITO, 2013).
A distribuição que Slack (1994) propõe é a criação de quatro zonas, descritas
a seguir e que indicam a necessidade ou não de ação corretiva e qual a sua prioridade:
 Zona do Adequado: o peso do desempenho e da importância são altos,
estão acima da linha da aceitabilidade.
 Zona de Melhoramento: o desempenho é baixo e a importância pode variar
de baixa a alta, e está abaixo da linha de aceitabilidade.
 Zona de Ação urgente: nota de desempenho baixo e importância alta para
os clientes
 Zona de Excesso: o desempenho desse critério é alto, porém sua
importância, para os clientes, é baixa.
A matriz foi adaptada por Brito (2013) que também define quatro quadrantes,
relativos a graus de desempenho e de importância.
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Figura 2 – Matriz de Importância/Desempenho adaptada por Brito

Fonte: BRITO (2013).

No presente estudo, cada compontente teve sua média calculada, a fim de se
localizar o componente dentro da matriz, estas indicações podem ser úteis aos
gestores do curso, alertando para lacunas sentidas na preparação dos egressos para
o mercado de trabalho.
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4 RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos pelo tratamento dos
dados dos questionários respondidos pelos três públicos interessados.
4.1 A VISÃO DOS ALUNOS
4.1.1 Caracterização dos alunos respondentes
Gráfico 1 – Idade dos alunos
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Fonte: O autor (2018).

Dos 13 alunos que responderam ao questionário, quatro tinham até 25 anos,
dois tinham até 30 anos, quatro até 35 anos e três até 40 anos (Gráfico 1).
Gráfico 2 – Período Letivo

Fonte: O autor (2018).

Dez respondentes são do sexo masculino e três do sexo feminino. Em relação
ao período do curso em que se encontram, houve predominância após o quarto
período (Gráfico 2).
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Gráfico 3 – Forma de ingresso no curso
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Fonte: O autor (2018).

Quanto à forma de ingresso, observa-se que a maioira, nove alunos, entrou no
curso por intermédio de exame de vestibular. (Gráfico 3).
Gráfico 4 – Motivo da escolha do curso
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Fonte: O autor (2018).

Quanto à motivação para o ingresso no curso, a maioira foi por facilidade de
inserção no mercado de trabalho e por valorização profissional (Gráfico 4).
Gráfico 5 – Dedicação aos estudos
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Fonte: O autor (2018).
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Dos 13 respondentes, 10 afirmaram já trabalhar na área e três não. Sobre o
empenho no estudo, quatro dizem dedicar até duas horas por semana ao estudo, sete
afirmam que estudam entre duas a seis horas, e dois declaram que estudam acima
de seis horas por semana (Gráfico 5).

4.1.2 Auto avaliação do estudante
Tabela 10 – Autoavaliação dos alunos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5 6

A dedicação ao curso tem sido uma prioridade
- - - 4 6 3
da minha vida.

13

4,92

Regular

Eu me senti preparado para frequentar o curso. - 1 2 4 6 -

13

4,15

Regular

Eu acredito estar se tornando competente na
- - - 5 4 4
área de Redes de Computadores.

13

4,92

Regular

De maneira geral, estou interessado no curso.

- - - - 6 7

13

5,54

Muito
bom

No curso eu tenho tido oportunidade de
- - 1 4 4 4
aprender a trabalhar em equipe.

13

4,85

Regular

O curso tem contribuído para eu ampliar minha
capacidade de comunicação nas formas oral e 1 - 1 2 4 5
escrita.

13

4,77

Regular

Fonte: O autor (2018).

Os itens “A dedicação ao curso tem sido uma prioridade da minha vida”, “Eu
me senti preparado para frequentar o curso”, “Eu acredito estar me tornando
competente na área de Redes de Computadores”, “No curso eu tenho tido
oportunidade de aprender a trabalhar em equipe” e “O curso tem contribuído para eu
ampliar minha capacidade de comunicação nas formas oral e escrita” apresentaram
desempenho Regular e o item “De maneira geral, estou interessado no curso”
apresentou resultado Muito Bom (Tabela 10). Ou seja, apesar de se dizerem muito
interessados no curso, os estudantes percebem que a sua preparação,
empenhamento e resultados não são excelentes.
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4.1.3 Satisfação do estudante com o curso
Tabela 11– Avaliação dos professores pelos alunos
Conceitos
Total Média Conceito

Questão
1 2 3 4 5 6
Os professores parecem interessados em que
- - - 3 1 9
os alunos aprendam.

13

5,46

Bom

A forma de ensinar dos professores contribui
- - - 2 5 6
para a compreensão dos conteúdos.

13

5,31

Bom

De maneira geral, avalio de forma positiva o
- - - 1 6 6
desempenho dos professores.

13

5,38

Bom

Fonte: O autor (2018).

Na dimensão Professores, a avaliação dos alunos acerca do interesse do
professores em que os alunos aprendam, sobre a forma de ensinar dos professores
contribuir para a compreensão dos conteúdos e sobre o seu desempenho, de maneira
geral, apresentam conceito Bom (Tabela 11).
Tabela 12 – Avaliação da relação professor/aluno
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5 6

Os professores são receptivos a novas ideias e
- 1 - 1 4 7
diferentes pontos de vista.

13

5,23

Bom

Os professores avaliam seus alunos com
- - 1 - 5 7
justiça.

13

5,38

Bom

De maneira geral, a interação aluno-professor é
- - 1 - 7 5
produtiva.

13

5,23

Bom

Fonte: O autor (2018).

Na dimensão Relação professor/aluno, a percepção dos alunos também é
positiva, tendo conceito Bom os itens que tratam da receptividade dos professores a
novas ideias e diferentes pontos de vista, avaliando seus alunos com justiça e, de
maneira geral, sendo produtiva a interação aluno-professor (Tabela 12).
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Tabela 13 – Avaliação do currículo do curso pelos alunos
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5 6
A quantidade dos conteúdos abordados nas
disciplinas é adequada em relação à carga - 2 2 3 4 2
horária.

13

4,15

Regular

De maneira geral, as disciplinas atendem às
- - 2 4 5 2
minhas expectativas.

13

4,54

Regular

A sequência dos conteúdos ensinados parece
- 1 1 4 5 2
adequada.

13

4,46

Regular

Existem conteúdos desnecessariamente
2 - 3 4 3 1
repetidos em diversas disciplinas.

13

3,69

Insuficiente

Fonte: O autor (2018).

Sobre o Currículo do curso,os itens “A quantidade dos conteúdos abordados
nas disciplinas é adequada em relação à carga horária”, “De maneira geral, as
disciplinas atendem às minhas expectativas” e “A sequência dos conteúdos ensinados
parece adequada” são consideradas regulares. Noitem “Existem conteúdos
desnecessariamente repetidos em diversas disciplinas”, como está enunciado de
forma negativa, a concordância indicaria uma insuficiência do currículo, o que não é
o caso (Tabela 13).
Tabela 14 – Avaliação dos recursos do curso
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5 6
Os laboratórios de informática são suficientes. - 2 5 4 - 2

13

3,62

Insuficiente

As condições
adequadas.

1 1 4 5 - 2

13

3,62

Insuficiente

Os
textos
e
recursos
bibliográficos
- - 3 6 4 disponibilizados são pertinentes.

13

4,08

Regular

As ferramentas e softwares utilizados em aula
1 2 3 2 4 1
são adequadas.

13

3,69

Insuficiente

das

salas

de

aula

são

Fonte: O autor (2018).

Na dimensão Recursos do curso,apenas o item que sinaliza a pertinência dos
textos e recursos bibliográficos disponibilizados foi considerado Regular, enquanto os
itens relativos aos laboratórios de informática, às condições das salas de aula e às
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ferramentas e softwares utilizados em aula foram considerados Insuficientes (Tabela
14).
Tabela 15 – Avaliação da gestão do curso pelos alunos
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5 6
O calendário e horários do curso têm sido
- 2 2 6 1 2
adequados.

13

3,92

Insuficiente

O curso é bem organizado.

1 2 5 2 1 2

13

3,46

Insuficiente

- - 2 7 2 2

13

4,31

Regular

A coordenação do curso resolve de forma
eficaz os problemas que lhe são 1 2 6 2 1 1
apresentados.

13

3,23

Insuficiente

Os
funcionários
asseguram
funcionamento do curso.

o

bom

Fonte: O autor (2018).

Na Gestão do curso, o item “Os funcionários asseguram o bom funcionamento
do curso” foi considerado Regular e os itens “O calendário e horários do curso têm
sido adequados”, “O curso é bem organizado” e “A coordenação do curso resolve de
forma eficaz os problemas que lhe são apresentados” foram considerados
Insuficientes (Tabela 15).
Tabela 16 – Avaliação da preparação profissional pelos alunos
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5 6
O curso favorece a articulação do
- 1 1 5 3 3
conhecimento teórico com atividades práticas.

13

4,46

Regular

As atividades práticas foram suficientes para
relacionar os conteúdos do curso com a - - 3 5 2 3
profissão.

13

4,38

Regular

Os professores procuram relacionar a teoria
- - 1 3 3 6
com a prática profissional.

13

5,08

Bom

O curso propiciou acesso a conhecimentos
- - - 2 7 4
atualizados.

13

5,15

Bom

Foram oferecidas oportunidades para os
estudantes realizarem intercâmbios e/ou 3 3 3 2 1 1
estágios.

13

2,85

Insuficiente

Fonte: O autor (2018).
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Na dimensão Preparação profissional, os itens “O curso favorece a articulação
do conhecimento teórico com atividades práticas” e “As atividades práticas foram
suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a profissão” obtiveram o
conceito Regular; os itens “Os professores procuram relacionar a teoria com a prática
profissional” e “O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados” foram
considerados Bom e o item “Foram oferecidas oportunidades para os estudantes
realizarem intercâmbios e/ou estágios” foi considerado Insuficiente (Tabela 16).
Também nesta dimensão os itens considerados Bons são os mais relacionados com
os professores, sendo que a falta de momentos de prática no curriculo é sentida como
uma deficiência pelos alunos.

Tabela 17– Satisfação global dos alunos
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5 6
De maneira geral, estou satisfeito com o
curso.

- - 4 7 2 -

13

3,85

Insuficiente

Fora da Universidade, quando converso com
outras pessoas, eu digo coisas positivas a
respeito do curso.

- 4 1 6 2 -

13

3,46

Insuficiente

Eu recomendaria o Curso de Tecnologia em
Redes de Computadores da Universidade
Castelo Branco para um amigo.

- 3 3 4 3 -

13

3,54

Insuficiente

Fonte: O autor (2018).

Os itens de satisfação geral, “De maneira geral, estou satisfeito com o curso”,
“Fora da Universidade, quando converso com outras pessoas, eu digo coisas positivas
a respeito do curso” e “Eu recomendaria o Curso de Tecnologia em Redes de
Computadores da Universidade Castelo Branco para um amigo” estão no nível
Insuficiente (Tabela 17), o que denota que os aspetos pouco positivos sobressaem
sobre os positivos no momento de fazer uma apreciação global.
Recapitulando os dados apresentados, pode-se dizer que a visão dos alunos
no que diz respeito à qualidade das dimensões apreciadas é de Bom, para
Professores e Relação Professor/Aluno; Regular, para Currículo do Curso e
Preparação Profissional; e Insuficiente, para Recursos e Gestão do Curso.
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4.2 A VISÃO DOS EGRESSOS
4.2.1 Caracterização dos egressos
Dos 22 respondentes, 16 eram do sexo masculino e seis do sexo feminino. Em
relação ao estado civil, 12 eram solteiros e 10 casados. Cinco egressos têm filhos e
17 não possuem. Quanto à sua situação de trabalho, 20 já trabalhavam durante o
curso e dois não trabalhavam.
Gráfico 6 – Faixa etária dos egressos
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Fonte: O autor (2018).

Observa-se (Gráfico 6) que a maioria dos egressos está entre os 26 e os 35
anos. Cinco participantes estão entre os 21 e os 25 anos. Os restantes estão acima
dos 35 anos, havendo três mais velhos, acima de 36 anos.
Para os egressos que não trabalhavam à data da conclusão do curso, a
inserção no mercado de trabalho aconteceu em até seis meses, para quatro egressos,
emum período superior a dois anos, para dois deles.
Sobre o exercício profissional na área de formação, 12 trabalham na sua
especialidade e dez não. Dos dez que não trabalham na sua área de formação, dois
informaram que estavam à procura de emprego, um disse ser funcionário público, um
trabalha na área de desenvolvimentoe um outro como funcionário administrativo no
setor de Tecnologia de Informação da Prefeitura do Rio de Janeiro.
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Gráfico 7 – Faixa salarial dos egressos
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Fonte: O autor (2018).
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Sobre a sua faixa salarial, 11 respondentes dizem receber até dois salários
mínimos, cinco até quatro salários mínimos e quatro até seis salários mínimos.
Observa-se, assim, um baixo retorno salarial.
Gráfico 8 – Ano de formação dos egressos
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Fonte: O autor (2018).

Quanto ao ano de conclusão de curso, 12 egressos concluíram em 2016, quatro
em 2015, dois em 2014, dois em 2013 e dois em 2017.
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Gráfico 9 – Estudos posteriores à graduação dos egressos
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Fonte: O autor (2018).

Sobre a realização posterior de outros estudos, observa-se que 13
respondentes fizeram cursos posteriores à sua formação e dez não fizeram. Alguns
dos que realizaram estudos fizeram mais do que um curso.

4.2.2 A satisfação do egresso com o curso
Tabela 18 – Competências transversais desenvolvidas no curso dos egressos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5 6

No curso eu tive oportunidade de aprender a
- - 2 3 7 10
trabalhar em equipe.

22

5,14

Bom

O curso contribuiu para eu ampliar a minha
capacidade de comunicação, nas formas oral - - 1 4 8 9
e escrita.

22

5,14

Bom

Fonte: O autor (2018).

Na dimensão competências transversais,os itens “No curso eu tive
oportunidade de aprender a trabalhar em equipe” e “O curso contribuiu para eu ampliar
a minha capacidade de comunicação, nas formas oral e escrita” obtiveram o conceito
Bom (Tabela 18).
Tabela 19 – Avaliação dos professores do curso pelos egressos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5 6

De maneira geral, avalio de forma positiva o
- - 2 2 7 11
desempenho dos professores.

22

5,23

Bom

Os professores de maneira geral estão
- 1 1 2 9 9
atualizados profissionalmente.

22

5,09

Bom

Fonte: O autor (2018).
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Na dimensão Professores do Curso, os itens “De maneira geral, avalio de forma
positiva o desempenho dos professores” e “Os professores de maneira geral estão
atualizados profissionalmente” foram classificadoscom o conceito Bom (Tabela 19).
Tabela 20 – Avaliação do currículo do curso pelos egressos
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5 6
A sequência dos conteúdos ensinados
- - 2 4 8 8
parece adequada.

22

5,00

Bom

Existem conteúdos desnecessariamente
2 2 4 7 3 4
repetidos em diversas disciplinas.

22

3,86

Insuficiente

De maneira geral, as disciplinas atenderam
- 3 - 2 10 7
às minhas expectativas.

22

4,82

Regular

Fonte: O autor (2018).

No que diz respeito ao currículo do curso, o item “A sequência dos conteúdos
ensinados parece adequada” foi considerado Bom, o item “De maneira geral, as
disciplinas atenderam às minhas expectativas” foi considerado Regular e o item
“Existem conteúdos desnecessariamente repetidos em diversas disciplinas” foi
considerado Insuficiente” (Tabela 20).
Tabela 21 – Avaliação dos recursos do curso pelos egressos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

6

- 2 3 3 8

6

22

4,59

Regular

As condições das salas de aula eram
- 2 1 4 9
adequadas.

5

21

4,67

Regular

Os
textos
e
recursos
bibliográficos
- 1 2 2 10 7
disponibilizados eram pertinentes.

22

4,91

Regular

As ferramentas e softwares utilizados em aula
- 2 - 2 9
eram adequados.

22

5,05

Bom

Os laboratórios
suficientes.

de

informática

eram

9

Fonte: O autor (2018).

No aspecto Recursos do curso, os itens “Os laboratórios de informática eram
suficientes”, “As condições das salas de aula eram adequadas” e “Os textos e
recursos bibliográficos disponibilizados eram pertinentes” foram classificados de
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Regular e o item “As ferramentas e softwares utilizados em aula eram adequados” foi
considerado Bom (Tabela 21).
Tabela 22 – Avaliação da gestão do curso pelos egressos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5 6

O curso é bem organizado.

1 - 3 2 8 8

22

4,82

Regular

Fonte: O autor (2018).

A dimensão Gestão do curso, teve seu item “O curso é bem organizado”
classificado com o conceito Regular(Tabela 22).
Tabela 23 – Avaliação da preparação profissional pelos egressos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

6

O curso favoreceu a articulação do
conhecimento teórico com as atividades 1 2 1 - 10 8
práticas.

22

4,82

Regular

As atividades práticas foram suficientes para
relacionar os conteúdos do curso com a 2 1 2 4 8
profissão.

5

22

4,36

Regular

Os professores procuram relacionar a teoria
- 1 2 2 8
com a prática profissional.

9

22

5,00

Bom

O curso propiciou acesso a conhecimentos
- 1 2 1 10 8
atualizados.

22

5,00

Bom

O diploma obtido por mim, contribuiu na
1 2 2 minha inserção profissional.

22

4,91

Regular

5

12

Fonte: O autor (2018).

A visão da preparação profissional proporcionada no curso apresenta três itens
com conceito Regular, são eles: “O curso favoreceu a articulação do conhecimento
teórico com as atividades práticas”, “As atividades práticas foram suficientes para
relacionar os conteúdos do curso com a profissão” e “O diploma obtido por mim
contribuiu para a minha inserção profissional” e dois itens com conceito Bom:” Os
professores procuram relacionar a teoria com a prática profissional” e “O curso
propiciou acesso a conhecimentos atualizados” (Tabela 23).
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Tabela 24 – Avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos egressos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

6

A minha capacitação profissional em
configuração de equipamentos de redes foi - - 3 1 8
adequada

10

22

5,14

Bom

A minha capacitação profissional em
configuração de sistemas operacionais de - - 3 1 8
redes foi adequada

10

22

5,14

Bom

A minha capacitação profissional em
configuração de soluções de segurança em - - 4 1 10 7
Tecnologia da Informação foi adequada

22

4,91

Regular

A minha capacitação profissional
gerência de projetos foi adequada

em

A minha capacitação profissional
gerência de redes foi adequada

em

1 - 4 3 8

6

22

4,59

Regular

- 1 4 3 8

6

22

4,64

Regular

Fonte: O autor (2018).

Nos conhecimentos adquiridos, obtêm o conceito Bom os itens: “A minha
capacitação profissional em configuração de equipamentos de redes foi adequada” e
“A minha capacitação profissional em configuração de sistemas operacionais de redes
foi adequada”. Os itens que obtêm conceito Regular são: “A minha capacitação
profissional em configuração de soluções de segurança em Tecnologia da Informação
foi adequada”, “A minha capacitação profissional em gerência de projetos foi
adequada” e “A minha capacitação profissional em gerência de redes foi adequada”
(Tabela 24).
Tabela 25 – Avaliação de satisfação geral pelos egressos
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

6

De maneira geral, estou satisfeito com o
- 2 2 2 8
curso.

8

22

4,82

Regular

Fora da Universidade, quando converso com
outras pessoas, eu digo coisas positivas a 1 1 2 - 10 8
respeito do curso.

22

4,86

Regular

Eu recomendaria o Curso de Tecnologia em
Redes de Computadores da Universidade 1 1 1 2 7
Castelo Branco para um amigo.

22

4,95

Regular

Fonte: O autor (2018).
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Para a dimensão Avaliação da satisfação geral, os itens “De maneira geral,
estou satisfeito com o curso”, “Fora da Universidade, quando converso com outras
pessoas, eu digo coisas positivas a respeito do curso” e “Eu recomendaria o Curso de
Tecnologia em Redes de Computadores da Universidade Castelo Branco para um
amigo”, obtiveram o conceito Regular (Tabela 25).
De forma resumida, pode-se dizer que a visão dos egressos no que diz respeito
à qualidade das dimensões apreciadas é deBom, para Professores e Competências
transversais adquiridas;Regular, para Currículo do Curso, Gestão, Competências
adquiridas (na área) e Preparação Profissional.

4.3 A VISÃO DOS CONTRATANTES
4.3.1 Caracterização dos respondentes
Os gerentes consultados para esse estudo têm todos idade superiora 35 anos
e atualmente trabalham na Petrobras Distribuidora.
Dos seis respondentes, quatro são do sexo masculino e dois do sexo feminino.
Relativamente à função exercida, três são gerentes operacionais e três são
gerentes setoriais, com equipes de, pelo menos, dez subordinados.
Gráfico 10 – Tempo de exercício da função dos contratantes
Até 5 anos

1

Até 10 anos

2

Superior a 10 anos

3
0

1

2

3

Fonte: O autor (2018).

O tempo de exercício da função é superior a 10 anos, para três dos
respondentes, de cinco a 10 anos, para dois deles e inferior a cinco anos, para um.
Cinco dos respondentes já efetuaram contratação de profissionais recémformados e um informou que nunca executou essa tarefa.
Sobre preferência relativamente a cursos de formação dos profissionais, três
respondentes disseram ter preferência e outros três que não tinham. Perguntados
sobre qual a preferência, todos vincularam a mesma com a qualidade de ensino.
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Sobre a contratação de profissionais formados na Universidade Castelo
Branco, quatro já contrataram e dois não, sendo que esses dois não contrataram por
não se terem apresentado candidatos com essa formação ao processo seletivo.

4.3.2 Percepção do desempenho dos recém-formados
Tabela 26 – Percepção dos conhecimentos dos recém-formados
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5
Configuração de equipamentos de redes

- - 1 3 2

6

4,17

Bom

Configuração de sistemas operacionais de rede

- 1 - 4 1

6

3,83

Regular

Configuração de serviços de redes

- - 2 3 1

6

3,83

Regular

Configuração de soluções em segurança de
- 1 2 3 Tecnologia de Informação

6

3,33

Regular

Gerenciamento de projetos

- 3 2 1 -

6

2,67

Insuficiente

Gerência de redes

- - 3 1 2

6

3,83

Regular

Fonte: O autor (2018).

Na dimensão Conhecimentos,apenas o conhecimento sobre Configuração de
equipamentos de redes foi considerado Bom, o conhecimento sobre sistemas
operacionais de rede, serviços de redes, soluções em segurança de Tecnologia de
Informação” e Gerência de redes obtiveram o conceito Regular; já o conhecimentode
Gerenciamento de projetos foi considerado Insuficiente. (Tabela 26).
Tabela 27 – Percepção das habilidades dos recém-formados
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

Boa comunicação verbal

- - 1 4 1

6

4,00

Bom

Boa comunicação escrita

- 2 1 3 -

6

3,17

Regular

Cumprimento de tarefas

- - 2 2 2

6

4,00

Bom

Adaptação às necessidades do negócio - - 1 2 3

6

4,33

Bom

Capacidade em trabalhar em equipe

- - - 4 2

6

4,33

Bom

Flexibilidade

- - 1 4 1

6

4,00

Bom

Fonte: O autor (2018).
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Na dimensão Habilidades,os itens “Boa comunicação verbal”, “Cumprimento de
tarefas”, “Adaptação às necessidades do negócio”, “Capacidade em trabalhar em
equipe” e “Flexibilidade” obtiveram o conceito de Bom e o item “Boa comunicação
escrita” foi considerado Regular (Tabela 27).
Tabela 28 – Percepção das atitudes dos recém-formados
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

Agilidade

- - 1 4 1

6

4,00

Bom

Criatividade

- 1 2 3 -

6

3,33

Regular

Disponibilidade

- - - 3 3

6

4,50

Muito Bom

Empatia

- - 1 2 3

6

4,33

Bom

Equilíbrio emocional

- - 2 4 -

6

3,67

Regular

Ética profissional

- - 2 1 3

6

4,17

Bom

Fonte: O autor (2018).

Sobre as Atitudes, ou seja, como o profissional se comporta quando
confrontado com uma situação, os contratantes classificam o desempenho como
Regular para os itens “Criatividade” e “Equilíbrio emocional”; como Bom, para os itens
“Agilidade”, “Empatia” e “Ética profissional”; e como Muito bom para o item
“Disponibilidade” (Tabela 28).

4.3.3 Valorização das diferentes dimensões da competência profissional
Nesta seção focou-se importância que os contratantes atribuem a cada uma
das dimensões (e respetivos itens) da competência profissional, no que diz respeito a
profissionais recém-formados.
Na dimensão Conhecimentos, os itens “Configuração de equipamentos de
edes”, “Configuração de sistemas operacionais de rede” e “Conhecimento em
Gerência de redes” foram considerados Essenciais; os itens “Configuração de
serviços de redes” e “Configuração de soluções em segurança de Tecnologia de
Informação” foram considerados Importantes e o item “Conhecimento em
gerenciamento de projetos” como Pouco importante (Tabela 29).
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Tabela 29 – Valorização dos conhecimentos na área para profissionais no início de carreira
Conceitos
Questão

Total Média

Conceito

1 2 3 4 5
Configuração de equipamentos de
redes

- - 1 - 5

6

4,67

Essencial

Configuração de sistemas
operacionais de rede

- - 1 1 4

6

4,50

Essencial

Configuração de serviços de redes

- - 2 - 4

6

4,33

Importante

Configuração de soluções em
segurança de Tecnologia de
Informação

- - 2 2 2

6

4,00

Importante

Conhecimento em gerenciamento de
projetos

- - 3 3 -

6

3,50

Pouco Importante

Conhecimento em Gerência de redes

- - 1 1 4

6

4,50

Essencial

Fonte: O autor (2018).

Tabela 30 – Valorização das habilidades de profissionais
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

Boa comunicação verbal

- - - 2 4

6

4,67

Essencial

Boa comunicação escrita

- - - 3 3

6

4,50

Essencial

Cumprimento de tarefas

- - - - 6

6

5,00

Essencial

Adaptação às necessidades do negócio

- - - 2 4

6

4,67

Essencial

Capacidade em trabalhar em equipe

- - - 1 5

6

4,83

Essencial

Flexibilidade

- - - 3 3

6

4,50

Essencial

Fonte: O autor (2018).

Na dimensão Habilidades, todos os itens (“Boa comunicação verbal”, “Boa
comunicação escrita”, “Cumprimento de tarefas”, “Adaptação às necessidades do
negócio”, “Capacidade em trabalhar em equipe” e “Flexibilidade”) foram considerados
Essenciais (Tabela 30).
Para a dimensão Atitudes, os itens “Agilidade”, “Criatividade” e “Empatia” são
considerados Importantes e os itens “Disponibilidade”, “Equilíbrio emocional” e
“Equilíbrio emocional” são considerados Essenciais (Tabela 31).
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Tabela 31 – Valorização das atitudes de profissionais
Conceitos
Questão

Total Média Conceito
1 2 3 4 5

Agilidade

- - 1 3 2

6

4,17

Importante

Criatividade

- - - 4 2

6

4,33

Importante

Disponibilidade

- - - 3 3

6

4,50

Essencial

Empatia

- - 1 3 2

6

4,17

Importante

Equilíbrio emocional

- - - 3 3

6

4,50

Essencial

Ética profissional

- - - - 6

6

5,00

Essencial

Fonte: O autor (2018).

4.3.4 Matriz de Importância x Desempenho
Nesta seção apresenta-se a matriz de Importância x Desempenho, para isso
foi feita a consolidação dos resultados das Tabelas de 26 até 31, na Tabela 32.
Tabela 32 – Tabela de Importância X Desempenho de recém-formado para contratantes
Questão

Conhecimento Importância

Configuração de equipamentos de redes (C1)

4,17

4,67

Configuração de sistemas operacionais de rede (C2)

3,83

4,50

Configuração de serviços de redes (C3)

3,83

4,33

Configuração de soluções em segurança de Tecnologia de
Informação (C4)

3,33

4,00

Gerenciamento de projetos (C5)

2,67

3,50

Gerência de redes (C6)

3,83

4,50

Boa comunicação verbal (H1)

4,00

4,67

Boa comunicação escrita (H2)

3,17

4,50

Cumprimento de tarefas (H3)

4,00

5,00

Adaptação às necessidades do negócio (H4)

4,33

4,67

Capacidade em trabalhar em equipe (H5)

4,33

4,83

Flexibilidade (H6)

4,00

4,50

Agilidade (A1)

4,00

4,17

Criatividade (A2)

3,20

4,33

Disponibilidade (A3)

4,50

4,50

(Continua)
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(Conclusão)
Questão

Conhecimento Importância

Empatia (A4)

4,33

4,17

Equilíbrio emocional (A5)

3,67

4,50

Ética profissional (A6)

4,17

5,00

Fonte: O autor (2018).

Constata-se que no item Gerência de Projetos (C5) os contratante têm a
percepção de que os recém-formados têm conhecimento Insuficiente; ao mesmo
tempo, o consideram com alguma importância (3,5).
Observa-se também que os itens: Configuração de sistemas operacionais de
rede (C2), Configuração de soluções em segurança de Tecnologia de Informação
(C4), Gerência de redes (C6), Boa comunicação escrita (H2), Cumprimento de tarefas
(H3), Criatividade (A2) e Equilíbrio emocional (A5) apresentam uma diferença
assinalável (>0,65) entre o percebido e o considerado importante pelos contratantes.
Figura 3 – Matriz de Desempenho x Importância

Fonte: Adaptado de BRITO (2013).
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4.4 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS
Foi também realizada uma comparação entre as médias dos dados obtidos
através das respostas dos alunos e dos egressos.
Gráfico 11 – Desempenho dos professores
6

5,38

5,23
5
4

3
2
1

0
De maneira geral, avalio de forma
positiva o desempenho dos professores
Egresso

Aluno

Fonte: O autor (2018).

Ela permite observar que o desempenho dos Professores é considerado Bom
por ambos os públicos (Gráfico 11).
Gráfico 12 – Currículo do Curso
6
5
4

4,46
3,86

3,86

3,69

A sequência dos
conteúdos ensinados
parece adequada.

3
Existem conteúdos
desnecessariamente
repetidos em diversas
disciplinas.

2
1
0
Egresso
Fonte: O autor (2018).

Aluno
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O currículo do curso é visto como Regular por egressos no que diz respeito à
sequência de conteúdos e insuficiente para conteúdos desnecessariamente repetidos
(Gráfico 12).
Gráfico 13 - Recursos do Curso

Fonte: O autor (2018).

Os recursos do curso foram considerados Regulares pelos egressos nos itens
laboratórios, salas de aula e textos e Bom para as ferramentas informáticas. Pelos
alunos estes itens são todos considerados Insuficientes.
Gráfico 14 - Gestão do Curso
6
5

4,82

4

3,46

3
2
1
0
O curso é bem organizado
Egresso

Fonte: O autor (2018).

Aluno
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A gestão do curso é considerada Regular pelos egressos e Insuficiente pelos
alunos.

Gráfico 15 - Preparação Profissional

Fonte: O autor (2018).

Os itens “O curso favoreceu a articulação de conhecimento teórico com as
atividades práticas” e “As atividades práticas foram suficientes para relacionar os
conteúdos do curso com a profissão” foram classificados como Regulares por
egressos e alunos. Os itens “Os professores procuram relacionar a teoria com a
prática profisisonal” e “O curso propriciou acesso a conhecimentos atualizados”
obtiveram conceito Bom dos dois públicos (Gráfico 15).
Sobre a satisfação geral observa-se nos alunos um grau de satisfação
Insuficiente e nos egressos o grau Regular (Gráfico 16).
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Gráfico 16 – Satisfação Geral

Fonte: O autor (2018).

Gráfico 17 – Comparação Percepção de conhecimentos dos egressos com contratantes

Fonte: O autor (2018).

Também foi realizada a comparação entre o grau de conhecimentos da área
que os egressos consideram ter adquirido, com o desempenho observado pelos
contratantes e, ainda, com a importancia que estes lhes atribuem.
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Observa-se que a percepção dos egressos é de que o seu grau de
conhecimentos é Regular para os itens de Tecnologia de Segurança de Informação,
Gerência de Projetos e Gerência de Redes. Para os contratantes, o grau desses
conhecimentos é também considerado Regular, assim como o de Sistemas
Operacionais. O único item em que os dois grupos de respondentes consideraram o
grau de conhecimentos como Bom foi o relativo à Configuração de equipamentos de
redes, que também é o que foi considerado mais importante (Gráfico 17)1.

4.5 CONCLUSÕES FINAIS
A avaliação realizada deve ser vista como uma possibilidade de melhor
conhecer a imagem do curso e de melhorá-lo, de forma a valorizá-lo, favorecendo os
egressos na sua inserção profissional; estima-se que, assim, poderá ser melhorada a
atratividade do cursoe consequente entrada de alunos, viabilizando, em última
instância, a suaexistência.
Em relação à questão avaliativa Em que medida os alunos do Curso de
Tecnologia em Redes de Computadores da Universidade Castelo Branco estão
satisfeitos com o curso que frequentam? A satisfação global é baixa (insuficiente),
conforme é observado na dimensão satisfação geral.
No que diz respeito aos professores do curso, pode-se dizer que os alunos
estão satisfeitos, pois a sua avaliação é boa; nos quesitos currículo do curso e
preparação profissional, a sua satisfação é de nível regular e quanto a recursos e
gestão do curso a sua percepção é de que são insuficientes.
Em relação à segunda questão avaliativa Como os egressos vêem a sua
formação e preparação para se inserirem no mercado de trabalho? a satisfação global
é média (Regular), conforme é observado na dimensão satisfação geral.
Observa-se que, nas dimensões competências transversais adquiridas e
professores, os egressos estão satisfeitos, pois obtêm uma boa avaliação. No que diz
respeito ao currículo, recursos e gestão do curso, preparação profissional e

1

A escala dos respondentes contratantes variava de 1 a 5 e foi ajustada para possibilitar a comparação
com os respondentes egressos.
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conhecimentos específicos da área a sua satisfação é média, pois têm avaliação de
regular.
Em relação à questão avaliativa Que características profissionais são
valorizadas pelos empregadores e até que ponto os egressos de graduação
respondem a esse perfil profissional? conclui-se que as questões relacionadas as
habilidades, o “como fazer” e as atitudes são consideradas essenciais para os
empregadores. Ora, a formação prática em contexto é uma das áreas que tem sido
pouco prioritária no curso, constituindo o aspecto em que existe maior distância entre
a formação oferecida e o perfil profissional desejado. No campo dos conhecimentos
na área, também se detecta um gap entre o observado e o desejável, em especial no
que toca ao gerenciamento de projetos e gerenciamento de redes.

4.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Este estudo foi realizado para avaliar o curso superior de Tecnologia em Redes
de Computadores da Universidade Castelo Branco que, atualmente, apresenta uma
população diminuta. As populações abrangidas pelo estudo que, no caso dos alunos
é a sua totalidade, não permitem a validação estatística. Mesmo em relação aos
contratantes, uma população mais numerosa, a amostra obtida foi pequena, não
permitindo uma validação estatística.
Não foi propósito deste estudo avaliar as mudanças de currículo ocorridas no
curso. Contudo, há que ter em conta que alguns dos egressos foram alunos quando
vigoravam grades curriculares diferentes da atual.
Embora os dados obtidos só permitam a avaliação deste curso, com as
condicionantes mencionadas, a metodologia descrita pode ser transposta para
avaliações similares.

4.7 RECOMENDAÇÕES
Os pontos a serem considerados pela administração para a melhoria do curso
são os que foram mencionados pelos públicos entrevistados.
Os Itens considerados Insuficientes são os que devem ser objeto de uma
análise e intervenção imediata:
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Na infraestrutura física, as condições dos laboratórios de informática e das

salas de aula e respetivos recursos;


No currículo, a criação de oportunidades de estágios e formações em

contexto de trabalho, de forma a conseguir melhorias sensíveis na preparação
profissional;


Também no currículo, a utilização de trabalho de projeto no âmbito das

disciplinas, desenvolvendo nos alunos, através da prática, as habilidades de gerência
de projetos;


Na gestão do curso: analisar o que a torna pouco eficaz na resposta aos

problemas dos alunos e introduzir as mudanças pertinentes.
Outros itens, considerados Regulares, devem ser trabalhados numa
perspectiva de médio prazo, de reformulação do currículo do curso, para responder a
importantes necessidades sentidas:


Melhoria da expressão escrita dos alunos;



Maior sentido de responsabilidade e criatividade dos alunos, a desenvolver

através de uma metodologia de trabalho adequada;


Aquisição pelos alunos de maior conhecimento e competência em todas as

áreas do curso, nomeadamente em gerência de redes, por existir uma percepção de
que ela deve ser melhorada.
Sendo que o corpo docente aparece com o ponto forte do curso, ele não deve
ser esquecido: para manter o bom nível e atualizar os conhecimentos da área e da
docência, há que incentivar e promover a formação e a atualização dos docentes.
Finalmente, também foi constatado, neste estudo, que a tradição e bom nome
dos cursos influenciam a escolha dos empregadores.
O trabalho nos aspectos enunciados também tem que ter expressão no
reconhecimento social do curso. O que se deve pretender é que, no futuro, os
egressos do Curso de Gestão de redes da Universidade Castelo Branco concorram,
no mercado de trabalho, em pé de igualdade com egressos das melhores IES.
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ANEXO A – ENADE: QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE – respostas dos
estudantes da Universidade Castelo Branco
Distribuição das respostas às questões do Questionário do Estudante para os concluintes
da IES
Escala
Questão
1

2

3

4

5

6

7*

27. As disciplinas cursadas contribuíram
para sua formação integral, como
cidadão e profissional.

0

0

2,9

23,5

35,3

32,4

5,9

28. Os conteúdos abordados nas
disciplinas do curso favoreceram sua
atuação em estágios ou em atividades de
iniciação profissional.

0

0

2,9

20,6

35,3

32,4

8,8

29. As metodologias de ensino utilizadas
no curso desafiaram você a aprofundar
conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.

0

0

0

14,7

47,1

29,4

8,8

30. O curso propiciou experiências de
aprendizagem inovadoras.

5,9

0

0

17,6

32,4

44,1

0

31. O curso contribuiu para o
desenvolvimento da sua consciência
ética para o exercício profissional.

5,9

0

5,9

14,7

35,3

35,3

2,9

32. No curso você teve oportunidade de
aprender a trabalhar em equipe.

0

0

2,9

11,8

20,6

61,8

2,9

33. O curso possibilitou aumentar sua
capacidade de reflexão e argumentação.

0

0

8,8

14,7

23,5

47,1

5,9

34. O curso promoveu o desenvolvimento
da sua capacidade de pensar
criticamente, analisar e refletir sobre
soluções para problemas da sociedade.

0

0

0

29,4

26,5

29,4

14,7

35. O curso contribuiu para você ampliar
sua capacidade de comunicação nas
formas oral e escrita.

0

0

0

20,6

32,4

35,3

11,8

36. O curso contribuiu para o
desenvolvimento da sua capacidade de
aprender e atualizar-se
permanentemente.

0

0

5,9

5,9

41,2

47,1

0

2,9

0

2,9

2,9

29,4

58,8

2,9

37. As relações professor-aluno ao longo
do curso estimularam você a estudar e
aprender.

103

38. Os planos de ensino apresentados
pelos professores contribuíram para o
desenvolvimento das atividades
acadêmicas e para seus estudos.

2,9

2,9

2,9

11,8

41,2

38,2

0

39. As referências bibliográficas
indicadas pelos professores nos planos
de ensino contribuíram para seus
estudos e aprendizagens.

0

0

5,9

20,6

32,4

32,4

8,8

40. Foram oferecidas oportunidades para
os estudantes superarem dificuldades
relacionadas ao processo de formação.

0

0

2,9

14,7

26,5

32,4

23,5

41. A coordenação do curso esteve
disponível para orientação acadêmica
dos estudantes.

0

0

2,9

17,6

32,4

44,1

2,9

42. O curso exigiu de você organização e
dedicação frequente aos estudos.

0

0

2,9

8,8

35,3

47,1

5,9

43. Foram oferecidas oportunidades para
os estudantes participarem de
programas, projetos ou atividades de
extensão universitária.

5,9

5,9

8,8

20,6

26,5

14,7

17,6

44. Foram oferecidas oportunidades para
os estudantes participarem de projetos
de iniciação científica e de atividades que
estimularam a investigação acadêmica.

5,9

5,9

14,7

23,5

14,7

20,6

14,7

45. O curso ofereceu condições para os
estudantes participarem de eventos
internos e/ou externos à instituição.

2,9

11,8

14,7

17,6

20,6

20,6

11,8

46. A instituição ofereceu oportunidades
para os estudantes atuarem como
representantes em órgãos colegiados.

14,
7

5,9

8,8

17,6

11,8

14,7

26,5

47. O curso favoreceu a articulação do
conhecimento teórico com atividades
práticas.

2,9

0

5,9

20,6

44,1

23,5

2,9

48. As atividades práticas foram
suficientes para relacionar os conteúdos
do curso com a prática, contribuindo para
sua formação profissional.

5,9

5,9

5,9

14,7

41,2

23,5

2,9

0

0

5,9

20,6

29,4

41,2

2,9

5,9

0

5,9

17,6

8,8

26,5

35,3

49. O curso propiciou acesso a
conhecimentos //atualizados e/ou
contemporâneos em sua área de
formação.
50. O estágio supervisionado
proporcionou experiências diversificadas
para a sua formação.
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51. As atividades realizadas durante seu
trabalho de conclusão de curso
contribuíram para qualificar sua formação
profissional.

2,9

0

0

14,7

38,2

41,2

2,9

52. Foram oferecidas oportunidades para
os estudantes realizarem intercâmbios
e/ou estágios no país.

29,
4

8,8

2,9

5,9

2,9

8,8

41,2

53. Foram oferecidas oportunidades para
os estudantes realizarem intercâmbios
e/ou estágios fora do país.

32,
4

0

8,8

2,9

0

8,8

47,1

54. Os estudantes participaram de
avaliações periódicas do curso
(disciplinas, atuação dos professores,
infraestrutura).

5,9

2,9

5,9

14,7

26,5

44,1

0

55. As avaliações da aprendizagem
realizadas durante o curso foram
compatíveis com os conteúdos ou temas
trabalhados pelos professores.

2,9

2,9

2,9

11,8

41,2

32,4

5,9

56. Os professores apresentaram
disponibilidade para atender os
estudantes fora do horário das aulas.

5,9

2,9

0

8,8

17,6

64,7

0

57. Os professores demonstraram
domínio dos conteúdos abordados nas
disciplinas.

2,9

0

2,9

8,8

20,6

64,7

0

58. Os professores utilizaram tecnologias
da informação e comunicação (TICs)
como estratégia de ensino (projetor
multimídia, laboratório de informática,
ambiente virtual de aprendizagem).

2,9

0

0

5,9

20,6

70,6

0

59. A instituição dispôs de quantidade
suficiente de funcionários para o apoio
administrativo e acadêmico.

2,9

0

0

23,5

29,4

38,2

5,9

60. O curso disponibilizou monitores ou
tutores para auxiliar os estudantes.

14,
7

0

11,8

8,8

20,6

23,5

20,6

61. As condições de infraestrutura das
salas de aula foram adequadas.

0

8,8

5,9

32,4

32,4

17,6

2,9

62. Os equipamentos e materiais
disponíveis para as aulas práticas foram
adequados para a quantidade de
estudantes.

5,9

5,9

11,8

11,8

38,2

23,5

2,9

63. Os ambientes e equipamentos
destinados às aulas práticas foram
adequados ao curso.

8,8

5,9

2,9

29,4

29,4

20,6

2,9

105

64. A biblioteca dispôs das referências
bibliográficas que os estudantes
necessitaram.

0

0

2,9

8,8

32,4

29,4

26,5

65. A instituição contou com biblioteca
virtual ou conferiu acesso a obras
disponíveis em acervos virtuais.

2,9

0

5,9

11,8

32,4

26,5

20,6

66. As atividades acadêmicas
desenvolvidas dentro e fora da sala de
aula possibilitaram reflexão, convivência
e respeito à diversidade.

2,9

2,9

0

14,7

35,3

29,4

14,7

67. A instituição promoveu atividades de
cultura, de lazer e de interação social.

5,9

5,9

17,6

11,8

14,7

17,6

26,5

68. A instituição dispôs de refeitório,
cantina e banheiros em condições
adequadas que atenderam as
necessidades dos seus usuários.

2,9

5,9

2,9

20,6

23,5

38,2

5,9

Legenda: Escala de 1 – discordo plenamente a 6 – concordo plenamente; Valor de 7: Não se aplica.
Fonte: BRASIL (2015a).

