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RESUMO 
 

Com a expansão do sistema educacional, em especial do ensino superior no Brasil, 

intensificou-se a preocupação com a qualidade das instituições educacionais. A pesquisa 

sobre egressos (ex-alunos) é considerada um dos importantes meios para informar sobre a 

qualidade institucional e demonstrar os impactos gerados na sociedade. Apesar disso, é 

observado que as instituições brasileiras raramente utilizam os egressos como fonte de 

informações para os cursos, e quando captam informações, não as utilizam eficazmente para a 

melhoria da qualidade educacional. Nesse contexto, esta Tese tem como pergunta de 

pesquisa: Que indicadores podem subsidiar a avaliação, sob a perspectiva dos egressos, como 

ferramenta para o aperfeiçoamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu? Para 

tanto, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: (a) proposição teórica das dimensões e dos 

indicadores para Avaliação de Programas de Doutorado em Administração, sob a perspectiva 

dos egressos; e (b) aplicação desse conjunto de indicadores, junto a uma amostra de egressos, 

por intermédio de um e-survey, para Avaliação de um Programa de Doutorado em 

Administração. Os resultados propõem a classificação dos indicadores em três dimensões: (1) 

Avaliação das Repercussões (mensuração das mudanças ocorridas no nível individual em 

função de uma determinada intervenção educacional); (2) Avaliação do Relacionamento 

(análise do nível de participação, envolvimento e engajamento dos alunos e dos egressos na 

vida da Instituição/Programa) e (3) Avaliação da Qualidade dos Serviços (visão dos egressos 

sobre a estrutura e os serviços prestados pela Instituição/Programa de formação). A aplicação 

e validação do conjunto de indicadores, em uma amostra de 141 egressos, mostraram serem 

válidos e consistentes os instrumentos utilizados e as dimensões propostas, permitindo chegar 

a constatações com relação às repercussões, ao relacionamento e ao nível de qualidade do 

Programa de Doutorado avaliado. Nesse sentido, a principal contribuição desta pesquisa 

reside na proposição das dimensões e indicadores para avaliação de Programas de Doutorado 

em Administração, a partir da visão dos egressos, que podem ser ratificadas em futuras 

pesquisas, com replicação dessas dimensões e dos indicadores em Programas de diferentes 

instituições ou áreas.  

 

Palavras-chave: Administração: Estudo e Ensino; Avaliação de Programas Educacionais; 

Pós-Graduação; Egressos; Indicadores de Qualidade; Indicadores de Desempenho. 
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ABSTRACT 

 

With the expansion of the educational system, especially higher education in Brazil, concerns 

about the quality of educational institutions were intensified. Research on graduates (alumni) 

is considered one of the main sources to inform about the educational quality and to 

demonstrate the impacts on society. Nevertheless, it is observed that Brazilian institutions 

rarely consider alumni as a source of information for their courses, and when these 

institutions capture information, they do not apply them effectively for improving the 

educational quality. In this context, this Thesis presents the following research question: 

What indicators can support the evaluation, from alumni’s perspective, as a tool for 

improvement of Graduate Stricto Sensu Programs? Therefore, the study was conducted in two 

stages: (a) theoretical proposition of dimensions and indicators for evaluation of Doctoral 

Programs in Business Administration, according alumni’s perspective; and (b) application of 

this set of indicators in a sample of graduates, through an e-survey, for evaluation of a 

Doctoral Program in Business Administration. The results suggest the classification of 

indicators in three dimensions: (1) Impact Evaluation (measurement of changes at the 

individual level in terms of a particular educational intervention); (2) Relationship 

Evaluation (analysis of the level of participation, involvement and engagement of students 

and graduates in the Institution/Program life) and (3) Services Quality Evaluation (the 

alumni insight into the structure and the services provided by the institution / training 

program). The application and validation of the set of indicators, in a sample of 141 

graduates, showed that the tools used and the proposed dimensions are valid and consistent, 

allowing reach findings regarding the impact, the relationship and the quality level of the 

evaluated Doctoral Program. In this sense, the main contribution of this research is the 

proposition of dimensions and indicators for evaluation of Doctoral programs in Business 

Administration, from the alumni’s perspective, which can be ratified in future researches, 

with replication of these dimensions and indicators in programs of different institutions or 

areas. 

 

Keywords: Administration: Study and Teaching; Educational Programs Evaluation; Post-

Graduation; Alumni; Quality Indicators; Performance Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A segunda metade do século XX representou um importante período para o desenvolvimento 

econômico mundial, especialmente em função da forte evolução da educação e da ciência. 

Com a ocorrência da segunda revolução industrial, elevou-se a riqueza mundial e, fatores 

como o aumento da eficiência produtiva e o avanço da inovação e da tecnologia, deram 

contribuições decisivas para a evolução do período (DELORS, 1996). 

 

Na época subsequente, pós-industrial, deu-se o início da formação da sociedade do 

conhecimento, em que a informação passou a ser o principal fator para o desenvolvimento. A 

sociedade era caracterizada pelo seu dinamismo e, as organizações, pela flexibilidade, 

impulsionando as suas transformações. O grau de amadurecimento e de solidificação dessa 

sociedade foram os principais parâmetros para identificar o nível de industrialização em que 

se encontravam os países (WERTHEIN, 2000). 

 

Por sua vez, no contexto do século XXI, a educação se tornou o pilar para o progresso 

científico-tecnológico, representando um importante ativo estratégico tanto para países, 

quanto para organizações, por possibilitar a busca e a manutenção de vantagens competitivas 

em um ambiente altamente competitivo e de rápidas mudanças. 

 

As aptidões intelectuais e cognitivas ganharam relevância em função da mudança da natureza 

do trabalho para atividades mais abstratas e associadas ao conhecimento. As dimensões 

materiais das tarefas perderam força e, os processos educativos voltados à formação de mão 

de obra para atividades de rotina, por meio do aprendizado caracterizado pela repetição e 

imitação, tornaram-se insuficientes. Nesse cenário, a formação de pessoas passou a ser mais 

valorizada, buscando prepará-las para evoluir, adaptar-se e antecipar-se a essas 

transformações (DELORS, 1996), de forma criativa e inovadora. 

 

O desempenho cognitivo transformou-se em uma condição essencial para o desenvolvimento 

e, dessa forma, os investimentos em formação ganharam destaque pela importância 

estratégica para obtenção de vantagens competitivas. Conforme ressaltaram Barbosa Filho e 

Pessôa (2010), esses esforços são importantes, pois elevam a qualidade da mão de obra e 

causam impactos sobre os salários. A educação é, portanto, o meio para desenvolvimento do 
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capital humano, na medida em que possibilita às pessoas adquirir conhecimentos, habilidades 

e atitudes, aumentando seu potencial para o trabalho, proporcionando retornos profissionais, 

econômicos e sociais. 

 

O contexto brasileiro é de aumento de investimentos em educação superior nos últimos anos. 

Conforme dados do INEP (2014), houve aumento dos investimentos públicos diretos (federal, 

estadual e municipal) no ensino superior (tecnológico, graduação e pós-graduação stricto 

sensu) em termos reais, considerando um período de dez anos, entre 2004 a 2013, passando de 

R$ 15,1 mil para R$ 21,3 mil por estudante. Os investimentos privados pelas famílias em 

cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) passaram de R$ 1,4 bilhão 

em 2003 para R$ 2,4 bilhões em 2009 (MENEZES FILHO; NUÑES, 2012). E, segundo o 

relatório Education at a Glance da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, em 2010, os gastos em educação superior no Brasil foram cerca de US$ 13 mil 

por aluno, próximo à média dos países analisados pela OECD, de US$ 13,5 mil, estando à 

frente de países como Coréia do Sul, Itália, Portugal, Nova Zelândia, e demais países da 

América Latina (OECD, 2013). 

 

Em termos quantitativos, a educação superior sofreu uma forte expansão nos últimos anos. O 

número de matrículas na graduação dobrou em um período de dez anos, de 3,5 milhões em 

2002 para 7 milhões de alunos matriculados em 2012 (MERCADANTE, 2012) e a pós-

graduação stricto sensu cresceu quanto ao número de programas de mestrado e doutorado, em 

um período de dez anos, passando de 2.986 em 2003 para 5.082 em 2013 (CAPES, 2010; 

MERCADANTE, 2013). 

 

 

1.1 Caracterização do Problema 

 

Com a elevação dos investimentos e a expansão do sistema educacional, em especial do 

ensino superior no Brasil, intensificou-se a preocupação com a qualidade das instituições 

educacionais, colocando-se em pauta a discussão sobre os resultados desse processo. A 

comunidade acadêmica passou a debater e empreender estudos e pesquisas sobre o tema, os 

órgãos governamentais a propor e aplicar instrumentos de avaliação externa e as instituições 

de Ensino a elaborar e realizar seus próprios procedimentos de avaliação interna. Têm-se 

discutido questões relacionadas ao desempenho das Instituições de Ensino, buscando-se 
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compreender seus níveis de eficiência com respeito aos recursos e processos, o grau de 

eficácia com relação ao alcance das metas e objetivos, dentre outros aspectos. As informações 

geradas nesse processo têm alimentado novas discussões, suscitadas reflexões e servido como 

subsídio para a gestão das instituições na busca pelo seu aperfeiçoamento. E, para as 

instituições públicas, têm sido um meio de demonstrar à sociedade os retornos gerados face 

aos investimentos realizados. 

 

A Universidade, conforme reza a Constituição Federal do Brasil, está pautada na 

indissociabilidade da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão (BRASIL, 1998) e, ao se preocupar 

com a formação de sujeitos sociais capazes de compreender o contexto social e atuar 

ativamente como cidadãos, tem na preparação de profissionais para o mercado de trabalho 

uma consequência natural de suas atividades de formação (MAZZILLI, 2011). Nesse sentido, 

a formação de quadros para a sociedade é, e deve ser entendida, como a principal contribuição 

social das Instituições de Ensino e, os seus ex-alunos (egressos), que representam um 

importante capital humano, devem ser mantidos próximos à Universidade (MARCOVITCH, 

1998).  

 

Visando melhor qualificar o grau dessa contribuição social, pode ser constatado um crescente 

interesse na coleta de dados e na realização de estudos e de pesquisas com egressos, como 

uma das perspectivas de avaliação institucional. Dentre as iniciativas, destacam-se: as 

governamentais, cuja avaliação busca regular e garantir padrões mínimos de qualidade; as 

institucionais, por meio da autoavaliação, em que as Instituições de Ensino buscam analisar e 

refletir sobre suas atividades e o alcance dos objetivos, visando seu próprio desenvolvimento; 

e as acadêmicas, que são iniciativas de pesquisadores que buscam compreender melhor 

questões e/ou fenômenos relacionados aos egressos. 

 

A importância de se realizar a coleta de dados e de se conduzir estudos e pesquisas com foco 

nos egressos reside no fato de que os ex-alunos são capazes de analisar de maneira mais 

objetiva, sólida e ampla, pelo seu grau de maturidade e experiência, as contribuições do curso 

para sua formação (DELANEY, 1997; ESPARTEL, 2009). Por atuar no mercado, o ex-aluno 

tem uma visão diferenciada, capaz de contrastar as competências desenvolvidas com as 

exigidas no trabalho, possibilitando avaliar a consistência curricular com as demandas 
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exigidas na carreira/profissão (DELANEY, 1997; MEIRA; KURKGANT, 2009), tendo assim 

uma perspectiva privilegiada em relação aos docentes e alunos (PETTIT; LITTEN, 1999). 

 

No entender de Volkwein (2010), as pesquisas com egressos são as que possuem a melhor 

relação custo-benefício para avaliar os resultados em uma avaliação. As informações obtidas 

têm potencial para gerar contribuições teóricas e implicações práticas, podendo ser usadas por 

diferentes públicos e para diversas finalidades. Internamente, possibilita avaliar resultados e 

indica caminhos para aperfeiçoamentos institucionais, e externamente, subsidia atividades 

voltadas à acreditação da IES, gera informações para prestação de contas (accountability), 

serve como referência para atrair potenciais alunos no processo de recrutamento, e é útil como 

meio de incentivo para promoção de doações de recursos por parte dos egressos. Ou seja, 

conforme afirmaram Cabrera, Weerts e Zulick (2005), a pesquisa sobre egressos é um meio 

para informar sobre a qualidade institucional e demonstrar os impactos gerados na sociedade. 

 

Enquanto que, nos Estados Unidos e Europa, a preocupação em torno dos egressos é mais 

tradicional (PETTIT, 1991; WEERTS; VIDAL, 2005), com corpo de conhecimentos mais 

consolidados em termos práticos e teóricos, é possível constatar que a realidade brasileira é 

distinta. Segundo constatam Cassimiro e Pereira (2006), as Instituições brasileiras não 

possuem essa tradição de acompanhar ou de se relacionar com seus ex-alunos. De acordo com 

os dados do Censo da Educação Superior, em 2008 havia 2.252 IES (MEC, 2009) e, somente 

261 IES possuíam informações sobre egressos da graduação, porém, em grande parte, sem 

possuir uma organização dos dados, demonstrando estar  em um estágio mais inicial de 

estruturação de um sistema de acompanhamento de egressos (GRIBOSKI, 2012).  

 

Com relação à pós-graduação stricto sensu brasileira, o cenário não é diferente, e é possível 

traçar um panorama de aumento das exigências pelo levantamento de informações acerca dos 

egressos. Essa demanda deverá incentivar a implantação de sistemáticas de acompanhamento 

de egressos por parte dos programas de pós-graduação, além de promover ainda mais o 

interesse no desenvolvimento de estudos e de pesquisas com ex-alunos. Ao observar a agenda 

nacional de pesquisa do plano nacional da pós-graduação, relativo ao período 2011-2020, um 

dos pontos críticos a serem implantados é a inclusão de indicadores sobre egressos no 

processo de avaliação da pós-graduação para avaliar o destino dos ex-alunos (CAPES, 2013d). 
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Essa tendência é observada por meio de ações empreendidas tanto pelos Programas quanto 

pela CAPES. Sob o ponto de vista dos Programas, observam-se iniciativas institucionais para 

a criação de mecanismos para a realização do acompanhamento dos egressos (MACCARI, 

2008). Sob a perspectiva da CAPES, a avaliação dos egressos dos programas de mestrado 

profissional passou a ser considerada mais intensamente a partir de 2011, com a determinação 

de critérios de análise para avaliação de ex-alunos, em que se busca aferir a qualidade das 

produções intelectual e tecnológica e analisar os impactos gerados pelo programa nos 

egressos (MACCARI et al, 2014). Ademais, em 2014, ao lançar a nova plataforma para 

elaboração do relatório de atividades (Plataforma Sucupira), a CAPES instituiu um campo 

exclusivo para que seja informado o perfil dos egressos pelos Programas de Pós-graduação 

acadêmicos (mestrado acadêmico e doutorado). 

 

No entanto, de acordo com Moreira e Velho (2012), o sistema de avaliação da pós-graduação 

da CAPES ainda permanece voltado para análise do desempenho dos programas, em 

detrimento da análise do seu impacto econômico e social, a ser ilustrada por meio da análise 

de questões relativas à formação e atuação no trabalho do egresso. Há a necessidade de que os 

resultados ou os efeitos do programa sejam analisados (SCHWARTZMAN,1994; PNPG, 

2010). 

 

Os mecanismos de avaliação, na visão de Horta (2006), devem ser aperfeiçoados de forma 

que seja privilegiada a análise da qualidade da formação de mestres e doutores, sem focar 

excessivamente nos aspectos quantitativos da avaliação. Severino (2003) alertou que, quando 

a análise dos resultados dos Programas é realizada somente em termos quantitativos 

(quantidade de publicações, número de titulados, percentual de projetos financiados, etc),  a 

análise em seu mérito pode ser prejudicada. Portanto, a análise do ex-aluno é um item 

importante a ser considerado na avaliação, pois, conforme afirmaram Spagnolo e Souza 

(2004), o estudo da trajetória profissional dos ex-alunos representa uma das mais efetivas 

maneiras de avaliação de Programas e, as informações sobre a atuação do ex-aluno na 

sociedade dão a noção da qualidade do retorno social proporcionado pelo Programa 

(SEVERINO, 2003; MOREIRA; VELHO, 2012). Gatti et al (2003) recomendaram ainda que, 

além das informações sobre o destino dos egressos, é necessário que sejam definidos 

indicadores da própria contribuição social de um Programa. 
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Apesar da relevância da temática, conforme constatado, poucas Instituições utilizam os 

egressos como fonte de informações para os cursos, tampouco usam as informações para a 

melhoria da qualidade educacional. As análises dos dados são realizadas por uma baixa 

parcela das IES, mas não é claro às IES quais dados levantar e como utilizar as informações 

obtidas (GRIBOSKI, 2012). 

 

1.2 Questão e Objetivos de Pesquisa 

 

Parte-se da prerrogativa de que os processos educacionais suscitam transformações nos 

indivíduos e, ao analisar essas transformações, fornecem uma importante medida de qualidade 

do programa. Portanto, considerar a visão dos egressos (ex-alunos), como uma perspectiva da 

avaliação de programas educacionais, possibilita levantar informações e realizar avaliações, 

de forma direta ou indireta, sobre o grau de efetividade dos programas e, com isso, subsidiar o 

autodesenvolvimento desses programas. 

 

Dentre os resultados gerados pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, que são (a) a 

produção intelectual do Programa, (b) a inserção social do Programa e (c) a formação 

(egressos) (MACCARI et al, 2014; CAPES, 2012), esta pesquisa considera, como recorte 

conceitual, a visão dos egressos (ex-alunos) do doutorado para a avaliação dos Programas. 

Em outras palavras, tem-se como ponto de partida a análise de um dos resultados gerados, os 

egressos, como meio para a avaliação do Programa. Para tanto, tem como foco o estudo das 

dimensões e dos indicadores para  avaliação desses Programas, levando em consideração a 

perspectiva desses egressos. Nesse aspecto, esta Tese tem como questão de pesquisa: Que 

indicadores podem subsidiar a avaliação, sob a perspectiva dos egressos, como 

ferramenta para o aperfeiçoamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu? 

Para tanto, buscou-se alcançar os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral 

 

 Propor um conjunto de indicadores para avaliação de programas de doutorado em 

Administração, sob a perspectiva dos egressos. 
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Objetivos específicos 

 

 Estabelecer as dimensões para avaliação de programas, sob a perspectiva dos egressos; 

 Elaborar e validar os indicadores para avaliação de programas, sob a perspectiva dos 

egressos; 

 Aplicar o conjunto de indicadores por meio da avaliação de um programa de doutorado 

em Administração, sob a perspectiva de seus egressos. 

 

O estudo justifica-se, portanto, pois a participação discente, que é sujeito e objeto da educação, 

é relevante no processo de avaliação, por analisar e fornecer informações apuradas sobre a 

qualidade do ensino (MOREIRA; HORTALE; HARTZ, 2004). A elaboração de indicadores 

como uma sistematização consolidada das informações sobre ex-alunos é necessária para 

subsidiar as decisões sobre as atividades das Instituições de Ensino, tais como o planejamento 

de cursos e arranjos didático-pedagógicos (LOUSADA; MARTINS, 2005), pois os 

indicadores sobre egressos são importantes meios para avaliação institucional (SANDO; 

FERENCAK, 2012). Além disso, o estudo da formação doutoral é relevante por influenciar 

todos os níveis de ensino e pesquisa (CANHADA; BULGACOV, 2009) e pelo fato de os 

doutores desempenharem papel chave na economia, por inovar, criar e difundir o 

conhecimento (CGEE, 2010). 

 

 

1.4 Definições Operacionais 

 

São apresentadas as definições dos termos da questão de pesquisa, adotadas para fins deste 

estudo. 

 

a. Indicadores 

Indicador é uma variável, que considerada conjuntamente com outras variáveis, 

possibilita medir de forma aproximada os construtos, que são conceitos não 

observáveis e que não são passíveis de serem mensurados de maneira direta (HAIR JR 

et al, 2009). 
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b. Avaliação 

Avaliar é a determinação do “valor ou mérito de um objeto de avaliação”, buscando 

analisar o seu grau de (in)sucesso, com a proposição de caminhos para ajustes e 

aperfeiçoamentos. Está relacionado ao processo de identificar, esclarecer e aplicar 

critérios que determine esse valor ou mérito do objeto, com base em critérios 

relacionados à qualidade, utilidade, eficácia ou importância (WORTHEN; SANDERS; 

FITZPATRICK, 2004, p.35). 

 

c. Egressos 

Egressos são os ex-alunos de Instituições de Ensino que completaram a sua formação 

educacional (PENA, 2000). Representam, no âmbito da educação superior, os 

indivíduos que cumpriram os requisitos necessários para a obtenção do diploma, em 

nível de graduação, e para a obtenção do título, em nível de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

d. Aperfeiçoamento 

Aperfeiçoar (ou desenvolver) é buscar melhorias continuamente. Está associado ao 

processo de avaliação, cujas informações obtidas servem como subsídio para a gestão 

institucional. Envolve reforçar os pontos fortes, corrigir os pontos fracos, além de 

melhorar a eficiência e eficácia, tendo em vista a missão e visão institucional. 

 

e. Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

São Programas vinculados às instituições de ensino e de pesquisa, avaliados pela 

CAPES, que têm como objetivo a formação de recursos humanos qualificados, em 

nível de mestrado e de doutorado. Além disso, representa o principal espaço da 

produção científica e tecnológica brasileira. 

 

 

1.5 Relevância do Estudo 

 

Este estudo traz contribuições nos seguintes aspectos: (i) conceitual, por meio da estruturação 

de dimensões e de indicadores voltados para avaliação de Programas de Pós-Graduação, com 

base na perspectiva de um de seus resultados, os ex-alunos; (ii) empírica, com a ilustração e 

validação das dimensões do modelo proposto por meio da sua aplicação junto a egressos do 
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doutorado de um programa de pós-graduação em Administração; (iii) à comunidade científica, 

como estímulo à discussão sobre estudos e pesquisas relacionados aos egressos; (iv) aos 

estudantes, potenciais alunos e aos próprios egressos, com informações acerca do programa; 

(v) às instituições de ensino e à CAPES, com a proposição de indicadores para avaliação de 

Programas, tendo como base a perspectiva dos egressos; (vi) à sociedade, pelo seu valor 

público ao conhecer a efetividade e as repercussões do Programa. 

 

1.6 Estrutura da Tese 

 

Esta Tese está estruturada como segue: no capítulo de Introdução são apresentados a 

contextualização do assunto, a caracterização do problema, a questão e os objetivos da 

pesquisa, bem como as delimitações e as contribuições do estudo; no capítulo  

Fundamentação Teórica, são abordados temas sobre Avaliação de Instituições de Ensino 

Superior, Indicadores, Pós-Graduação Stricto Sensu. Além disso, é traçado um panorama dos 

estudos e pesquisas realizadas sobre egressos; no capítulo Indicadores para Avaliação de 

Programas, é apresentada a proposta teórica do modelo de indicadores; no capítulo Aspectos 

Metodológicos, apresentam-se a natureza do estudo, as etapas, as escolhas metodológicas e 

os caminhos percorridos para a realização da pesquisa; no capítulo Apresentação e Análise 

dos Resultados, são apresentados os dados e os resultados da aplicação do modelo proposto; 

nas Discussões, realiza-se discussão dos achados com a literatura; nas Considerações Finais 

são apresentadas as limitações e agenda para futuras pesquisas; por fim, são apresentadas as 

referências e os apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta os seguintes assuntos: (i) avaliação de instituições de ensino superior, 

explorando os seus objetivos, finalidades, princípios, características, formas e modalidades; 

(ii) conceitos sobre indicadores; e (iii) caracterização do Sistema de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e de seu sistema de Avaliação.  

 

 

2.1 Avaliação de Instituições de Ensino Superior 

 

A sociedade do século XXI enfrentará inúmeros desafios e terá que despender esforços na 

busca de soluções para os diversos problemas da modernidade, relacionadas às questões 

sociais, econômicas, educacionais, dentre outros. Nessa perspectiva, o ato de avaliar cumpre 

um relevante papel ao possibilitar a realização de análises sobre o nível de eficiência e 

eficácia, servindo de subsídio para a tomada de decisões voltadas para o desenvolvimento. 

 

A avaliação não é um conceito novo, pois desde os primórdios da história da humanidade, já 

se faziam comparações e julgamentos, com a realização de avaliações por indivíduos ou 

grupos. Trata-se de “uma forma básica de comportamento humano”, podendo ser estruturada 

e formal, com critérios explícitos que possibilitam o levantamento apurado de informações 

sobre as alternativas existentes, ou subjetiva e informal, mais comum e que está relacionada 

às escolhas realizadas com base em critérios que envolvem a percepção do indivíduo 

(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p.38). A avaliação não é neutra, pois é 

produzida em um contexto social de valores (DIAS SOBRINHO, 1998).  

 

(...) alguns autores equiparam a avaliação com pesquisa ou mensuração. Outros a definem 

como a estimativa da extensão em que os objetivos específicos foram alcançados. Para 

alguns, avaliação é sinônimo de juízo profissional e se reduz a ele. Outros equiparam 

avaliação com auditoria ou diversas variantes do controle de qualidade. E há ainda quem 

defina avaliação como a ato de coletar e apresentar informações que possibilitem às 

pessoas que tomam decisões de atuar de forma mais inteligente (WORTHEN; 

SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p.35). 
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Avaliar implica um processo de reflexão, compreensão, atribuição de novos significados e de 

relacionamento das partes com o todo. Trata-se também de um processo de formação e de 

apropriação das experiências, em que não há distinção entre as questões objetivas e subjetivas, 

as análises quantitativas e qualitativas, preservando os valores associados aos fatos que 

emergem durante a atividade de avaliação  (DIAS SOBRINHO, 2008). Os indivíduos que 

realizam a avaliação dão sentido e significados ao objeto em análise, com a atribuição de 

conceitos e valores, indicando que a avaliação traz a noção de “aval para uma ação” 

(DALBEN; VIANNA, 2008, p.31). 

 

Por meio da avaliação, portanto, é possível determinar “o valor ou mérito de um objeto de 

avaliação”, identificando as causas de sucesso e de insucesso, além de apontar as ações 

necessárias para correções e aprimoramentos. Envolve os processos de “identificação, 

esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor (valor ou mérito), 

a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a esses 

critérios” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p.35).  

 

No entender de Coêlho (1997, p.1), medir é diferente de avaliar. A função da medição “é 

verificar, a partir de uma escala fixa, a extensão ou grandeza de um objeto”, enquanto a 

avaliação está relacionada ao fato de, “ao mesmo tempo, estimar o merecimento, definir a 

qualidade e o mérito, determinar o valor, formar juízo ou conceito acerca de uma realidade”.  

 

Durante a concepção de um processo de avaliação é necessário que se leve em consideração a 

relação entre o plano de ação e os objetivos estabelecidos, por meio da comparação com um 

padrão de referência. Essa sistemática permite alcançar o nível de conhecimento necessário 

para realizar juízos sobre algo ou alguém (DALBEN; VIANNA, 2008). A verificação do 

nível de coerência entre o ser (realizado) e o dever ser (almejado) está associada aos conceitos 

de eficiência, que é a relação entre os insumos e os resultados, e à eficácia, que relaciona as 

práticas e os objetivos traçados (DIAS SOBRINHO, 2008).  

 

A avaliação possui diferentes formas de classificação. Segundo Cohen e Franco (2008), ela 

pode ser em função: (1) do momento em que se realiza e os objetivos que persegue (avaliação 

ex-ante e ex-post - de processo ou de impacto); (2) de quem realiza a avaliação; (3) da escala 

dos projetos; (4) dos destinatários da avaliação. Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), 

ela pode ser centrada: (i) nos objetivos, para determinar o grau do alcance; (ii) na 
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administração, para subsidiar tomada de decisões; (iii) nos consumidores, com dados sobre 

produtos e serviços para tomada de decisões; (iv) em especialistas, para oferecer julgamentos 

profissionais da qualidade; (v) em adversários, apontando pontos fortes e fracos;  (vi) nos 

participantes, para compreender e retratar complexidades de uma atividade, subsidiando um 

público específico com informações. 

 

De acordo com Cohen e Franco (2008), a avaliação de impacto (ex post) é a mais aplicada e 

desenvolvida metodologicamente, permitindo analisar as mudanças de um projeto na 

população beneficiada e/ou mensurar o grau do alcance dos objetivos determinados. Órgãos 

internacionais como o Banco Mundial subsidiam iniciativas, estudos e publicações sobre 

impacto com vistas ao desenvolvimento de países, atestando, dessa forma, a importância 

desse tipo de avaliação (WORLD BANK, 2011). 

 

Segundo os autores, existem três modelos de avaliação de impacto: (1) modelo experimental 

clássico, com a conformação de um grupo experimental e um grupo controle; (2) modelos 

quase-experimentais, em que os membros dos grupos não são selecionados aleatoriamente; 

(3) modelos não-experimentais, em que a população-objetivo não pode ser comparada com 

grupo-testemunha. 

 

Nas organizações, a mensuração de impacto tem sido utilizada para avaliações específicas e 

voltadas aos programas de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E), que permite 

identificar em que medida os esforços despendidos geraram os efeitos desejados na vida 

pessoal e no trabalho (FREITAS et al., 2006).  Para a realização da análise são utilizados 

indicadores de impacto que podem ser organizados nas seguintes categorias: (1) 

comportamentos e resultados; (2) complexidade de medida (profundidade ou largura); (3) 

nível a que se refere (indivíduo, grupos e organização).  

 

O método de Kirkpatrick (1994) é tido como precursor dos demais e considera a avaliação em 

quatro níveis: (1) de reação, que levanta as percepções dos participantes quanto ao conteúdo, 

instrutores, recursos e demais aspectos; (2) de aprendizado, para determinar o nível do 

aumento dos conhecimentos, habilidades e atitudes; (3) de comportamento, que identifica a 

transferência para o dia-a-dia das pessoas; (4) de resultados, ao verificar a efetividade da 

aplicação nos resultados da organização. Outros autores basearam-se no modelo de 
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Kirkpatrick para agregar outros níveis de avaliação, tais como o nível organização e o valor 

definitivo, proposto por Hamblin (1978), além do nível contendo a taxa de retorno sobre 

investimento, sugerido por Philips (1991).  

 

Dentre os modelos desenvolvidos no Brasil, destacam-se o Modelo de Avaliação Integrado e 

Somativo (MAIS) de Borges-Andrade, o Modelo IMPACT de Abbad, proposto em 1999, 

cujos estudos realizados tiveram como base as contribuições desses autores (OLIVEIRA 

NETO, 2009). Segundo Borges-Andrade (2006), o modelo MAIS inclui levantamento de 

dados do ambiente onde ocorrem os eventos ou programas e também dos insumos, 

procedimentos, processos e resultados desses eventos. Conforme Abbad, Gama e Borges-

Andrade (2000), o modelo IMPACT está relacionado à reação, aprendizagem e impacto de 

treinamento no trabalho. 

 

Especificamente, com respeito à Avaliação de Instituições de Ensino Superior, tem se exigido 

das universidades uma maior participação nas questões sociais e econômicas em busca de 

superar as diversas carências existentes nos diferentes setores da sociedade. Esse fato é mais 

evidente quando se trata de instituições públicas, em que se questiona sobre a produtividade e 

eficiência, sob um contexto de escassez de recursos. Aliam-se a isso as crises da relação 

universidade, Estado e mercado, tornando assim a avaliação institucional um instrumento 

indispensável (DIAS SOBRINHO, 1998). 

 

De acordo com Belloni (1999, p. 39), a educação tem papel ativo e significativo na 

transformação social. Define avaliação nesse âmbito como um “processo sistemático de busca 

de subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da qualidade da instituição”, e qualidade como 

“o nível de aceitabilidade ou adequação de uma atividade ou produto definido por vários 

setores internos ou externos, tendo como parâmetros eficiência, eficácia e efetividade social”. 

 

Nos países avançados, é comum a realização de uma perspectiva de avaliação relacionada ao 

contexto socioprofissional, em que se busca entender os impactos sociais e econômicos 

gerados pela educação, em que se analisam temas como: eficácia e eficiência das instituições; 

eficácia e eficiência dos sistemas educativos; relações entre educação e trabalho; adequação 

da formação profissional aos empregos; custo da educação; impactos das investigações na 

indústria; prestação de contas; responsabilidade fiscal; dados de empregabilidade, dentre 

outros (DIAS SOBRINHO, 2008).  
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A qualidade das Instituições de Ensino Superior é observada pela sociedade e, dessa forma, 

faz-se necessário um processo de aperfeiçoamento contínuo das suas atividades, buscando 

elevar permanentemente o desempenho para atender ao mundo do trabalho, científico e 

acadêmico. A realização de análises das atividades da universidade é imprescindível, por 

meio do uso de indicadores que possibilite realizar a avaliação, o controle e o aprimoramento 

dos processos (CANTERLE; FAVARETTO, 2008). 

 

Vianna (2009) observou que a avaliação como parte de uma burocracia, sem integração a um 

sistema voltado à transformação dos processos de ensino e dos estudantes, não tem valor e 

utilidade. Dias Sobrinho (2008, p.198) ressaltou que a avaliação deve atentar aos aspectos 

particulares, entretanto, seu foco está em verificar prioritariamente os “sentidos essenciais das 

estruturas, dos projetos, dos programas e das práticas educativas”. Dessa maneira, a avaliação 

na área educacional pode contribuir também quanto aos aspectos relacionados às proposições 

das políticas públicas, ao aperfeiçoamento de currículos e ao estabelecimento de programas de 

aperfeiçoamento docente (VIANNA, 2009). 

 

Outro aspecto importante é que a avaliação em educação não deve se restringir como uma 

ferramenta interna de gestão, mas deve também servir como canal de divulgação dos 

resultados à sociedade, para que possibilite o monitoramento do trabalho e a realização de 

julgamentos quanto ao mérito e sobre a “eficiência transformadora da ação”. Dar utilidade aos 

dados obtidos a partir da realização da avaliação é um dos desafios a serem enfrentados, de 

maneira que a sociedade perceba os resultados e significados da avaliação (VIANNA, 2009, 

p.15).  

 

De acordo com Porto e Réginer (2003, p.105), a cultura da avaliação no âmbito da educação 

superior deverá se consolidar ainda mais. Conforme as autoras, “a disseminação dos conceitos 

e valores associados à qualidade, caminham em paralelo com a consolidação de práticas de 

avaliação: o que não se mede dificilmente se consegue gerir”. Assim sendo, além das 

avaliações realizadas pelo governo federal, processos liderados por outras organizações 

ganharão importância, possibilitando aos alunos realizar escolhas por meio de diversas fontes 

de informações e de abordagens de avaliação. 
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Dentre as iniciativas de avaliação de programas educacionais no Brasil, destacam-se as 

avaliações externas realizadas no âmbito federal, com sistemáticas e critérios específicos para 

avaliação da pós-graduação stricto sensu, conduzida pela Capes, e para avaliação dos demais 

níveis, por intermédio do Ministério da Educação. Esse processo tem como principais 

objetivos analisar a qualidade, estabelecer parâmetros orientadores para o aperfeiçoamento de 

cursos e Instituições de Ensino, além de servir como mecanismo para políticas públicas. Além 

da instância governamental, há a avaliação institucional, estabelecida pelas Instituições de 

Ensino, por meio da autoavaliação, realizada pelos cursos e programas educacionais. 

 

... as avaliações de origem externa, cujo emblema mais forte é o assessment de inspiração 

anglo-saxônica, visam a valoração e a classificação de indivíduos ou grupos e, a partir 

destes, a hierarquização de instituições. O que lhes dá sentido é a idéia de medida. Sua 

garantia são os instrumentos de distintos matizes, desde os de mensuração de quantidades 

físicas até os testes ou exames que permitam conclusões comparativas, muitas vezes 

produzidos e conduzidos por agências supranacionais ou nacionais. Essa avaliação é um 

poderoso instrumento de gestão política, um mecanismo importantíssimo para o 

monitoramento da eficiência dos sistemas educativos, especialmente de países em 

desenvolvimento, que recebem financiamento de organismos supranacionais (DIAS 

SOBRINHO, 1998, p.5). 

 

Segundo Masetto (2004), os aspectos mais importantes de uma avaliação institucional são: 

desenvolvimento da qualidade e relevância social; valorização do processo histórico e da 

missão de cada instituição, bem como da identidade e peculiaridade; preocupação com o 

presente e o futuro em um processo evolutivo; compreensão integrada dos dados de uma 

avaliação para analisar uma instituição em sua globalidade; aspecto diagnóstico e prospectivo 

de uma avaliação.  

 

Um dos objetivos da avaliação, no entender de Belloni (1999), é o autoconhecimento, 

possibilitando às instituições identificar os acertos, as vantagens, as potencialidades e também 

levantar as ineficiências e as dificuldades, por meio de um processo de análise sobre as razões 

e as causas que levaram às situações positivas ou às insuficiências. Nesse sentido, Coêlho 

(1997) ressaltou que a avaliação institucional é um importante instrumento, pois permite 

desvendar e superar as distorções, equívocos e deficiências, além de possibilitar a 

consolidação dos acertos, reforçando sua natureza acadêmica. 
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Outro objetivo é a tomada de decisão. Conforme Belloni (1999), trata-se de um aspecto que 

é inerente ao processo de avaliação. Busca-se pela disseminação das estratégias mais efetivas 

e pela substituição daquelas pouco eficientes e de baixa eficácia, por meio da introdução de 

novas formas e caminhos. Coêlho (1997) ressaltou que a avaliação subsidia a tomada de 

decisões a respeito das questões acadêmicas, na busca pela melhoria da qualidade. Além disso, 

salientou que auxilia a definição de objetivos e de alternativas, a construção de projetos e 

programas, possibilitando que a instituição trilhe um caminho com base em decisões lúcidas, 

racionais e coerentes. 

 

Com respeito à finalidade da avaliação, portanto, o objetivo é principalmente a busca do 

aperfeiçoamento, para melhorar o funcionamento e os resultados das instituições de ensino. 

Não visa punir nem premiar. Ela está voltada para reconstrução, implicando melhoria da 

qualidade em seus diversos aspectos, como do ensino, da aprendizagem, da gestão 

(BELLONI, 1999, p.41), dos processos internos - como currículos e qualificação do corpo 

docente, e das estruturas físicas, como laboratórios, bibliotecas (ESPARTEL, 2009). 

 

Com relação aos princípios e características, a avaliação é uma atividade global, pois 

envolvem todos os produtos, todas as atividades, todos os sujeitos, todas as instâncias da 

instituição ou conjunto de instituições do sistema. É também uma atividade processual, de 

caráter contínuo e sistemático, não podendo ser uma atividade estática, uma vez que envolve 

atividades processuais de ensino, de investigação, de disseminação do conhecimento, da 

cultura, da tecnologia, da reflexão e da capacidade crítica. Por meio do processo de avaliação 

é que o autoconhecimento se aprofunda, permitindo chegar à compreensão mais 

contextualizada e arraigada do que está em avaliação (BELLONI, 1999).  

 

Por ser processual, assume o caráter dinâmico, por buscar captar continuamente a evolução do 

desempenho de um estudante, de cursos, de programas ou de instituições, durante um 

determinado período ou ao longo do percurso. Devem ser analisados as atividades, o ambiente, 

os resultados, as estruturas, as relações causais, os objetivos, além de discutir questões 

associadas às atividades pedagógicas, às políticas educativas e especialmente sobre os efeitos 

do processo educacional na formação de cidadãos e implicações para a sociedade  (DIAS 

SOBRINHO, 2008). Conforme Dias Sobrinho (1998), as principais características e 

condições de avaliação institucional são:  
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i. globalidade, buscando por articulações entre unidades e estruturas, em uma visão 

multidimensional e integrada das partes, por meio de procedimentos qualitativos e 

quantitativos;  

ii. integradora, com a interpretação das causas, consequências contextos e processos dos 

fenômenos a serem compreendidos, além da avaliação da infraestrutura e gestão;  

iii. participativa e negociada, com participação ativa de todos os sujeitos, com 

participação institucional da comunidade acadêmica no processo de levantamento, 

seleção e organização da base de dados, além das pesquisas, debates e valorações 

qualitativas, em um esforço coletivo de conhecimento, à luz da missão institucional;  

iv. operatória e estruturante, em que a avaliação é orientada para o conhecimento, a 

interpretação, a tomada de decisões e a transformação da realidade, para a construção 

e elevação da qualidade;  

v. contextualizada, em que os produtos e resultados são compreendidos e explicados em 

relação aos processos e aos contextos, que são dinâmicos e sociais, buscando valorar 

os significados e impactos em relação ao contexto, além de interpretar as causas e 

condições da produção;  

vi. formativa, em que o caráter principal da avaliação é educativo, pedagógico ou 

formativo, respeitando a diversidade de opiniões e buscando fazer emergir o que não 

aparece normalmente no cotidiano;  

vii. permanente, com a combinação de três momentos que apresentam características 

distintas, a autoavaliação ou avaliação interna, realizada pelos agentes da comunidade 

interna, a avaliação externa, realizada pelas comissões de pares externos, articulado e 

combinado com a avaliação interna e a reavaliação ou a meta-avaliação, realizada 

internamente com a síntese e retomada do processo em novos patamares;  

viii. legítima, com o processo desenvolvido por decisão da instituição, dando legitimidade 

às ações e aos agentes, sob critérios rigorosos, submetido ao controle ético da 

comunidade;  

ix. voluntária, obedecendo ao princípio da transparência, do sentido público e da 

responsabilidade social de uma instituição educativa, abrindo-se às críticas da 

comunidade acadêmica, científica e da sociedade, buscando por melhorar a qualidade 

de seus serviços e estrutura, em cooperação e participação ativa da comunidade e das 

instituições de ensino;  

x. adaptação de cada instituição, respeitando a identidade de cada instituição, tendo 

como referência principal a missão e vocação dos compromissos sociais de cada 
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instituição, áreas ou unidades, identificando e fortalecendo os pontos fortes e 

superando os pontos mais problemáticos. 

 

Quanto à forma ou modalidade, uma das formas mais comumente utilizadas de avaliação 

institucional é a do tipo survey, em que se levantam dados acerca de dimensões que são 

consideradas importantes para o desempenho das Instituições de Ensino. Os dados são 

tratados de forma quantitativa com a construção de indicadores que representam o perfil da 

Instituição. Comparam-se os resultados obtidos a padrões pré-definidos externamente, com 

base nos critérios estabelecidos por órgãos do governo, por meio de suposições ou 

incorporando critérios estrangeiros, ou internamente à própria instituição, mais raro (GATTI, 

2006). 

 

Nem sempre os envolvidos com avaliações institucionais têm clara consciência desses 

aspectos como elementos fundamentais constitutivos de modelos avaliativos. Fica-se no 

descritivo-operacional, não se considera o aspecto de uma instituição orgânica de bem 

público, voltada para ações de ensino, de estudos ou de intervenções, destinadas à 

construção, reconstrução, difusão e ampliação de conhecimentos cujos efeitos 

socioculturais sejam, de alguma forma, relevantes para a constituição de uma sociedade 

mais eqüitativa. A maioria dos modelos avaliativos de instituições universitárias não 

levam em conta essas questões, porém, hodiernamente, elas vêm sendo colocadas como 

imprescindíveis para a compreensão do papel socioeducacional e científico das 

universidades (GATTI, 2006, p.10). 

 

De acordo com Gatti (2006, p.11), existem quatro modelos principais para avaliação 

institucional: 

 

1) Descritivos – quando se coletam, geralmente por meio de questionários, características das 

instituições, traçando-se o seu perfil, utilizando diferentes variáveis; 

2) Descritivos-analíticos – em que se procura comparar ou cruzar variáveis ligadas aos processos 

internos e aos produtos; 

3) Reflexivos-interpretativos – que, a partir de um fundamento descritivo e analítico, apresentam 

diferentes interpretações, traduzindo significados e relevâncias; 

4) Reflexivos-participativos – que se apoiam nas premissas e nos modos de coleta da avaliação 

participativa, que envolve, em situação de diálogo e reflexão contínuos, as formas e os 

processos de desenvolvimento das diversas atividades institucionais, os vários segmentos co-
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partícipes em diálogos reflexivo-interpretativos das representações e significados dessas ações, 

e de seu impacto percebido ou possível. 

 

Gatti (2006) afirmou que as práticas mais comuns são as duas primeiras, que são encontradas 

em ações institucionalizadas. Entretanto, as duas últimas são as mais adequadas de acordo 

com a nova proposta de avaliação institucional, com a realização de uma reflexão social e o 

papel das Instituições de Ensino nesse cenário. A modalidade 4 refere-se a um nível em que 

se chega a um aprendizado coletivo, por meio de processos interativos e iterativos, limitando 

o risco de uma avaliação restrita e periférica, ampliando as informações por meio da 

apreensão dos resultados tanto imediatos quanto mediatos nos múltiplos efeitos. Esse tipo de 

avaliação, por se tratar de uma aprendizagem social, agrega valor às instituições de ensino. 

 

São duas as modalidades de avaliação institucional, que diferem quanto ao objeto a ser 

avaliado. A primeira é a avaliação da instituição, que tem como objeto a instituição em sua 

individualidade. Envolve parceiros internos e externos, está focada nos processos e resultados, 

considerando o contexto socio-histórico e as políticas públicas, e leva a tomada de decisões 

internas à instituição, sobre os agentes, os processos e a estrutura. A segunda modalidade é a 

avaliação do sistema, que se volta para o sistema da educação em sua totalidade, é global e 

sistemática e considera não só a unidade, mas também o seu conjunto. Tem como objeto o 

sistema, seus integrantes e sua gestão. Tem características de avaliação externa, por 

considerar participação externa, e de autoavaliação, por incluir a participação interna à 

instituição (BELLONI, 1999). 

 

Os modelos predominantes de avaliação institucional são: a avaliação externa à instituição, 

centrada na regulação, controle e hierarquização, de natureza padronizada, utilizada como 

instrumento para implementar as agendas nacionais de educação, busca eficiência e 

produtividade e o estabelecimento de rankings; e a avaliação interna, centrada na melhoria 

institucional, caracterizada por respeitar a identidade e diversidade institucional, focada na 

valorização dos problemas que ocorrem no interior das instituições, em um processo de 

autoavaliação, enfatizando a participação e gestão democrática, de natureza mais interna e de 

orientação formativa e processual, focada na transformação qualitativa. Os autores 

argumentam que a avaliação externa é priorizada em detrimento da avaliação interna e 

argumentam a necessidade de que as duas vertentes sejam integradas, por serem 

complementares para consolidação dos sistemas de avaliação (VERHINE; FREITAS, 2012). 
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2.2 Indicadores 

 

Quando se faz referência a indicadores ou a índices, esses termos são comumente tratados, de 

maneira equivocada, como sinônimos. Ambos possuem o mesmo sentido aparente, mas 

apresentam diferenças importantes em sua concepção. Um índice, que é representado por um 

valor numérico, é composto por um conjunto de indicadores e/ou até por outros índices. Ele 

representa, portanto, um valor agregado de maior complexidade, que busca representar uma 

determinada realidade ou fenômeno (SICHE et al, 2007).   

 

Com relação ao indicador, pode-se considerá-lo de forma isolada ou composto por outros 

indicadores, representando assim os dados originais com a realização de um tratamento inicial 

desses dados (SICHE et al, 2007).  Conforme explicaram Hair Jr et al (2009), indicador é 

uma variável, que consideradas conjuntamente com outras variáveis, possibilita medir de 

forma aproximada os construtos, que por sua vez tratam de conceitos não observáveis e que 

não são passíveis de serem mensurados de maneira direta (HAIR JR et al, 2009). A realização 

de medições torna-se mais complexa quando aquilo que se deseja mensurar é de natureza 

intangível. Portanto, quanto maior a dificuldade de se medir algo, maior a necessidade de que 

haja a definição daquilo que se pretende mensurar (SOLIGO, 2012).  

 

Por intermédio dos indicadores, são obtidos sinais sobre comportamentos de um sistema e, 

quando um conjunto desses indicadores é analisado, as análises tendem a ser realizadas de 

maneira mais completa. Tanto os indicadores considerados de maneira isolada, quanto  

aqueles que estão integrados com outros indicadores, devem ser considerados pelo seu alto 

valor informativo (BOTTANI, 1998). 

 

Os indicadores, sob a perspectiva da administração, são instrumentos de gestão e possuem 

duas funções básicas, que são: (i) descrever sobre o estado real dos acontecimentos e 

comportamentos e (ii) comparar e analisar as informações como subsídio à realização de 

proposições valorativas. São aplicados nas atividades de monitoramento e avaliação, 

permitindo verificar se as metas foram cumpridas, observar evoluções, analisar a qualidade, 

reparar problemas, apontar para realização de mudanças, dentre outros aspectos. Dessa forma, 

os indicadores são úteis pois permitem (1) mensurar os resultados e gerir o desempenho, (2) 

embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada decisão, (3) 
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contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais, (4) facilitar o 

planejamento e o controle do desempenho, (5) viabilizar a análise comparativa do 

desempenho da organização e do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou 

ambientes semelhantes (BRASIL, 2009). 

 

Ao se construir indicadores, faz-se necessário considerar dois aspectos que são vitais nesse 

processo, que (i) está relacionada à seleção do enfoque da realidade a ser analisada e (ii) que 

está associada à escolha do ponto de vista teórico, com a definição do conceito adotado para 

explicação do fenômeno investigado (SOLIGO, 2012). Essa elaboração deve ser precedida, 

fundamentalmente, pela determinação clara dos objetivos e metas, que servirão como 

referência para o conjunto de indicadores a ser desenvolvido. Após a definição desses 

objetivos e metas, definem-se os indicadores e, ao final, faz-se necessário elucidar outras 

questões, sobre (a) o que se quer medir, (b) por que fazer a medição, (c) onde, quando e como 

interpretar cada indicador (SESI, 2010).  

 

Na área da educação, o uso internacional de indicadores como instrumento de análise 

ampliou-se a partir da década de 90, especialmente em função da globalização e competição 

econômica. As instituições passaram a buscar maior competitividade internacional, 

procurando zelar pela elevação do nível de qualidade de sua infraestrutura acadêmica e da sua 

posição na produção de conhecimento em relação às outras instituições (BOTTANI, 1998, 

p.16).  

 

Para uma adequada análise desses aspectos, existe a necessidade de que haja uma escolha 

apropriada dos indicadores de tal maneira que permita aos stakeholders de uma instituição de 

ensino ter uma noção mais apropriada do grau de qualidade da instituição e do nível do ensino 

prestado (BOTTANI, 1998). Nesse processo de definição e construção de indicadores para 

avaliação da qualidade institucional, Jannuzzi (2005) reforçou a importância de que estejam 

alinhados aos objetivos de um programa de formação. A partir desses objetivos são definidas 

as ações e, para cada uma dessas iniciativas, são escolhidos os indicadores (isolada ou 

conjuntamente) para a realização da avaliação e do monitoramento dos resultados.  

 

Conforme propuseram Galvão, Corrêa e Alves (2011), a formatação de um modelo de 

indicadores de avaliação de Instituições de Ensino Superior deve ter, como pano de fundo, o 

planejamento estratégico da instituição. Nesse sentido, o processo deve ser iniciado com base 
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na missão e a visão, nas estratégias e nos objetivos estratégicos estabelecidos pela instituição 

para então definir as dimensões da avaliação, os objetivos de cada dimensão, os indicadores 

relacionados à cada dimensão e as suas respectivas metas (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Desdobramento da missão e visão para construção do modelo de avaliação em IES 

FONTE: GALVÃO; CORRÊA; ALVES (2011) 

 

Os processos de obtenção das informações e de realização das medições e análises são parte 

da atividade de gestão, que devem ter relação direta com a estratégia institucional. Tanto os 

indicadores de qualidade quanto os indicadores de desempenho são relevantes para avaliar 

processos e resultados e fundamentais para análise do desempenho institucional 

(TACHIZAWA; ANDRADE, 1999). Para que o indicador escolhido seja potencialmente útil 

para contribuir na tomada de decisão, é necessário que atendam aos seguintes requisitos (SESI, 

2010).  

 

 Verificar se o comportamento (histórico) do indicador é conhecido; 

 Verificar a existência de parâmetros de comparação com outras localidades e 

ações (benchmarking) ou recomendações de organismos internacionais 

(especificações ou best practices); 

 Verificar se foi estabelecida meta para o indicador; 

 Verificar a existência de procedimentos quando os valores apresentarem uma 

mudança significativa no indicador; 

 Verificar a existência de um plano de ação para investigar e corrigir o impacto 

dessas mudanças no indicador (quando negativas); 

 Verificar se são conhecidas as inter-relações com outros indicadores para uma 

melhor interpretação e identificação das causas da situação em análise; 

 Verificar se foi definida uma estratégia simples e prática para divulgar o indicador 

proposto às partes interessadas. 
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Tachizawa e Andrade (1999) destacaram que o conjunto de indicadores a ser utilizado por 

instituições de ensino pode ser classificado em quatro níveis de abrangência, a saber: (1) 

indicadores de negócio, que buscam avaliar a prestação de serviços aos atuais e aos futuros 

clientes, com especial interesse na análise da sua interação com o ambiente externo; (2) 

indicadores de desempenho global, que se preocupam com a instituição como um todo e que, 

eventualmente, podem abranger a avaliação de serviços aos clientes; (3) indicadores de 

qualidade, também denominados de indicadores de resultados, que se propõem a mensurar  a 

eficácia dos processos voltados aos clientes, buscando relacionar com o nível de expectativa e  

com o grau de satisfação em torno do produto/serviço recebido; e (4) indicadores de 

desempenho, que se propõem mensurar a eficiência dos processos, estabelecidos em uma 

relação de produtos/insumos utilizados.  

 

A avaliação da qualidade de instituições de ensino superior tem sido objeto de interesse de 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

especialmente a partir da década de 1980 (FINNIE; USHER, 2005). De acordo com os 

autores, há basicamente quatro abordagens para a mensuração da qualidade nesses países 

(Quadro 1). 

Quadro 1 - Abordagens da qualidade em IES 

Abordagem Agenda Metodologia 
Unidade de 

Análise 
Prós Contras 

Padrões 

Mínimos 

Responsabilidade 

para o Governo; 

Principalmente 

Qualitativa 

Geralmente 

Departamentos 

Colegialidade; 

Sensibilidade ao 

contexto 

Níveis de 

transparência dos 

processos e 

resultados 

insuficientes. 

Rankings / 

Indicadores 

Responsabilidade 

para o Governo; 

Transparência; 

Quantitativa 
Geralmente 

Instituições 

Resultados 

quantitativos 

intuitivamente 

fáceis de entender 

Indicadores 

frequentemente sem 

sentido; 

Insensibilidade ao 

contexto. 

Impactos na 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

interna; 
Quantitativa Instituições 

Medidas que 

acontecem „dentro 

da caixa‟ e o 

potencial para 

revelar o 

verdadeiro valor 

adicionado de cada 

instituição 

Indicadores 

indiretos pouco 

transparentes; 

Indicadores diretos 

requer 

aprimoramentos. 

Desenvolvi-

mento 

Contínuo 

Responsabilidade 

interna; 

Responsabilidade 

para o Governo. 

Qualitativa 
Geralmente 

Instituições 

Sensibilidade ao 

contexto; 

Desenvolvimento 

das comunidades 

da qualidade em 

cada instituição. 

Nível de 

transparência dos 

resultados 

insuficiente. 

FONTE: Adaptado de FINNIE E USCHER, 2005. 



33 

 

                       

 

 

De acordo com Finnie e Uscher (2005), a abordagem dos „padrões mínimos‟ está orientada 

aos processos e o foco está na garantia dos padrões mínimos de qualidade, como uma forma 

de prestação de contas ao governo. Com respeito à abordagem „rankings/indicadores‟, ela 

busca classificar e analisar o progresso das instituições ao longo do tempo. Também pode 

estar associada à uma agenda de prestação de contas e/ou de transparência. Com relação à 

abordagem „impactos na aprendizagem‟, ela emergiu especialmente como contraponto à 

abordagem de „rankings/indicadores‟ e não está, necessariamente, ligada à agenda de 

rankings. Sobre a abordagem „desenvolvimento contínuo‟, é a menos utilizada e está 

associada à noção de melhoramento contínuo, baseado na tradição japonesa do Kaizen, e na 

abordagem ISO de qualidade.  

 

Visando estabelecer uma metodologia para modelagem de indicadores de avaliação de 

desempenho, Corrêa (1986) propôs que o processo de modelagem deve ser pautado em duas 

vertentes. A primeira é o critério da abrangência, que tem o propósito de mensurar o 

desempenho de todos os recursos em todas as áreas da organização. A segunda é fator tempo, 

pelo qual se mede o desempenho em um dado momento e se assegura que recursos ou áreas 

não estejam sendo deteriorados, que podem prejudicar o desempenho futuro. Uma vez 

analisadas essas premissas, o próximo passo é o desenvolvimento do modelo de avaliação, 

que deve cumprir as seguintes etapas de modelagem: (1) conhecimento e compreensão da 

organização/instituição em todas as dimensões (técnica, organizacional e estratégica); (2) 

divisão em módulos/dimensões; (3) escolha dos indicadores; (4) definições dos padrões de 

referência (benchmarking); (5) e comparação e análise (Ilustração 1). 

 

•Descrição da  

instituição
•Ambiente

•Cultura

•Missão
•Objetivos

•Estrutura
•Estratégias

•Eventos 

marcantes

•Definição dos 

módulos

•Hierarquização

•Pontuar inter-

relação

•Definição de 

indicadores

•Levantamento 

dos dados

•Pontuar 
hierarquização

•Definição dos 

Padrões

•Avaliação

•Retroalimentação

 

Ilustração 1- Etapas da modelagem de modelo de indicadores 

FONTE: CORRÊA (1986) 
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Para nortear essa construção de um modelo de avaliação de desempenho global, Corrêa 

(2012) propôs que sejam respondidas às seguintes questões, quais sejam: (1) Para que, ou 

seja, qual é o objetivo de sua construção; (2) Para quem, ou seja, quais stakeholders se 

beneficiarão e/ou utilizarão o modelo; (3) O que, ou seja, que conteúdos ou aspectos se deseja 

realizar a avaliação; (4) Como, ou seja, quais são as etapas para o desenvolvimento e para a 

aplicação do modelo; (5) Quem se responsabilizará pela implantação; e (6) Quando, ou seja, 

em que circunstância ou momento deverá ser feita a implantação e qual será a frequência de 

realização das avaliações. 

 

 

2.3 Pós-Graduação Stricto Sensu  

 

A pós-graduação brasileira é reconhecida como um caso de sucesso pela comunidade 

internacional. O sistema de avaliação dos Programas de pós-graduação stricto sensu é 

considerado como um dos mais eficientes do mundo, subsidiando a expansão e a garantia da 

qualidade na produção científica e na formação de recursos humanos qualificados para o país. 

A seguir, são apresentados o seu histórico, o processo de desenvolvimento em termos 

qualitativos e quantitativos e o sistema de avaliação. 

 

 

2.3.1 Desenvolvimento da Pós-Graduação 

 

Os programas de pós-graduação no Brasil tiveram como marco para sua institucionalização o 

Parecer n° 977/65 do Conselho Federal de Educação (CFE), conhecido como Parecer 

Sucupira, no qual, de acordo com Spagnolo e Gunther (1986), foram definidos as 

características e os princípios fundamentais para a estruturação dos cursos de Mestrado e de 

Doutorado no país. Conforme afirmaram os autores, havia na época uma discussão sobre o 

que era pós-graduação e, por isso, a conceituação e sistematização sobre o assunto por parte 

do Ministério da Educação (MEC) e do CFE se fazia necessário. Naquele período, entendia-se 

que somente a graduação não era o suficiente para um treinamento mais completo, devido ao 

intenso progresso do saber em todos os setores. Reconheciam-se que os alunos de graduação 

detinham somente os conhecimentos básicos de sua ciência e profissão, impossibilitados de 

realizar maiores aprofundamentos em termos de conhecimentos científicos ou profissionais. 
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Essa regulamentação tinha como objetivos (1) formar professores para o ensino superior, (2) 

estimular a pesquisa científica por meio de preparação de pesquisadores e (3) assegurar 

qualificação de técnicos e trabalhadores intelectuais para atuação nos diversos setores da 

sociedade. O mestrado foi definido como grau terminal ou como etapa preliminar na obtenção 

de título de Doutor. 

 

O Mestrado, quando de caráter terminal, tinha por objetivo atender àqueles que quisessem 

aprofundar a formação recebida na graduação, sem a pretensão de dedicar-se à carreira 

científica. O objetivo do Doutorado foi definido como o de proporcionar formação científica e 

cultural ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e poder criador nos 

diferentes ramos de saber. Segundo Lopes Neto et al (2005), os cursos de mestrado criados 

até os anos 70 eram caracterizados predominantemente como o primeiro grau para a 

qualificação acadêmico-científica, voltada à carreira universitária, etapa que antecede ao 

doutorado. 

 

A regulamentação da pós-graduação stricto sensu foi constituída tendo como base a 

preservação da flexibilidade, que conforme o Parecer n° 977/65, era „essencial a toda pós-

graduação‟, para evitar o estabelecimento de padrões rígidos. Festinalli (2005) afirmou que 

essa flexibilidade, baseada em seminários, trabalhos de pesquisa e atividades de laboratório, 

permeou todo o período e permanece até os dias atuais. Até então, antes de 1965, as 

experiências pós-graduadas eram iniciais e informais, estabelecidas em uma relação tutorial 

entre o discente e o docente. Nesse ano, o Ministério da Educação formalizou essas 

experiências e passou a reconhecer formalmente a pós-graduação como um novo nível de 

ensino. Foi ainda, nesse ano, que se estabeleceram os dois níveis, o mestrado e o doutorado 

(BALBACHEVSKY, 2005). 

 

A partir do Parecer n° 977/65, Spagnolo e Gunther (1986) revelaram que houve uma reforma 

universitária em 1968, que institucionalizou a pós-graduação, e a aprovação do parecer n° 

77/69, do CFE, que determinou normas para o credenciamento dos cursos, propiciando um 

período de grande crescimento, cujos autores consideravam a época (década de 70) como a 

„década da pós-graduação‟. Foram elaborados os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) 

pelo Ministério da Educação, sendo que o primeiro correspondia ao período de 1975 a 1979, o 
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segundo de 1982 a 1985, o terceiro de 1986 a 1989, o quarto de 2005 a 2010 e o último PNPG 

refere-se ao período que abrange os anos de 2011 a 2020.  

 

O I PNPG (1975-1979) foi elaborado a partir da consciência de que a expansão da pós-

graduação ocorreu, em parte, de maneira espontânea e pressionada por motivos conjunturais, 

havendo assim um crescimento sem o devido respaldo institucional. Dessa maneira, 

estabeleceu-se uma política indutiva de expansão, calcada e planejada no Estado, 

reconhecendo a importância estratégica desse setor (CAPES, 2004). 

 

Com os resultados do I PNPG, em que houve avanços na institucionalização da pesquisa e da 

pós-graduação, o II PNPG (1982-1985) foi pautado para a melhoria da qualidade, mantendo 

os esforços para a continuidade da institucionalização, e também para aperfeiçoar o sistema 

de avaliação, que existia de maneira incipiente desde 1976 (CAPES, 2004). 

 

O III PNPG (1986-1989) foi concebido para a intensa formação de recursos humanos 

qualificados, especialmente visando as independências econômica, científica e tecnológica do 

país para o século XXI. Assim, buscou-se pela (1) consolidação e melhoria do desempenho 

dos cursos de pós-graduação, (2) institucionalização da pesquisa nas universidades e (3) 

integração da pós-graduação ao sistema de Ciência e Tecnologia e também ao setor produtivo 

(CAPES, 2004). 

 

Com respeito ao IV PNPG (2005-2010), apesar de um forte aumento da quantidade de cursos 

e de egressos, reconhecia-se que havia a necessidade de expandir a formação de quadros para 

atuar nos diferentes níveis de ensino, buscando por minimizar as assimetrias existentes, 

subsidiando a formulação e implementação de políticas públicas relacionadas à educação, 

ciência e tecnologia (CAPES, 2010). 

 

O PNPG 2011-2020 está pautado na busca pela continuidade da expansão da pós-graduação 

brasileira, no desenvolvimento de uma agenda de pesquisa para o país, no aprimoramento do 

processo de avaliação de programas, a ênfase na inter e multidisciplinaridade, além de apoiar 

os demais níveis de ensino. Consideram-se novas interações entre as instituições de ensino e a 

sociedade, como um instrumento de política pública, além da continuidade da valorização de 

indicadores de solidariedade, visando o desenvolvimento de regiões e centros de excelência 

em ensino e pesquisa em localidades mais distantes dos grandes centros. Destaque-se, como 



37 

 

                       

 

 

um programa específico voltado para a melhoria da pós-graduação, o PRODOC – Programa 

de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores, é um programa 

voltado para doutores egressos que titularam recentemente. Tem como objetivo o 

aperfeiçoamento da experiência acadêmica, por meio da participação em atividades no âmbito 

dos Programa de Pós-Graduação. Estimulam-se o intercâmbio dos egressos com outras 

instituições e a diversificação da formação de grupos de pesquisas (CAPES, 2010). 

 

Durante o início de suas atividades até os dias atuais, o sistema de pós-graduação vem se 

desenvolvendo gradativamente, tendo como referência os Planos Nacionais da Pós-Graduação. 

Esse desempenho pode ser analisado mais detalhadamente sob duas vertentes: a evolução 

quantitativa e a evolução qualitativa. 

 

A partir de 1965, ocorreu uma evolução quantitativa do sistema, com um forte crescimento 

do número de programas de pós-graduação. Em 1976, existiam 699 Programas de Pós-

Graduação, ante 38 em 1965 (Tabela 1). Balbachevsky (2005) relatou que esse crescimento 

foi impulsionado especialmente em decorrência do apoio das agências de fomento aos 

pesquisadores, que incluía o fornecimento de recursos para infraestrutura e contratação de 

pessoal. Conforme afirmaram Moreira e Velho (2008), esse crescimento se deu a partir de 

bases sólidas, tais como avaliação para a criação de novos cursos, investimentos na formação 

de recursos humanos no país e exterior e promoção da cooperação científica. 

 

Tabela 1- Número de programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos 

Ano 

Mestrado Doutorado Total 

Número Crescimento Número Crescimento Número Crescimento 

1965 27  11  38  

1976 518 1819% 181 645% 699 1739% 

1985 784 51% 332 83% 1.116 60% 

1995 1.289 64% 682 105% 1.971 77% 

2005 1.923 49% 1.099 61% 3.022 53% 

2013* 3.391 76% 2.070 88% 5.461 81% 

Fonte: Elaborado a partir de Balbachevsky (2005) e CAPES (2010); * previsão 

 

Nos períodos subsequentes, a taxa de crescimento manteve-se elevada, especialmente em 

função da política indutiva de expansão, consolidação, desenvolvimento e aprimoramento do 

Sistema Nacional da Pós-Graduação. Com respeito à evolução da proporção de titulados por 

100.000 habitantes, nota-se também uma tendência da elevação do crescimento, conforme 

Tabela 2. 
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Tabela 2 - Relação do número de titulados por 100 mil habitantes 

Nível Descrição 2006 2007 2008 2009 

Mestrado 

N° de Titulados 29.761 30.569 33.378 35.698 

População (em milhões) 186 188 190 191 

Titulados/100 mil hab. 16,04 16,29 17,60 18,64 

Doutorado 

N° de Titulados 9.366 9.919 10.718 11.368 

População (em milhões) 186 188 190 191 

Titulados/100 mil hab. 5,05 5,29 5,65 5,94 

FONTE: CAPES (2010) 

 

A taxa de crescimento do número de titulados, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, 

foi superior à taxa de crescimento populacional do Brasil, resultando na elevação da relação 

de titulados por 100.000 habitantes de 2006 (16,04 para o Mestrado e 5,05 para o doutorado) 

em relação a 2009 (18,64 e 5,94, respectivamente).  

 

Por meio da comparação entre a realidade do Brasil com a dos Estados Unidos, a proporção 

de número de doutores brasileiros titulados em relação ao número de doutores titulados nos 

Estados Unidos aumentou de forma gradativa no período entre 1987 e 2008 (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Doutores titulados no Brasil em relação aos EUA 

FONTE: Adaptado de VIOTTI (2012) 

 

A quantidade de doutores titulados por ano no Brasil, em relação à quantidade de doutores 

titulados nos Estados Unidos, que é o país líder mundial na formação de doutores, era da 

proporção de 3,1 em 1987, ou seja, a cada 100 doutores titulados pelos Estados Unidos, 

titulavam-se 3,1 no Brasil. Em 2010, essa proporção elevou-se para aproximadamente um 

quarto (VIOTTI, 2012). 
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Em 2008, havia 1,4 doutores por mil habitantes no Brasil. Conforme pode-se observar na 

Tabela 3, estima-se que em 2010, esse valor tenha se elevado para 2,26. Espera-se dobrar o 

valor em 2020 para 4,54 (em relação a 2010) e projeta-se para o ano de 2024, que se atinjam 

valores próximos ao do Canadá (6,5), em 2027 ao dos Estados Unidos (8,4), em 2033 ao da 

Alemanha (15,4) e em 2038 ao da Suíça (23) (CAPES, 2010) 

 
Tabela 3 - Projeção de crescimento do número de doutores 

Ano 
N° doutores 

titulados por ano 

Doutores por mil 

habitantes no 

Brasil 

Crescimento em 

relação a 2010 

Doutores por mil 

habitantes de 

outros países em 

2008 

2010 11.974 2,26   

2013 13.962 2,74 21%  

2020 28.987 4,54 101%  

2024 44.005 6,34 180% Canadá (6,5) 

2027 60.182 8,26 265% EUA (8,4) 

2033 112.566 14,50 541% Alemanha (15,4) 

2038 189.680 23,77 951% Suíça (23,0) 

FONTE: CAPES (2010) 

 

O número de doutores é importante para os países, pois são os recursos humanos mais 

qualificados para liderar a ciência e executar pesquisas necessárias para o desenvolvimento 

das nações. A partir dessas pesquisas é que as nações se tornam eficazes, pois as inovações 

em produtos, processos e serviços conduzem organizações e países à obtenção e manutenção 

de vantagens competitivas.  

 

Com respeito à evolução qualitativa, destaque-se o papel da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes) em sua atuação decisiva na avaliação da pós-

graduação stricto sensu (CAPES, 2013c), ao realizar uma análise do desempenho dos 

Programas para garantir o cumprimento dos padrões mínimos de qualidade. Além disso, os 

indicadores e os parâmetros de avaliação são utilizados como referência para nortear as 

Instituições de Ensino na gestão dos Programas, com vistas ao seu aperfeiçoamento.  

 

A avaliação é realizada trienalmente e, a partir de 2013, quadrienalmente. Ao final do 

processo, é atribuído um conceito ao Programa de Pós-Graduação, que varia de 1 (um) a 7 

(sete). A nota 3 (três) é o mínimo estabelecido para que Programas possam iniciar ou manter 

suas atividades. A nota 5 (cinco) denota Programas de excelência nacional. As notas 6 (seis) e 

7 (sete) são atribuídas aos Programas de excelência de nível internacional (CAPES, 2013b).  
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Tabela 4 - Notas dos programas avaliados na avaliação trienal 2013 

N
o

ta
 A

v
al

ia
çã

o
 2

0
1

0
 

(T
ri

ên
io

 2
0

0
7

-2
0
0

9
) 

Nota 
Nota Avaliação 2013 (Triênio 2010-2012) 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

3 
3 40 980 371 1 

  
1.395 

0,09% 1,20% 29,37% 11,12% 0,03% 
  

42% 

4 
2 

 
66 753 229 2 

 
1.052 

0,06% 
 

1,98% 22,57% 6,86% 0,06% 
 

32% 

5  
2 1 89 352 126 

 
570 

 
0,06% 0,03% 2,67% 10,55% 3,78% 

 
17% 

6    
3 27 128 46 204 

   
0,09% 0,81% 3,84% 1,38% 6% 

7 
1 1 

  
1 14 99 116 

0,03% 0,03% 
  

0,03% 0,42% 2,97% 3% 

Total 
6 43 1.047 1.216 610 270 145 3.337 

0,18% 1,29% 31,38% 36,44% 18,28% 8,09% 4,35% 100,00% 

FONTE: adaptado de CAPES (2013b) 

 

Conforme demonstrada na Tabela 4, ao comparar as notas dos Programas do período de 

2010/2012 em relação ao período de 2007/2009, 69,28% dos Programas mantiveram a nota 

do triênio anterior (diagonal hachurada da tabela), 7,49% receberam notas menores (valores à 

esquerda da diagonal) e 23,22% obtiveram notas maiores (valores à direita da diagonal). 

Destaque-se que 126 Programas com nota 5 no triênio 2007-2009 elevaram suas notas para 6 

no triênio 2010-2012 e 46 Programas com nota 6 alcançaram o conceito 7 no triênio seguinte, 

indicando que o sistema tem impulsionado o desenvolvimento dos Programas para níveis de 

excelência internacional, que correspondem aos conceitos 6 e 7 nas avaliações da Capes. 

 

 

2.3.2 Sistema de Avaliação de Programas de Pós-Graduação 

 

A Capes possui o mais antigo sistema de avaliação da Educação do Brasil (CASTRO, 2009). 

Implantado em 1976, institucionalizado e aperfeiçoado no âmbito do II Plano Nacional da 

Pós-Graduação (1982-1985), tem como objetivo desenvolver a pós-graduação e a pesquisa 

científico-tecnológica brasileira (CAPES, 2013b). Os objetivos da avaliação são (CAPES, 

2012): 

 Estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de mestrado e de doutorado e 

identificar os cursos que atendem a tal padrão; 

 Fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres do Conselho Nacional de 

Educação sobre autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos 
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de mestrado e doutorado brasileiros - exigência legal para que esses cursos possam 

expedir diplomas com validade nacional reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC; 

 Impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG, e de cada 

programa em particular, antepondo-lhes metas e desafios que expressam os avanços da 

ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da competência nacional nesse campo; 

 Contribuir para o aprimoramento de cada programa de pós-graduação, assegurando-lhe o 

parecer criterioso de uma comissão de consultores sobre os pontos fracos e fortes de seu 

projeto e de seu desempenho e uma referência sobre o estágio de desenvolvimento em 

que se encontra; 

 Contribuir para o aumento da eficiência dos programas no atendimento das necessidades 

nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto nível; 

 Dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-

graduação; 

 Oferecer subsídios para a definição da política de desenvolvimento da pós-graduação e 

para a fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos órgãos governamentais 

na pesquisa e pós-graduação. 

 

O sistema abrange dois processos: (1) Avaliação das Propostas de Cursos Novos e (2) 

Avaliação dos Programas (CAPES, 2013b). É conduzida por pares, de reconhecida reputação 

intelectual (CAPES, 2010), mas que não são necessariamente especialistas em avaliação 

(SPAGNOLO; SOUZA, 2004). A avaliação dos Programas tem ocorrido trienalmente, com 

acompanhamento anual, a partir de critérios e indicadores qualitativos e quantitativos. O 

conceito três é o mínimo exigido para o credenciamento e o maior é o sete, que representa o 

nível de excelência internacional (CAPES, 2013b). Ressalte-se que a partir de 2013, os 

Programas passaram a ser avaliados quadrienalmente.  

 

De acordo com Maccari et al (2014), o sistema é composto pelos seguintes critérios: (1) 

proposta do programa; (2) corpo docente; (3) corpo discente; (4) produção intelectual; e (5) 

inserção social. Salientam que cada Comitê de área tem a liberdade para alterar um peso de 

um critério em 5%, para mais ou para menos. Verifique-se que 80% dos itens são de caráter 

quantitativo e 20% são de caráter qualitativo, porém mensurados de forma quantitativa. O 

único critério eminentemente qualitativo é representado pela proposta do programa. Os pesos 

dos critérios são assim estabelecidos: corpo docente 20%; corpo discente 35%; produção 

intelectual 35%; e inserção social 10%. Os autores salientaram que, apesar do corpo docente 

representar 20% do peso total da avaliação, parece ser o mais importante da avaliação, pois 
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influencia diretamente no resultado dos demais parâmetros. Ademais, é utilizado como 

denominador no cálculo dos itens de avaliação. 

 

Maccari et al (2014) propuseram um modelo de gestão de programas pautado nos parâmetros 

de avaliação da Capes. Conforme a Ilustração 2, os autores apontaram que o corpo docente é 

componente central para a gestão de um Programa de Pós-Graduação, pois em torno dele 

definem-se os eixos de pesquisa, a linha de pesquisa, a estrutura curricular, a área de 

concentração e a estrutura do programa. Todos esses aspectos devem ser considerados para 

que se atinjam os resultados desejados, como a produção científica e tecnológica, a inserção 

social e também a formação de recursos humanos qualificados, representados pelos egressos.  

 
 

Ilustração 2 - Modelo de gestão de programas de pós-graduação 
FONTE: MACCARI et al (2014) 

 

Se, por um lado há o reconhecimento de que o sistema de avaliação da Capes é uma 

experiência bem sucedida, por outro lado se constata a existência de distorções e a 

imprescindibilidade para a realização de ajustes, em um processo contínuo de 

aperfeiçoamento dessa sistemática (CAPES, 2010). Um dos pontos discutidos está 

relacionado ao ensino, pois trata-se de uma dimensão pouco enfatizada no processo de 

avaliação da pós-graduação, em que se privilegiam as questões voltadas à pesquisa 
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(HORTALE, 2003). Não há indicadores que considerem a opinião do aluno sobre os métodos 

e a qualidade do ensino, além da satisfação com relação à sua formação (MOREIRA; 

HORTALE; HARTZ, 2004, p.31). Conforme complementam os autores:  

 

É preciso saber diferenciar as avaliações de ensino/orientação das de 

pesquisa/pesquisador. Nem sempre um bom orientador ou um bom professor é um bom 

pesquisador. (...) Discute-se aqui a questão do perfil do profissional que está sendo 

avaliado: pesquisador, professor e orientador. Pelos atuais critérios de avaliação, os 

indicadores estão voltados para realçar e recompensar a figura do pesquisador, 

principalmente se ele é “forte” na publicação de seus trabalhos.  

 

De acordo com Corrêa e Ribeiro (2013), é valorizado o capital científico e não se dá a devida 

importância para assuntos sobre a formação pedagógica no âmbito da pós-graduação stricto 

sensu, apesar de ser possível o desenvolvimento dessas competências para o exercício da 

docência no ensino superior. Horta (2006) afirmou que deve se dar maior ênfase na análise na 

qualidade da formação recebida por mestres e doutores, com aprimoramento de mecanismos 

para a realização da avaliação dessa dimensão, não devendo ficar restrita somente a aspectos 

quantitativos. Além da importância sobre a qualidade do ensino, Spagnolo e Souza (2004) 

afirmaram que outras dimensões poderiam ser consideradas, como por exemplo, a extensão e 

a cooperação com os setores empresarial e governamental. 

 

Com relação às repercussões dos programas, Spagnolo e Souza (2004) e Moreira, Hortale e 

Hartz (2004) relataram que há pouca atenção para o levantamento dos possíveis efeitos das 

atividades do Programa na sociedade, necessitando de indicadores para avaliação desses 

resultados. Conforme reforçou Dantas (2004), é primordial que se estabeleçam metodologias 

para avaliar as consequências sociais e econômicas da produção intelectual desenvolvidas no 

âmbito dos programas de pós-graduação. 

 

Outro ponto destacado é o envolvimento de outros stakeholders, como organizações e o 

governo, no processo de avaliação da pós-graduação, para possibilitar um olhar diferenciado 

sobre as atividades desenvolvidas (GUIMARÃES, 2007). Conforme alertou Schwartzman 

(2010), a ênfase demasiada na mensuração do desempenho acadêmico é prejudicial à própria 

qualidade da produção científica, tornando menos eficiente a produção tecnológica e 
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diminuindo a efetividade da formação de recursos humanos qualificados para atuar no setor  

não acadêmico. 

 

Os critérios adotados podem levar à busca incessante pelas publicações, levando a 

comunidade acadêmica à busca pela elevação da sua produtividade científica, que resulta em 

uma competição para captar mais recursos e para obter melhores conceitos no processo de 

avaliação da Capes (MOREIRA; VELHO, 2008), que pode prejudicar, dessa maneira, o 

verdadeiro propósito do sistema de pós-graduação brasileira.  

 

 

2.4 Estudos e Pesquisas sobre Egressos 

 

O termo „egresso‟ tem diferentes definições no âmbito educacional. Pode estar relacionado 

aos ex-alunos que completaram sua formação, que é o uso mais comum, mas também pode 

abranger os estudantes que saíram do sistema escolar por outras vias, tais como, por 

jubilamento, por desistência e por transferência. Os objetivos e os tipos de informações a 

serem levantados em um estudo sobre egressos variam de acordo com a sua categoria. Para os 

formados e/ou titulados, analisam-se a situação política, social e o desempenho profissional 

no mercado de trabalho.  Para aqueles que saíram por transferência, devem-se entender os 

motivos que levaram o aluno a cancelar sua matrícula e buscar outra instituição. Para os 

desistentes, é necessário estudar as razões que levaram a abandonar o curso, seja por vontade 

própria, seja por exclusão por descumprimento às normas institucionais. E, para os jubilados, 

devem-se compreender as razões desse processo para propor novas formas para correção 

dessas distorções (PENA, 2000). As literaturas nacional e internacional que abordam os 

egressos de Instituições de Ensino Superior têm como foco principal os estudos sobre os ex-

alunos que completaram o curso em seus diferentes níveis, quais sejam, graduação, pós-

graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu, nas diversas áreas do conhecimento. 

 

Visando estabelecer uma maior compreensão sobre o tema, o presente capítulo apresenta uma 

contextualização das pesquisas sobre egressos de instituições de ensino superior, realizados 

no Brasil e no exterior. Discorre-se sobre a natureza dos estudos realizados, em um esforço de 

identificar e compreender as abordagens e os aspectos-chave sobre o assunto. 
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É oportuno ressaltar que, embora na literatura sobre egressos de Instituições de Ensino 

Superior haja a predominância dos estudos voltada à graduação, muitos dos aspectos 

abordados e as questões metodológicas discutidas são considerados igualmente pertinentes 

também para o nível de pós-graduação. Conforme exemplificou Delaney (1997), assuntos 

relacionados ao grau de satisfação dos egressos com o curso, à avaliação dos componentes ou 

características do programa, à percepção quanto ao desafio intelectual, dentre outros aspectos, 

são itens relevantes entre diferentes níveis de ensino. Entretanto, ressalta haver questões mais 

particulares e que devem ser consideradas conforme a característica de cada curso, por 

exemplo, a aquisição de habilidades específicas conforme o nível (graduação ou pós-

graduação) e de acordo com o tipo de curso (acadêmico e profissional), dentre outros aspectos. 

 

Este capítulo, portanto, cumpre duas funções fundamentais para fins da condução da tese. A 

primeira é por integrar a fundamentação teórica, pois, por intermédio do esforço empreendido 

para esta pesquisa, vislumbra-se uma maior compreensão do estado-da-arte sobre o assunto. A 

segunda, por respaldar a construção do modelo de indicadores para avaliação de programas, a 

partir da visão do egresso, objetivo geral desta tese. 

 

 

2.4.1 Estudos com Egressos: Estados Unidos e países da Europa 

 

As universidades norte-americanas tem buscado manter contato com seus egressos desde a 

década de 1930 (PETTIT, 1991; WEERTS; VIDAL, 2005). Os primeiros esforços estavam na 

formação de associações de ex-alunos e na organização de reuniões com os egressos. Com o 

trauma econômico e a crise da década de 1930, a avaliação sistemática dos resultados das 

universidades ganhou importância (PETTIT, 1991), em função da necessidade e preocupação 

com o desempenho dos alunos, em um ambiente de alta demanda, mas que ainda apresentava 

altos níveis de desemprego (HORTA NETO, 2007). Esses estudos se voltavam para auxiliar 

os líderes universitários a monitorar os resultados da faculdade e a responder às demandas de 

emprego. Nas décadas seguintes, as pesquisas sobre egressos evoluíram e se disseminaram, 

tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, expandindo-se para diversas áreas do 

conhecimento (WEERTS; VIDAL, 2005). 
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Segundo Cabrera, Weerts e Zulick (2005), demandas internas e externas por avaliação eram 

requeridas, especialmente pelas instituições não privadas, como forma de prestação de contas. 

Em um contexto em que legisladores e contribuintes atuavam mais ativamente nesse processo, 

era necessário demonstrar os retornos econômicos e sociais gerados pelas instituições de 

ensino aos Estados e às comunidades. Além disso, exigia-se que houvesse um processo 

transparente e efetivo, que estivesse em concordância com as demandas públicas. 

 

Com respeito à terminologia adotada, Brennan, Wiliams e Woodley (2005) relataram que os 

alunos diplomados ou titulados nos Estados Unidos são habitualmente referidos como 

“alumni” (egressos ou ex-alunos). As pesquisas sobre alumni nos Estados Unidos, de acordo 

com Pettit (1991), buscavam, em suas primeiras tentativas, mensurar os resultados, os efeitos 

ou as consequências da universidade. O foco eram os ex-alunos e se preocupavam com os 

tipos de empregos alcançados, além de questões sobre a busca e a permanência no trabalho. 

Posteriormente, as pesquisas evoluíram e passaram a abranger outras questões centrais 

(WEERTS; VIDAL, 2005), que conforme apontaram Pettit e Litten (1999), diziam respeito 

sobre (1) o que a instituições têm feito pelos egressos, ou seja, as contribuições ou resultados 

gerados, (2) o que pode ser feito para o egresso, ou seja, quais os tipos de serviços que os 

egressos necessitam (3) como os egressos veem a instituição e o que se tem feito por eles e (4) 

como o egresso pode apoiar a instituição de forma mais efetiva por meio de doações e 

voluntariado. 

 

Cabrera, Weerts e Zulick (2003a, 2003b) realizaram um levantamento a respeito da literatura 

sobre egressos no período de 1980 a 2003, publicada nos Estados Unidos, e identificaram 270 

trabalhos, entre livros, artigos e relatórios institucionais. Entre as publicações, os autores 

analisaram 130 artigos (com arbitragem), classificando-os conforme as seguintes categorias: 

resultados (alumni outcomes), engajamento e competências (engagement and competencies) e 

doações (giving) (Tabela 5).  

Tabela 5 - Estudos publicados sobre egressos 

Período 
Publicações 

(quantidade) 

Categorias de Estudos 

Resultados 
Engajamento e 

Competências 
Doações 

1937-1976 10 30% 70% - 

1980-2003 130 70% 15% 15% 

FONTE: Elaborado a partir de Cabrera, Weerts e Zulick (2003a, 2003b) 
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Esses autores citaram a obra de Robert C. Pace (1979), Measuring Outcomes of College: fifty 

years of findings and recommendations for the future, para mostrar a evolução das pesquisas 

em dois períodos distintos. Segundo os autores, Pace (1979) identificou 10 estudos sobre 

egressos publicados entre 1937 e 1976, em que predominavam as pesquisas relacionadas à 

categoria „engajamento e competências‟ e de „resultados‟. Esses autores afirmaram, ainda, 

que as pesquisas sobre resultados é a mais clássica abordagem, utilizada desde 1937. 

 

Com respeito ao período seguinte (1980-2003), houve um aumento de estudos sobre egressos 

naquele país, prevalecendo as pesquisas relacionadas à categoria de resultados, mas com a 

emergência de estudos que têm como interesse a perspectiva de doações à Instituição de 

Ensino pela qual o egresso é formado e/ou titulado. Pettit e Litten (1999) afirmaram então que 

o foco primário dos estudos e pesquisas tem sido a captação de recursos junto aos egressos e a 

compreensão sobre a maneira pela qual as associações de ex-alunos podem oferecer serviços 

aos seus egressos.  

 

Conforme Weerts, Cabrera e Sanford (2009), os egressos têm cumprido um papel importante 

em dar suporte à instituição de ensino superior americano, por meio de doações. Afirmaram 

que, devido à necessidade de obter recursos externos para manutenção das atividades, muitas 

pesquisas passaram a focar exclusivamente nas doações realizadas pelos egressos. 

Exemplificaram os autores que, conforme dados de 2007, estima-se que foram levantados 

cerca de 27 bilhões de dólares em doações privadas para os colleges e universidades 

americanas, 28% desse valor obtido por intermédio de doações de ex-alunos. Segundo relatou 

Volkwein (2010), os egressos não só cumprem papel fundamental ao subsidiar a avaliação das 

instituições de ensino por intermédio das informações fornecidas, mas também como uma 

importante fonte de recursos, para o suporte financeiro às instituições norte-americanas. 

 

No contexto do Reino Unido, Weerts e Vidal (2005) afirmaram que os egressos são vistos 

mais por uma perspectiva de filantropia por parte do indivíduo, como forma de apoio à 

instituição de ensino superior pela qual se graduou ou titulou. Esses autores relataram que, 

terminologicamente, os ex-alunos são mais conhecidos como “graduates”, e os estudos têm 

focado geralmente na análise da transição desses egressos para o mercado de trabalho e suas 

implicações para reformas institucionais. Destacaram, também, que a coleta de dados dos ex-

alunos não tem como principal objetivo a angariação de fundos, como sugere a perspectiva 
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americana (alumni), pois explica que o financiamento público é a principal fonte de receita do 

ensino superior. 

 

Brennan, Williams e Woodley (2005) observaram que as Instituições de Ensino Superior do 

Reino Unido realizam a coleta anual de informações sobre os destinos dos egressos, seis 

meses após a conclusão da graduação. Os dados incidem sobre o estado e paradeiro dos 

graduados, coletados e divulgados nacionalmente. De acordo com os autores, o governo tem 

grande interesse nessas e em outras informações para fornecer indicadores de desempenho das 

instituições, como o levantamento nacional realizado periodicamente para obter as opiniões 

dos alunos no último semestre, buscando informações acerca da qualidade da experiência 

educacional. Essas informações, ao se tornarem publicamente disponíveis, serviriam também 

para auxiliar os estudantes na escolha de cursos e instituições. As instituições, conforme 

afirmaram os autores, fornecem diversas razões para empreender essas pesquisas, quais 

sejam: (i) para complementar as informações do departamento sobre os ex-alunos; (ii) para 

descobrir visões do ex-aluno sobre suas experiências de aprendizado, além de suas visões 

sobre a qualidade do ensino, serviços e instalações; (iii) e descobrir como os estudos têm 

influenciado a carreira dos estudantes. Ademais, percepções dos ex-alunos sobre o valor dos 

cursos no desenvolvimento de habilidades pessoais e de trabalho também são consideradas 

importantes. 

 

No contexto Espanhol, Mora e Vidal (2005) destacaram que o país tem empreendido esforços 

para acompanhar os egressos das universidades no mercado de trabalho, de forma 

sistematizada, desde a década de 1990, especialmente motivados pela intensa crise econômica 

vivida pelo país na época. Esse interesse se deu em função de uma convergência de fatores, 

tais como: a necessidade de resposta à alta taxa de desemprego da época, especialmente dos 

egressos mais jovens; a necessidade da reformulação do currículo tradicional para um modelo 

mais adaptado às necessidades do mercado de trabalho; e pela necessidade de recrutar 

estudantes, em uma tentativa de superar o período de baixa demanda pelo ensino superior. A 

preocupação, portanto, com a qualidade institucional e a necessidade de divulgá-la foi 

determinante para que as pesquisas com egressos ganhassem força. Nesse sentido, as 

universidades passaram a coletar dados para analisar a transição para o mercado de trabalho 

de seus ex-alunos e, muitas delas, passaram a realizar as pesquisas de forma periódica. 
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Os autores destacaram as diversas dificuldades encontradas para os estudos com seus egressos. 

Afirmaram que, pelo fato de não ser tradição manter contato com o egresso, o desafio foi criar 

e manter um banco de dados atualizado sobre seus ex-alunos, especialmente para que 

permitisse contatá-los para realização das pesquisas. Segundo os autores, a saída encontrada 

foi a aplicação de uma pesquisa no mesmo momento da finalização do curso pelo aluno e 

reaplicação após um ano, com questões adicionais sobre trabalho e emprego, aproveitando o 

retorno dos egressos à Instituição de Ensino para a retirada do certificado de conclusão de 

curso. Os autores destacaram que os instrumentos de pesquisa cobrem questões que tratam 

sobre diversos aspectos, quais sejam: (1) experiência na universidade; (2) transição para o 

mercado de trabalho; (3) situação no mercado de trabalho três ou quatro anos após a 

conclusão do curso; (4) relação entre as demandas do mercado de trabalho e as competências 

adquiridas na universidade; (5) necessidades de aprendizagem continuada. 

 

Para Delaney (1997), os itens considerados para construção de um projeto de avaliação com 

egressos devem contemplar: satisfação com o curso; percepção de crescimento profissional; 

preparação para a diversidade; avaliação do desafio intelectual do Programa; desafios 

profissionais oriundos da relação aluno-professor; desafios profissionais oriundos da relação 

professor e outros. Salientou que, a elaboração do projeto de avaliação deve apresentar uma 

estrutura conceitual, um plano de pesquisa, identificação de questões relevantes e técnicas de 

análise, com divulgação de resultados que são de relevância para outros programas. 

 

Com relação às abordagens dos estudos e das pesquisas sobre egressos, observe-se que esses 

estudos têm sido realizados com base em objetivos e perspectivas de análise distintas. De 

acordo com Pettit e Litten (1999), diversos focos podem ser observados nos estudos, dentre as 

quais, os autores destacaram: (1) serviços oferecidos aos egressos, (2) voluntariado dos 

egressos para a IES, (3) uso do egresso para avaliação de instituições, programas e políticas, 

(4) captação de recursos dos egressos, (5) uso dos egressos para processos políticos, (5) 

modelos de relação entre a instituição e os egressos, (6) análise sociocultural de grupos de 

egressos, (7) organização, suporte e condução de pesquisas com egressos, (8) avaliação de 

escritórios e programas de egressos.  

 

Com base na noção de que o estudante é, ao mesmo tempo, “sujeito e objeto do processo 

educativo” (MOREIRA; HORTALE, HARTZ, 2004, p.31), entende-se que o egresso também 
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assume esses dois importantes papeis em um processo avaliativo. Como sujeito, o egresso é 

uma valiosa fonte de informações para avaliação do desempenho da IES (LOUSADA; 

MARTINS, 2005). Como objeto, as atenções se voltam para análise do impacto da IES sobre 

o indivíduo, em outras palavras, trata das repercussões de um processo educacional na 

formação, na trajetória profissional e nas realizações econômicas e sociais do egresso.  

 

Segundo propôs Espartel (2009), a avaliação de egressos pode ser classificada ainda em dois 

tipos: a avaliação direta, em que são consideradas questões relacionadas às características de 

um determinado programa de formação, e a avaliação indireta, com a análise do impacto no 

curso em sua formação e em sua atividade profissional. 

 

O egresso, na condição de sujeito do processo avaliativo, é a principal fonte de informação 

para avaliação das características do programa de formação do qual participou. Por meio de 

sua opinião sobre a instituição, em que se busca analisar o grau de satisfação com relação à 

Instituição, é que se geram as conclusões sobre a qualidade institucional, de forma direta. 

Destaque-se que outros sujeitos também podem ser considerados nesse processo, quais sejam, 

os docentes, funcionários, empregadores, dentre outros stakeholders, que são determinados 

conforme o foco da avaliação institucional. 

 

Na condição de objeto, o foco do estudo é o próprio egresso. Nesse sentido, ao levantar 

questões sobre a sua própria formação, os conhecimentos, habilidades e atitudes 

desenvolvidas e aplicadas, as implicações para o desempenho profissional, suas conquistas, 

dentre outros aspectos, são consideradas informações relevantes para observar o grau de 

sucesso dos ex-alunos. As informações obtidas nesse âmbito são uma medida de avaliação 

institucional, de forma indireta, de grande relevância, especialmente para análise do impacto 

de longo prazo. 

 

 

2.4.2 Pesquisas com Egressos do Mestrado e Doutorado 

 

Um dos primeiros estudos de abrangência nacional sobre egressos da pós-graduação stricto 

sensu foi publicado por Spagnolo e Gunther, em 1986, que buscou compreender o destino 

profissional de mais de doze mil egressos de diversas áreas do conhecimento (VELLOSO, 

2002).  
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Posteriormente, a obra publicada em dois volumes por Velloso (coordenador) e colaboradores 

(2002), intitulada “A pós-graduação no Brasil: formação e trabalho de mestres e doutores no 

país”, contém o resultado de uma pesquisa de ampla abrangência, que envolveu mestres e 

doutores titulados na década de noventa (de 1990 a 1997). Estudaram-se a trajetória, inserção 

profissional, formação e trabalho, o destino profissional dos egressos. Cerca de 6 mil mestres 

e 2,7 mil doutores responderam ao questionário, abrangendo diversas áreas do conhecimento. 

Foi constatado que o principal destino dos doutores é a docência universitária, além de indicar 

que a experiência de pesquisa no doutoramento e a formação teórica foram de grande 

importância para o trabalho (VELLOSO et al, 2002). 

 

Destacam-se também os estudos realizados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 

organização supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A primeira 

obra, intitulada “Doutores 2010: Estudos da demografia da base técnico-científica brasileira” 

foi fruto de uma investigação que teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre 

formação, emprego e aspectos demográficos dos Doutores titulados no país no período de 

1996 a 2008 (CGEE, 2010). Analogamente, a obra intitulada “Mestres 2012: Estudos da 

demografia da base técnico-científica brasileira” dá sequência ao estudos relativos aos 

doutores, enfatizando os mestres titulados no período de 1996 a 2009 (CGEE, 2012). 

 

As pesquisas com mestres e doutores da área de Administração no Brasil vêm ganhando força 

e tem sido crescente o interesse no estudo dessa temática nos últimos anos. Apesar disso,  as 

publicações ainda são incipientes, especialmente quando comparadas à realidade norte-

americana e da União Europeia. Com o objetivo de compreender as características das 

pesquisas realizadas na área, apresenta-se a seguir, o resultado do levantamento realizado 

sobre as publicações sobre egressos da pós-graduação stricto sensu da área de Administração 

no Brasil (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Pesquisas sobre egressos do mestrado e doutorado 

Autores Nível Área IES Foco Base Teórica 

Costa, 

Pereira, e 

Solino 

(2001) 

M Administração UFRGN 

Percepção sobre o currículo 

do curso; 

Satisfação com o currículo 

do curso. 

Currículo; 

Pós-Graduação; 

Bahry, 

Brandão e 

Freitas 

 (2006) 

M/D Diversas Diversas 

Desenvolvimento de 

Competências; 

Suporte para aplicação das 

Competências no Banco do 

Brasil. 

Competências; 

Treinamento e 

Desenvolvimento; 

Suporte para a 

Transferência da 

Aprendizagem. 

Nogueira e 

Nogueira 

 (2007) 

M Administração PUC/SP 

Razões para cursar o 

Programa; 

Competências 

Desenvolvidas; 

Atividade influentes para o 

desenvolvimento das 

competências. 

Competências. 

Teixeira, 

Oliveira e 

Faria  

(2008) 

MP Administração 

PUC 

Minas; 

Fundação 

Dom 

Cabral 

Razões para cursar o 

Programa; 

Atuação profissional; 

Análise das trajetórias; 

Produções Científica e 

Acadêmica. 

Mestrado Profissional; 

Estudos com Egressos. 

Giuliani  

(2010) 
MP Administração S/I 

Razões para cursar o 

Programa; 

Situação/Atuação 

Profissional; 

Percepção e Expectativa 

sobre a proposta do curso; 

Pós-Graduação 

(Mestrado Profissional). 

Valadão 

Júnior e 

Rodrigues 

(2012) 

M Administração UFU 

Competências 

Desenvolvidas; 

Atividades de Aprendizagem 

para o Desenvolvimento das 

Competências; 

Significado do Trabalho. 

Competências; 

Significado do Trabalho. 

Barros e 

Paiva  

(2013) 

M Administração 
IES em 

BH 

Vivências acadêmicas na 

formação de competências 

profissionais. 

Competências; 

Teixeira, 

Maccari e 

Ruas 

 (2014) 

MP/M/

D 
Administração Uninove 

Estratégia de 

desenvolvimento de 

Associação de Alunos 

Egressos. 

Gestão de IES; 

Associação de Alunos; 

Egressos. 

Maccari e 

Teixeira 

 (2014) 

M/D Administração Uninove 
Projeto de Acompanhamento 

do Egresso. 

Gerenciamento de 

Projetos. 

Silva e 

Costa  

(2014) 

M/D Administração N/A 

Formação de mestres e de 

doutores em Administração 

no Brasil. 

Formação na Pós-

Graduação; 

Competências. 

Legenda: MP=Mestrado Profissional; M=Mestrado; D=Doutorado 

S/I = Sem informação; N/A = Não aplicável 

FONTE: elaborado pelo autor 
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As pesquisas sobre egressos da pós-graduação stricto sensu no Brasil têm sido crescentes nos 

últimos anos. Apesar de se tratar de um levantamento não exaustivo, o quadro revela que esse 

esforço vem sendo mais preponderante a partir de 2006. As pesquisas publicadas na área de 

Administração têm considerado os níveis de mestrado profissional, mestrado e também de 

doutorado. Entretanto, quando o objetivo é o estudo do egresso, prevalecem as investigações 

com mestres, titulados tanto pelo mestrado acadêmico, quando pelo mestrado profissional, 

sendo baixa a frequência de trabalhos com olhar específico nos doutores. 

 

Com respeito aos focos das pesquisas, elas buscaram compreender as motivações que levaram 

o indivíduo a cursar o programa de pós-graduação (GIULIANI, 2010; TEIXEIRA, 

OLIVEIRA, FARIA, 2008; NOGUEIRA, NOGUEIRA, 2007), a percepção e a expectativa 

sobre a proposta do programa (GIULIANI, 2010) e sobre o Currículo e grade curricular do 

programa (COSTA, PEREIRA, SOLINO, 2001). Com relação à formação, os estudos versam 

sobre aspectos da formação de mestres e de doutores (SILVA, COSTA, 2014) as 

competências desenvolvidas (BAHRY, BRANDÃO, FREITAS, 2006; NOGUEIRA, 

NOGUEIRA, 2007; VALADÃO JÚNIOR E RODRIGUES, 2008), sobre as atividades 

executadas para o desenvolvimento das competências no âmbito do Programa (NOGUEIRA, 

NOGUEIRA, 2007; VALADÃO JÚNIOR E RODRIGUES, 2008; BARROS, PAIVA, 2013),  

sobre o suporte para aplicação das competências no trabalho, no âmbito de uma organização 

(BAHRY, BRANDÃO, FREITAS, 2006), além do significado do trabalho (VALADÃO 

JÚNIOR E RODRIGUES, 2008). 

 

Analisam-se também as trajetórias e os resultados obtidos pelos egressos, por meio da análise 

da trajetória, atuação profissional e produção acadêmica (TEIXEIRA, OLIVEIRA, FARIA, 

2008). Ademais, as pesquisas também buscam analisar as possibilidades para a gestão do 

Programa, por exemplo, por intermédio de elaboração de projetos para um sistema de 

acompanhamento de egressos (MACCARI, TEIXEIRA, 2014) ou a estruturação de 

associação de egressos (TEIXEIRA, MACCARI, RUAS, 2014).  

 

Para fins de comparação das características dos estudos, o Quadro 3 apresenta o levantamento 

realizado de pesquisas com egressos na área de Ciências Contábeis. Além das perspectivas 

apresentadas, outros focos também são considerados, tais como, influências da obtenção do 

título para carreira (MARTINS, MONTE, 2011; DALLABONA, OLIVEIRA, RAUSH, 2014), 
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os custos socioeconômicos individuais para cursar o programa de pós-graduação (BARTH, 

ENSSLIN, 2014), além das redes de pesquisas estabelecidas entre os egressos (BEUREN et al, 

2009). 

 

Quadro 3 - Pesquisas com Egressos do Mestrado e Doutorado em Ciências Contábeis 

Autores Nível Área IES Foco Base Teórica 

Martins e 

Monte 

(2009) 

M 
Ciências 

Contábeis 

UnB/UFPB/ 

UFPE/UFRN 

Perfil do egresso do mestrado 

(trajetória acadêmica, perfil 

Profissional). 

Capital Humano; 

Pós-Graduação Stricto 

Sensu (mestrado). 

Martins e 

Monte 

(2010) 

M 
Ciências 

Contábeis 

UnB/UFPB/ 

UFPE/UFRN 

Motivações, Expectativas e 

Influências do mestrado. 

Capital Humano; 

Pós-Graduação Stricto 

Sensu (mestrado). 

Martins e 

Monte 

(2011) 

M 
Ciências 

Contábeis 

UnB/UFPB/ 

UFRN 

Desempenho acadêmico e 

profissional; 

Trajetória acadêmica e 

profissional. 

Capital Humano; 

Pós-Graduação Stricto 

Sensu (mestrado). 

Dallabona, 

Oliveira e 

Rausch 

(2014) 

M 
Ciências 

Contábeis 
FURB 

Trajetória Profissional; 

Motivações para cursar o 

Programa; 

Resultados / Influências do 

Título de Mestre. 

Capital Humano; 

Pós-Graduação Stricto 

Sensu (mestrado). 

Barth e 

Ensslin 

(2014) 

M 
Ciências 

Contábeis 
UFSC 

Avaliar os custos 

socioeconômicos individuais 

para cursar a pós-graduação 

stricto sensu. 

Capital Humano; 

Custos Educacionais. 

Beuren et 

al 

(2009) 

D 
Ciências 

Contábeis 
USP Redes de Pesquisas . Blibliometria. 

Legenda: MP=Mestrado Profissional; M=Mestrado; D=Doutorado 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

Observe-se, com respeito às bases teóricas utilizadas, a existência de perfis distintos quanto à 

abordagem entre as duas áreas, Administração e Ciências Contábeis. Conforme o 

levantamento realizado, os estudos da área de Administração se baseiam predominantemente 

na teoria de competências, enquanto que as pesquisas na área de Ciências Contábeis se 

pautam prevalentemente na teoria do Capital Humano. Essas características possibilitam 

inferir que ambas as perspectivas buscam analisar as repercussões do Programa sobre o 

indivíduo, ora com mais destaque à aquisição e aplicação dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes (competências), ora com maior ênfase na avaliação dos efeitos e das realizações 

profissionais decorrentes da obtenção do título pelo Programa (capital humano).   
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3 INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 

 

 

Este capítulo apresenta a proposta do conjunto de indicadores para avaliação de programas 

sob a perspectiva dos egressos. Inicialmente, são definidas as dimensões de análise que 

compõem o modelo e, posteriormente, são estabelecidos os indicadores associados à cada 

dimensão, correspondendo assim a duas das cinco etapas do processo de desenvolvimento de 

modelo de indicadores para avaliação de desempenho global de Corrêa (1986), quais sejam, a 

construção das dimensões e a definição de indicadores. 

 

A concepção do modelo foi pautada no critério da abrangência, buscando contemplar as 

diferentes perspectivas identificadas na literatura sobre estudos e pesquisas com egressos de 

Instituições de Ensino Superior. A partir desse levantamento da literatura, foi realizada a 

categorização dos estudos que, por sua vez, subsidiou a definição das dimensões de avaliação 

de programas. Nesse sentido, a avaliação de programas, sob a perspectiva dos egressos, pode 

ser representada por três dimensões de análise: (1) Avaliação das Repercussões; (2) Avaliação 

do Relacionamento; (3) Avaliação da Qualidade dos Serviços (Ilustração 3).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustração 3- Dimensões da Avaliação de Programas sob a perspectiva dos egressos 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

 

 

Avaliação do 

Relacionamento 

Objeto: Relacionamento do 

egresso com a IES 

Sujeito: Egresso 

Avaliação das 

Repercussões 

Objeto:Egresso 

Sujeito: Egresso 

Avaliação da 

Qualidade dos 

Serviços 

Objeto: Qualidade 

dos Serviços 

 Sujeito: Egresso 
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A dimensão Avaliação das Repercussões pode ser definida como uma perspectiva que tem 

como propósito mensurar as mudanças ocorridas no nível individual em função de uma 

determinada intervenção educacional. As mudanças podem ser classificadas em termos de 

repercussões para a formação, repercussões para atividade profissional e repercussões para a 

sociedade. Nessa dimensão, o egresso é tanto o objeto quanto o sujeito da avaliação, por 

possibilitar a realização de uma autocrítica sobre questões relacionadas à sua experiência no 

processo de formação, no exercício do trabalho e a respeito de suas conquistas.  

 

Com relação à dimensão Avaliação do Relacionamento, trata-se da perspectiva que se 

propõe a analisar o relacionamento dos alunos e ex-alunos com a instituição de ensino pelo 

qual se formou ou titulou. Investigam-se as atividades extracurriculares promovidas pela 

Instituição de Ensino que contemplem a participação de alunos ou ex-alunos nessas iniciativas. 

Analisam-se a natureza das atividades e a frequência de participação como parâmetros para 

avaliar o envolvimento na vida da Instituição de Ensino. Nessa dimensão, o objeto é o 

relacionamento dos egressos com a Instituição de Ensino, em que se busca analisar as 

atividades em que ocorrem as interações com a Instituição, tendo como sujeitos os ex-alunos.  

 

Com respeito à dimensão Avaliação da Qualidade dos Serviços, é a perspectiva que busca 

analisar a qualidade dos serviços educacionais prestados por um determinado programa de 

formação. Para isso, adota como perspectiva de análise a visão dos ex-alunos sobre 

características do programa de formação pelo qual sofreu a ação formativa, bem como de seu 

nível de concordância sobre determinados aspectos relacionados a serviços educacionais 

recebidos. Nessa dimensão, o objeto é a qualidade dos serviços prestados pelo Programa pelo 

qual se titulou, em que se busca analisar tanto os serviços, quanto a estrutura disponibilizada, 

por intermédio da opinião dos egressos, sujeitos da avaliação. A seguir, são discutidas com 

mais detalhes as dimensões propostas. 
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3.1 Avaliação das Repercussões sob a Perspectiva dos Egressos 

 

A construção dessa dimensão está fundamentada em três vertentes teóricas, quais sejam,  

formação de professores e pesquisadores, competências e capital humano. São apresentados  

aspectos dessas teorias, além dos indicadores que compõem essa dimensão. 

 

 

3.1.1 Aspectos Teóricos 

 

A qualidade da educação depende, necessariamente, da competência dos professores e de seu 

nível de comprometimento com o trabalho. Conforme Schwartzman (2009), as estatísticas 

sobre qualificação dos docentes têm melhorado e existem evidências de que alunos de 

professores mais qualificados tendem a desempenhar melhor que alunos de professores menos 

qualificados. 

 

Nóvoa (1992) propôs abordagens sobre os modos e as estratégias de formação de 

professores, dando ênfase à formação profissional em detrimento da perspectiva 

excessivamente acadêmica (áreas, currículos, disciplinas). A formação de professores deve 

estar relacionada com três dimensões de desenvolvimento: pessoal, profissional e 

organizacional. 

 

De acordo com o autor, a dimensão pessoal se volta para a produção da vida do docente, 

buscando a formação por intermédio da reflexão crítica sobre as práticas e sobre a construção 

da identidade, em detrimento do processo meramente acumulativo. Na dimensão profissional, 

busca-se a produção da profissão do docente, por intermédio da promoção da articulação das 

atividades, com ênfase no trabalho coletivo, em detrimento da formação mais individualizada 

e isolada. Além disso, busca-se formar um profissional com condições para o 

autodesenvolvimento reflexivo, que seja protagonista de seu próprio desenvolvimento. Na 

dimensão organizacional, busca-se promover um ambiente educativo, sem que haja distinção 

entre o trabalho e a formação, voltando-se para um processo de formação continuada e 

ininterrupta. Essas mudanças organizacionais são dependentes das transformações 

pedagógicas que ocorrem no ambiente da sala de aula, dos professores e de sua formação. 

 



58 

 

Conforme Pimenta e Anastasiou (2002), a formação docente que se valoriza é a da 

perspectiva que reconhece a capacidade de decidir, em detrimento da racionalidade técnica, 

em que o professor é visto apenas como executor de decisão alheia. Relataram os autores que, 

pesquisadores de diferentes campos do conhecimento iniciam no campo da docência no 

ensino superior como decorrência natural de suas atividades e sem passar por qualquer 

processo formativo para a função, com exceção dos profissionais oriundos da área de 

educação ou licenciatura. 

 

Masetto (2003) apontou as competências básicas necessárias para a formação no ensino 

superior, quais sejam: (1) competência em determinada área do conhecimento, com domínio 

do assunto mediante pesquisa; (2) domínio na área pedagógica, com relação ao processo de 

ensino-aprendizagem, na concepção e gestão de currículo, tecnologia educacional e relação 

professor-aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem; (3) exercício da dimensão 

política no exercício da docência universitária. Além da formação como professor, Machado e 

Viana (2010) salientaram que se necessita também discutir sobre a formação do pesquisador, 

que integra o mundo da ciência, e a formação do orientador, que participa do mundo da 

educação e que orientará a formação de um novo profissional. 

 

Conforme Zabalza (2004), essa dupla orientação na formação, tanto para o ensino quanto para 

a pesquisa, suscitam debates e controvérsias, pois muitos defendem que para ser bom 

professor é preciso ser bom pesquisador. Por outro lado, há aqueles que afirmam que as 

competências e qualidades profissionais são distintas entre as atividades de pesquisa e de 

ensino. 

 

Na área de Administração, Fischer (2006) propôs a institucionalização de linhas, programas e 

projetos de pesquisa sobre ensino e aprendizagem nos programas de pós-graduação. Relatou 

que a formação de pesquisadores teve prioridade nas décadas de 80 e 90, com ênfase nas 

disciplinas voltadas a essa área, em detrimento das disciplinas relacionadas à formação do 

professor. Para a autora, essa formação deve ser orientada pelos seguintes princípios: 

transversalidade, com a inclusão de projetos de alunos e professores de campos temáticos 

distintos; aplicabilidade, com elaboração de solução para os problemas de ensino e 

aprendizagem; e integração, com articulações sinérgicas interinstitucionais, que resultem em 

benefícios para todo o sistema de ensino em Administração. 
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Estudos como de Plutarco e Gradvohl (2010), que identificaram a didática como o atributo do 

professor mais valorizado pelo aluno de graduação em Administração e de Lacombe et. al 

(2007), que apontaram a necessidade de rever as disciplinas, adequação de recursos 

pedagógicos, dentre outros, demonstram a importância de uma formação voltada não só à 

pesquisa, mas também voltada ao ensino. Outro aspecto são as iniciativas como Pró-

Administração, que visa capacitar docentes e busca melhorias no ensino de graduação e pós-

graduação em Administração (CAPES, 2008), demonstrando a tendência do desenvolvimento 

dessa área de estudo. 

 

Com relação ao conceito de competências, o termo tem suas origens no meio empresarial na 

década de 1970 (FLEURY; FLEURY, 2001; ZABALA; ARNAU, 2010), sendo 

posteriormente utilizado no sistema educacional devido à necessidade de superar um ensino 

que era voltado à memorização, dificultando a aplicação dos conhecimentos (ZABALA; 

ARNAU, 2010), estendendo-se para outras áreas (FLEURY; FLEURY, 2001). 

 

Segundo a classificação de Dutra (2004), competências podem ser entendidas como: (a) 

inputs ou estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes; (b) a mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes; e (c) outputs ou entrega para a organização. Zabala e 

Arnau (2010) afirmaram que implica aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes, buscando 

a realização de tarefas de forma eficiente e eficaz, dentro de um contexto real de aplicação.  

 

Fleury e Fleury (2001, p. 188) apontaram também a necessidade de comunicar e utilizar os 

conhecimentos e know-how para que alcance status de competência. Ademais, ressaltaram 

que deve haver agregação de valor tanto para a organização como para o indivíduo. De acordo 

com os autores, o termo competência pode ser definido como “um saber agir responsável e 

reconhecido que implica mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos, habilidades 

que agregue valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

 

Com relação às definições de competência no âmbito educacional, Zabala e Arnau (2010) 

explicaram que elas partiram das ideias propostas pela área profissional, com adoção de maior 

profundidade e extensão. Fleury e Fleury (2001) explicitaram que o debate francês sobre 

competências, da década de 1970, surgiu em meio a um descompasso existente entre a 

qualificação e as necessidades do mundo do trabalho. Buscava-se, portanto, por uma 
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aproximação entre o ensino e as necessidades organizacionais e relação entre os saberes e as 

competências. 

 

Zabala e Arnau (2010) salientaram que competência no âmbito educacional significa agir e 

mobilizar conhecimentos e atitudes de forma integrada, mediante uma situação-problema, na 

busca de uma solução eficaz. Jonnaert, Ettayebi e Defise (2010, p.73) afirmaram que a noção 

de competência na educação segue uma tripla lógica, que são distintas e que se articulam 

entre si, quais sejam, (a) lógica da ação em situação, que se desenrola com a vivência do 

indivíduo ou grupo de pessoas, tornando-se uma competência “atuacionista”, (b) lógica 

curricular, referente às teorias de currículo, que se “apoia, em princípio, em uma compreensão 

do que uma pessoa em situação realiza para se tornar competente” e (c) lógica da 

aprendizagem, relacionada aos percursos de aprendizagem em sala de aula, possibilitando aos 

alunos desenvolverem suas competências. 

 

De acordo com Zabalza (2004), a atuação em atividades de docência passa pela preparação 

específica tanto para função de ensino quanto para função de pesquisa. Segundo o autor, essa 

qualificação é um fator elementar do nível de qualidade de uma Instituição de Ensino. 

Salientou, ainda, ser necessário que se considerem outros padrões para a formação docente, 

dentre os quais a necessidade da reflexão da prática docente, a preparação para o trabalho em 

equipe, a orientação voltada para o mercado de trabalho, o planejamento do ensino pautado na 

aprendizagem e na didática, além da observação das questões éticas da profissão. 

 

Na visão de Machado e Viana (2010), a formação na pós-graduação stricto sensu, com a 

obtenção do título de doutor, não significa necessariamente que se constituiu em um 

pesquisador profissional, uma vez que também existe a dependência do espaço de trabalho 

para garantir o exercício da pesquisa. Demo (2010) defendeu ser necessária a 

profissionalização de pesquisadores e também de educadores, especialmente em um contexto 

que se busca a alfabetização científica nas escolas e universidades. 

 

De acordo com Bento (2008), a formação de mestres e doutores deve contemplar o 

desenvolvimento de competências para enfrentar o ambiente globalizado, colocando, dessa 

maneira, desafios para que as IES revejam suas missões e as suas relações com a sociedade. 

Segundo o autor, essas competências são: (1) preparação científica, espiritual e cultural com 

vistas ao acúmulo e renovação de conhecimentos, ideias e perspectivas; (2) formação 
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filosófica, com o desenvolvimento de uma clara e firme visão epistemológica; (3) capacidade 

de pensar livremente e ir além; (4) capacidade de assumir o papel de intelectual, apto e 

esclarecido para intervir na discussão pública; (5) possuir habilidades de comunicação oral e 

escrita, com o uso da lógica, da retórica e da palavra para o ordenamento das ideias; (6) 

desenvolvimento da sabedoria, que inclui a capacidade de delimitar as tarefas, aprender a 

ignorar o que deve ser ignorado e eleger aquilo que merece atenção e empenho; (7) exercício 

da sinceridade e franqueza, essenciais para o ofício de professor e pesquisador. 

 

Com respeito a teoria do capital humano, a perpectiva começou a emergir entre 1950 e 1960 

como um relevante conceito econômico que, simbolicamente, passou a ser amplamente 

entendido como “algo que abrange uma mistura de talentos e habilidades individuais inatos, 

bem como as competências e as aprendizagens adquiridas pela educação e capacitação”, que 

possibilitasse retornos econômicos e não econômicos em longo prazo para as pessoas, além de 

beneficiar as economias nacionais por meio da dinamização de seu crescimento econômico 

(OECD, 2007 p.2). 

 

O capital humano é reconhecido como o mais importante fator de produção, sendo um 

relevante recurso gerador de riqueza (BLAIR, 2011).  É definido como o conjunto de 

conhecimentos, atitudes e habilidades que são desenvolvidos e valorizados pelo seu potencial 

produtivo (BAPTISTE, 2001).  Os recursos gastos, considerados investimentos em capital 

humano, como educação, treinamento, formação de equipes, podem ser analisados e 

entendidos pelos economistas e cientistas sociais de forma similar aos investimentos em 

capital físico (BLAIR, 2011). 

 

Portanto, por meio dessa teoria, é possível atribuir à educação o aumento da produtividade e 

explicar os diferenciais de renda auferidos no mercado de trabalho, além de fornecer bases 

para explicar como a elevação do capital humano incrementam, em consequência, a 

competitividade e o bem estar dos empregados e da sociedade (CUNHA; CORNACHIONE 

JR; MARTINS, 2010). 

 

Dessa maneira, pode-se entender que a teoria do Capital Humano apresenta como objeto 

principal os indivíduos, que possuem e adquirem recursos intangíveis como conhecimentos, 

habilidades e atitudes que geram potencial para o desenvolvimento de organizações e nações, 
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traduzido em termos de impactos econômicos e sociais. Uma maior escolarização eleva o 

nível de renda, aumenta a qualidade de vida e propicia melhores oportunidades profissionais e 

pessoais (MORAES, 2009). Assemelha-se ao conceito de competências por considerar a 

pessoa como um ser capaz de adquirir, mobilizar e entregar conhecimentos, habilidades e 

atitudes, visando os desenvolvimentos pessoal e organizacional, porém com maior ênfase nas 

perspectivas dos investimentos realizados e dos resultados econômicos gerados. 

 

 

3.1.2 Indicadores e Instrumentos 

 

A avaliação das repercussões segue a abordagem da avaliação dos resultados, cujo 

pressuposto está associado à qualidade e à efetividade institucional, que por sua vez, podem 

ser estimadas por aquilo que o egresso conquistou nos anos seguintes após a conclusão de seu 

curso, sendo que a satisfação com o trabalho, ganhos, realização profissional, engajamento em 

atividades cívicas e políticas e a tolerância à diversidade são os principais domínios 

(CABRERA, WEERTS, ZULICK, 2003a, 2003b).  Os resultados podem ser representados 

por meio dos seus impactos, para identificar as mudanças ocorridas, decorrentes de uma 

intervenção educacional, realçando, por intermédio de pesquisas e estudos, as alterações 

causadas tanto para o indivíduo quanto para a sociedade (FELICETTI; CABRERA; COSTA-

MOROSINI, 2014). 

 

Também analisam-se as experiências colegiadas dos egressos, incluindo nessa análise, a 

qualidade das instruções ou formação recebida, o nível de preparação recebida para o trabalho 

e a possibilidade de retorno à instituição para continuidade de seus estudos. Essa abordagem 

busca responder às questões relacionadas a duas áreas, quais sejam: a realização econômica e 

social, que busca examinar a conexão entre o diploma universitário e os relatos dos egressos 

sobre a preparação para o trabalho; e a participação ou engajamento dos egressos em 

atividades cívicas relevantes.  O exame dos egressos por meio de suas experiências atuais de 

trabalho e obtenção de renda são indicadores populares de fácil entendimento sobre o sucesso 

institucional (CABRERA, WEERTS, ZULICK, 2003a, 2003b).  

 

Como exemplo de pesquisa de resultados, tem-se o estudo de Clark e Centra, de 1985, em que 

foram analisadas seis amostras de egressos do Ph.D. de diferentes áreas, totalizando 914 

respondentes, quais sejam: química; história; psicologia; ciências físicas; ciências biológicas; 
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e ciências sociais. Consideraram-se os períodos de 3, 5 e 13 anos após a titulação no 

doutorado. Examinaram-se as características acadêmicas e pessoais dos egressos e buscou-se 

realizar associações com a carreira, produtividade profissional e renda. Os autores relataram 

que a posição no trabalho de um egresso do Ph.D. depende da qualidade desse programa de 

formação, determinando o tipo de atividade que o doutor irá realizar, seja com ensino e 

pesquisa ou somente pesquisa. Essa qualidade também influencia a produtividade do egresso 

que, por sua vez, pode determinar as rendas auferidas. Com relação à produção acadêmica, foi 

constatado que as publicações e apresentações são geradas especialmente após a titulação. O 

período de tempo após a titulação também foi considerado determinante na produtividade, 

sendo que os egressos titulados há 3 anos são menos produtivos que os titulados há 5 anos e, 

esses últimos, menos produtivos do que aqueles que titularam há 13 anos. Em geral, os 

autores sugeriram que a habilidade acadêmica e a qualidade do programa de Ph.D. têm 

influência no emprego e nas responsabilidades que, por sua vez, influenciam diretamente a 

produtividade e a renda, além do tempo de titulação, que é constantemente relacionado a 

medidas de resultado. 

 

Conforme Allen, Ramaekers e Velden (2005) observaram, a análise dos outputs (saídas) tinha 

inicialmente como foco predominante o desempenho acadêmico do discente. Posteriormente, 

houve a incorporação de outro aspecto, passando a considerar também a análise das 

competências adquiridas e compará-las com as competências desejadas. Esse fato ocorreu, 

conforme explicam os autores, porque se partiu da premissa de que a análise dos indicadores 

de desempenho dos egressos, sob a ótica das competências, traduziria de forma mais 

fidedigna o nível de qualidade da IES pelo qual o egresso se formou. Ademais, a clara 

compreensão sobre as competências que se deseja desenvolver nos alunos permitiria 

operacionalizar e direcionar, com mais eficiência e efetividade, as atividades acadêmicas.  

 

De acordo com Cabrera, Weerts e Zulick (2005), a abordagem das competências preocupa-se 

com a aplicação das competências adquiridas no curso e relacionam-se aos seguintes aspectos, 

quais sejam, (i) as competências a serem mais bem desenvolvidas na universidade e (ii) a 

aplicação das competências adquiridas pelos egressos, seja no trabalho, seja durante o curso. 

Conforme descrito no Quadro 4, os itens relativos à avaliação das competências dos egressos 

estão voltados basicamente para a análise das diferenças, ou gaps, entre as competências 

desenvolvidas e as competências requeridas no exercício da profissão. 
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Quadro 4 - Itens da avaliação de competências 

COMPETÊNCIAS 

Objetivo Item Fonte 

Análise do gap entre as 

competências desenvolvidas, 

as requeridas e as aplicadas no 

trabalho 

Competências desenvolvidas 

na IES. 

Cabrera et al (2003a, 2003b, 2005) 

Allen, Ramaekers e Velden (2005) 

Competências requeridas no 

trabalho. 
Allen, Ramaekers e Velden (2005) 

Competências aplicadas no 

trabalho. 

Cabrera et al (2003a, 2003b, 2005) 

Allen, Ramaekers e Velden (2005) 

Competências a serem mais 

bem desenvolvidas. 

Cabrera et al (2003a, 2003b, 2005) 

Allen, Ramaekers e Velden (2005) 

Ações de aprendizagem que 

poderiam promover o 

desenvolvimento de 

competências. 

Cabrera et al (2003, 2005) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Allen, Ramaekers e Velden (2005, p.51) destacaram que, as competências adquiridas não são, 

necessariamente, aplicadas de imediato no trabalho e, por isso, nem sempre é possível 

observar os retornos logo após a inserção no mercado de trabalho. Os autores defenderam a 

existência de “competências específicas” e de “competências gerais” no âmbito da formação 

acadêmica. As específicas têm relação com o desempenho no curto prazo, em que são 

demandadas as habilidades mais particulares a uma área do conhecimento, e as gerais, são 

compostas por um conjunto de competências aplicáveis a um leque de contextos e, em função 

da possibilidade dessa extrapolação, torna-se relevante em termos de desempenho de longo 

prazo.  

 

Os autores também entenderam que, tanto as competências adquiridas pelo discente, quanto 

as competências requeridas no exercício das atividades, merecem ser objetos de análise. Em 

termos temporais, quando se realiza o levantamento no momento em que o aluno encerra suas 

atividades acadêmicas, as competências obtidas são majoritariamente reflexos daquelas 

desenvolvidas durante a formação, representando uma medida de output (saída) do curso. Por 

outro lado, se o levantamento é realizado posteriormente, o egresso também pode fornecer 

informações sobre as competências requeridas e aplicadas no exercício da atividade 

profissional. Ademais, destacam que, se o propósito é realizar o contraste entre as 

competências adquiridas e as requeridas, sugere-se que a referência temporal seja a mesma, 

ou seja, a do momento da pesquisa, pois caso contrário, exigiria um grande esforço por parte 

do respondente em relembrar fatos mais distantes temporalmente, que poderia prejudicar a 

riqueza do conteúdo e das análises. 
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Com respeito à questão da trajetória dos egressos, com a constante evolução dos programas 

educativos, torna-se cada vez mais essencial que os estudos sobre egressos tornem-se de 

maior amplitude, baseado no mapeamento da trajetória profissional que considere desde a 

primeira etapa profissional, analisando, por sua vez, uma maior temporalidade e que seja 

possível a reconstrução da trajetória. Portanto, a trajetória profissional está relacionada com 

os cargos ocupados e funções desempenhadas de profissionais no mercado de trabalho 

(SÁNCHEZ-OLAVARRIA, 2014).  

 

O desempenho de egressos no mercado de trabalho deve ser periodicamente avaliado, uma 

vez que se trata de um importante indicador para atestar a qualidade da Instituição de Ensino 

Superior, além de permitir caracterizar o processo de transição entre a universidade e o 

mercado de trabalho. É parte de um importante processo de retroalimentação para as IES, uma 

vez que por meio dele pode-se identificar os pontos para aperfeiçoar os programas, os 

processos de formação e a sua ligação ao mercado de trabalho (SÁNCHEZ-OLAVARRIA, 

2014). Os itens relativos à trajetória profissional são apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Itens da avaliação da trajetória profissional 

Item Fonte 

Posições ocupadas no mercado de trabalho Sánchez-Olavarria (2014) 

Funções desempenhadas no mercado de trabalho Sánchez-Olavarria (2014) 

Aspirações quanto às funções ou posições para a carreira Brennan, King e Lebeau (2004) 

Transição para o mercado de trabalho Sánchez-Olavarria (2014) 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

Brennan, King e Lebeau (2004) destacaram que, conhecer a ocupação do egresso no mercado 

de trabalho e mapear as posições de liderança assumidas são pontos fundamentais para a 

mensuração do impacto de longo prazo da formação recebida, no âmbito da educação superior. 

A própria transformação do perfil dos egressos ao longo do tempo, ao se qualificar e se 

desenvolver continuamente, com o estabelecimento de novas aspirações, são elementos 

fundamentais que condicionam a transformação da sociedade no longo prazo. 

 

A qualidade da educação, de acordo com Allen, Ramaekers e Velden (2005), valorizava mais 

os seus inputs (entradas) e os processos educacionais, sem se preocupar com seus outputs 

(saídas). A análise desses outputs somente ganhou importância posteriormente na gestão das 
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instituições, em que passou a realizar comparações entre os objetivos conquistados com os 

desejados.  

 

A ênfase nos outputs (saídas) e/ou nos outcomes (resultados), que na visão de Cabrera, Weerts 

e Zulick (2003a, 2003b) representa a visão baseada na avaliação dos resultados, pode ser 

considerada a abordagem mais bem estabelecida para avaliação institucional. Essa perspectiva 

inclui a opinião dos ex-alunos sobre o emprego, a opinião dos empregadores sobre os 

egressos e a opinião de ambos sobre a instituição de ensino. Os objetivos estão relacionados 

às questões norteadoras, que incluem o (i) grau de satisfação dos egressos com seus empregos, 

(ii) o nível de satisfação dos egressos com relação à instituição de origem e (iii) a medida da 

participação dos egressos de atividades cívicas. 

 

Quadro 6 - Itens da avaliação de resultados 

RESULTADOS 

Objetivo Item Fonte 

Examinar a conexão entre o 

diploma/título universitário e 

os relatos dos egressos sobre 

questões profissionais 

(preparação, inserção, 

trajetória, realizações). 

Opinião/satisfação do egresso sobre o 

emprego/trabalho 

Cabrera et al 

(2003a, 2003b, 2005) 

Opinião satisfação do egresso sobre a 

formação recebida 

Nível de preparação recebida para o 

mercado de trabalho 

Inclinação para retornar e continuar estudos 

na IES de origem 

Experiência colegiada dos egressos 

Opinião / satisfação do empregador sobre o 

egresso 

Realização profissional 

Realização econômica (ganhos) 

Realização social 

Analisar o grau de participação 

ou engajamento dos egressos 

em atividades cívicas 

relevantes. 

Engajamento em atividades cívicas e 

políticas 

Tolerância à diversidade 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

A abordagem dos resultados busca analisar a existência da conexão entre a formação recebida 

e as questões profissionais (Quadro 6). Inclui a opinião do próprio egresso sobre questões 

relativas à sua formação e sobre seu trabalho, mas também a opinião do empregador sobre o 

ex-aluno e sobre a instituição de ensino pela qual o egresso se formou. Ademais, busca 
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entender o grau de envolvimento do egresso em atividades cívicas e políticas e aspectos 

relativos ao grau de tolerância à diversidade. 

 

Com relação aos instrumentos para se realizar estudos e pesquisas relacionadas à avaliação 

das repercussões, destaque-se a escala desenvolvida e validada por Pilati, Porto e Silvino 

(2007) para avaliação das competências adquiridas, das competências aplicadas e dos efeitos 

no trabalho. Os autores realizaram um estudo com escalas de avaliação do impacto no 

trabalho de cursos de mestrado e doutorado. As medidas buscaram mensurar o efeito de ações 

educacionais no nível individual, e o fenômeno foi abordado em duas dimensões: (1), a 

“amplitude”, entendida como impacto do treinamento do trabalho e (2) o impacto em 

“profundidade”, entendida como transferência de aprendizagem. As medidas buscaram aferir: 

(i) a transferência de aprendizagem para o trabalho; (ii) a retenção das competências 

desenvolvidas na capacitação; (iii) e o efeito da capacitação no desempenho e na motivação 

do egresso. 

 

A aplicação ocorreu em um programa de pós-graduação stricto sensu, que durante 13 anos 

titulou 389 mestres e 39 doutores. Foram realizadas entrevistas com 35 indivíduos (19 

egressos de diferentes áreas de formação; 5 membros de comitê de julgamento dos candidatos 

ao programa; 6 chefes de departamentos; 5 atuais participantes do programa), e as perguntas-

chave referiam-se a: (i) comportamentos apresentados pelos egressos que contribuíram para a 

organização; (ii) comportamentos apresentados pelos egressos que não contribuíram para a 

organização; (iii) competências esperadas de um egresso do programa de pós-graduação; (iv) 

atividades de disseminação desenvolvidas pelos egressos; (v) tipo de produção científica dos 

egressos; (vi) efeitos do programa para a organização; e (vii) efeito dos egressos sobre as 

mudanças de processos de trabalho ou atividades dos departamentos, bem como sobre a 

inovação. 

 

Após a análise das entrevistas, foram redigidos 18 itens sobre competências gerais 

(indicadores de profundidade - transferência de aprendizagem) e 7 itens sobre o efeito geral 

do programa sobre o desempenho ocupacional do egresso (indicadores de amplitude - impacto 

do treinamento do trabalho), construídas na escala tipo Likert de 5 pontos (Quadro 7).  
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Quadro 7 – Medidas de efetividade de cursos de mestrado e de doutorado 

Itens do Instrumento 

Indicadores de Profundidade Indicadores de Amplitude 

Realizar trabalhos 

acadêmico/profissionais complexos 

que exigem análise crítica da situação 

e proposições de soluções inovadoras 

Transmitir o conhecimento 

por meio de palestras, 

aulas etc. 

Minha participação no programa 

de doutorado tem servido para 

aumentar minha motivação para 

o trabalho. 

Buscar conhecimentos científicos de 

vanguarda na minha área para serem 

utilizados na organização/instituição 

Desenvolver 

conhecimentos para dar 

suporte empírico às 

decisões da chefia 

Após minha participação no 

programa de doutorado, tenho 

sugerido mudanças nas rotinas 

de trabalho. 

Analisar criticamente novas 

metodologias na minha área (modelos 

econômicos, financeiros, 

administrativos etc.) 

Sugerir novas 

metodologias de trabalho 

acadêmico/profissional 

O programa de doutorado que 

fiz tornou-me mais receptivo a 

mudanças no trabalho. 

Desenvolver instrumentos para 

abordar problemas complexos da 

realidade da organização/instituição 

Multiplicar o 

conhecimento apreendido 

no doutorado 

O programa de doutorado que 

fiz beneficiou meus colegas de 

trabalho, que aprenderam 

comigo algumas novas 

habilidades. 

Ler textos científicos na minha área 

de atuação 

Participar na elaboração de 

projetos estratégicos 

Após o meu programa de 

doutorado, tenho cooperado com 

colegas de trabalho na realização 

de suas atividades. 

Analisar e sintetizar problemas na 

minha área de atuação 

Relatar sistematicamente 

por escrito o conhecimento 

produzido (ex.: artigo 

científico) 

A qualidade do meu trabalho 

melhorou mesmo naquelas 

atividades que pareciam não 

estar relacionadas ao meu 

programa de doutorado. 

Sistematizar informações para 

subsidiar decisões no trabalho 

acadêmico/profissional 

Propor novos processos de 

trabalho 

acadêmico/profissional 

Após minha pós-graduação, 

tenho mantido bom 

relacionamento interpessoal com 

colegas de trabalho. 

Proporcionar a interação entre a 

organização e o meio acadêmico. 

Coordenar equipes de 

trabalho 
 

Realizar pesquisas aplicadas às 

necessidades da 

organização/instituição 

Proporcionar a interação 

entre a 

organização/instituição e a 

comunidade 

 

FONTE: Pilati; Porto; Silvino (2007) 

 

Para validação psicométrica das escalas, o questionário foi respondido por uma amostra de 

121 egressos do programa (98 mestres, 20 doutores e 3 não identificados), correspondendo a 

48% dos egressos do programa. Os autores observaram alta validade de construto, indicando a 

existência, em nível de pós-graduação, de um conjunto de competências centrais e gerais 

relacionadas ao processo de formação de mestres e de doutores. 
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O instrumento desenvolvido por Cunha, Martins e Cornachione Jr (2008) tem como base a 

teoria do capital humano e buscou identificar os fatores que provocam as mudanças nos 

indivíduos, por intermédio da influência de um programa de doutorado. Para tanto, utilizou a 

técnica Delphi, com a participação de especialistas com título de doutorado em diversas áreas 

do conhecimento, totalizando 15 docentes vinculados às IES públicas e 10 docentes 

vinculados às IES particulares. Ao final, no conjunto, foram identificados e validados os 

seguintes fatores, a saber: respeitabilidade e reconhecimento, diferenciação profissional, 

espírito acadêmico, amadurecimento pessoal, produção acadêmica, oportunidades na carreira, 

autonomia profissional, habilidades cognitivas, competências analíticas, empregabilidade, 

prestígio, produtividade, mobilidade profissional, responsabilidade social, status, remuneração, 

promoção social, estabilidade profissional e estilo de vida. Os itens foram submetidos aos 

egressos de um programa de doutorado em ciências contábeis, em uma escala de nota de 0 a 

10 pontos. 

 

O instrumento elaborado por Velloso (2002) destinou-se ao estudo de egressos do mestrado e 

do doutorado, totalizando cerca de 6 mil mestres e 2,7 mil doutores titulados em diversas 

áreas do conhecimento no Brasil. Os objetivos estavam relacionados aos seguintes aspectos: 

quem são os mestres e doutores; por que fizeram o curso; de onde vieram e para onde foram 

os doutores (trajetória); quanto ganham os mestres e os doutores; e para que serviu o curso. 

Os itens do instrumento dizem respeito: (a) às motivações para cursar o doutorado, (b) à 

principal atividade remunerada, (c) ao tipo de organização que exerce a atividade remunerada, 

(d) se exercia atividade docente, (e) se exercia atividade como pesquisador e (f) remuneração. 

Além disso, Cunha (2007) considerou itens adicionais para a realização da investigação com 

doutores em ciências contábeis, buscando levantar informações sobre (i) a unidade federativa 

de atuação, (ii) o nível de ensino em que exerce a atividade acadêmica, (iii) o regime de 

trabalho, (iv) o tipo e a natureza da instituição de ensino. 

 

 

3.2 Avaliação do Relacionamento com Egressos 

 

A prerrogativa assumida para a avaliação do relacionamento com egressos é a de que, quanto 

mais próximo estiver e quanto maior a interação dos egressos com a instituição de ensino, 

maiores serão as possibilidades para que haja uma troca benéfica para ambos. São várias as  
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possibilidades de intervenções junto aos egressos, que dependem dos objetivos a serem 

alcançados. Esses objetivos podem estar relacionados à busca do fortalecimento das relações 

entre a instituição e o egresso, à ampliação das redes sociais, à captação de recursos, à 

obtenção de apoio para a instituição na condição de voluntário, dentre outros aspectos. 

 

De acordo com Dolbert (2002), independentemente dos meios utilizados, o objetivo final é 

envolver o egresso. Nesse sentido, um programa de ex-alunos tem como responsabilidades (1) 

identificar e acompanhar o egresso, (2) informar o egresso periodicamente sobre sua „alma 

mater‟ (instituição de ensino pelo qual concluiu o programa/curso), (3) buscar manter os 

egressos ligados à instituição, (4) desenvolver e/ou incrementar o interesse pela instituição, 

por meio da comunicação e estabelecimento de programas específicos, (5) envidar esforços 

para envolver o egresso na vida da universidade, (6) promover oportunidades significativas 

que possibilite a retribuição do egresso à universidade. 

 

Para tanto, muitas questões emergem tendo em vista a busca por um maior envolvimento dos 

egressos nas atividades institucionais, quais sejam: O que se tem feito pelo egresso, o que se 

pode fazer por ele e como ele pode dar o apoio à instituição (WEERTS; VIDAL, 2005); de 

que forma estabelecer as relações e envolver os egressos (SINGER; HUGLEY, 2002; 

DOLBERT, 2002); quais são a disposição e a capacidade do egresso em apoiar na forma de 

serviços, de amparo e de filantropia (CABRERA; WEERTS, ZULICK, 2005).  

 

 

3.2.1 Aspectos Teóricos 

 

Apesar de o foco recair na busca pelo maior envolvimento dos egressos com a instituição de 

origem, autores como McAlexander, Koenig e Schouten (2006) alertaram que se deve buscar 

estabelecer relações a partir do momento do ingresso do aluno na instituição de ensino. 

Weerts, Cabrera e Sanford (2009) propuseram que a teoria da troca social, a teoria da 

expectativa e o modelo de investimento, é possibilitada uma melhor explicação das causas e 

dos meios que os egressos optam por se envolver para dar o apoio à IES de origem, além da 

teoria da identidade social, para analisar o sentido de pertencer do egresso em relação a 

instituição de ensino (MAEL; ASHFORTH, 1992). 
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O princípio da teoria da troca social está relacionado às escolhas comportamentais realizadas 

pelos indivíduos que buscam maximizar as possibilidades de atingir seus próprios objetivos. 

Como pressupostos, essa teoria assume que (i) os indivíduos são seres racionais e buscam 

analisar os custos e os benefícios da realização de uma troca social, (ii) os indivíduos buscam 

maximizar os ganhos ou os benefícios visando atender necessidades próprias; (iii) os 

processos de troca, que envolvem recompensas e contrapartidas, leva a uma padronização das 

interações sociais, em que os indivíduos não só podem enxergar as interações como 

oportunidade para atingir seus objetivos, mas também podem reconhecer que se trata de um 

meio para que outros atinjam seus próprios objetivos (CHIBUCOS; LEITE, 2005). 

 

Weerts, Cabrera e Sanford (2009) sugeriram que, na perspectiva da teoria da troca social 

aplicada aos egressos, os custos de servir a IES são ponderados com os benefícios que o 

egresso recebeu ou tem recebido da IES, tais como, qualidade da formação, os ganhos em sua 

carreira, o estabelecimento de conexões sociais, prestígio, dentre outros aspectos. Ou seja, a 

decisão de dar o retorno à IES depende da análise dessa troca, influenciada pela percepção da 

qualidade das experiências atuais e passadas com a instituição. Quanto maior o envolvimento 

em experiências passadas, maiores as chances de oferecer retornos à instituição. Conforme 

relatou Drezner (2009), o egresso também tende a realizar doações quando há o alinhamento 

das necessidades e interesses de ambos.  

 

Com respeito à teoria da expectativa, Weerts, Cabrera e Sanford (2009) sugeriram que os 

egressos criam suas expectativas em relação ao futuro e, por isso, pautam seus 

comportamentos com base nessa projeção. Os autores se apoiam na teoria da expectativa de 

Victor Vroom para estruturar as dimensões de análise aplicados aos egressos: (1) Valência: o 

valor do resultado percebido ou os riscos pessoais relacionados a se tornar voluntário ou 

apoiador político; (2) Instrumentalidade: a crença de que o voluntariado ou apoio político vai 

ajudar a IES a manter níveis de resultados; (3) Expectativa: a avaliação do egresso sobre se 

ele ou ela sente-se capaz de completar com sucesso o serviço a ser realizado. A teoria da 

expectativa aplicada aos egressos sugere que os ex-alunos adotam a maneira de dar o suporte 

de acordo com o que entendem estar mais alinhado às suas habilidades e se vão ao encontro 

de seus objetivos. 
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Com base na teoria do modelo de investimento, Weerts, Cabrera e Sanford (2009) 

explicaram que a motivação que leva os egressos a se tornarem voluntários pode ser explicado 

por intermédio do nível de investimento realizado no passado na instituição de ensino, do 

balanço entre os custos e os benefícios auferidos. 

 

O modelo de investimento tem suas raízes na literatura da psicologia e da sociologia. Parte do 

princípio de que os indivíduos são naturalmente motivados para maximização dos ganhos e 

minimização dos custos. Tem-se, nesse modelo, o propósito inicial de predizer o grau de 

envolvimento e satisfação com a instituição. De maneira mais detalhada, considera a 

diferença entre o que se espera do relacionamento (qualidade) em comparação ao resultado  

desse relacionamento (valor). Essa discrepância influencia a atração e o nível de satisfação 

com a instituição, sendo que o valor esperado de uma relação é determinado pela qualidade 

das experiências passadas. Além disso, o nível de satisfação tende a aumentar, se o nível de 

recompensas se eleva, os custos decrescem e o patamar das expectativas é baixo. São dois 

tipos de investimentos, o extrínseco, associado a interesses externos ou materiais que moldam 

o comportamento, e o intrínseco, relacionado a questões mais subjetivas, tais como tempo, 

envolvimento emocional, dentre outros. O modelo de investimento leva em consideração não 

só as recompensas, mas também a análise do nível desses investimentos realizados e dos 

custos relacionados à saída do relacionamento  (RUSBULT, 1980). 

 

Nesse sentido, no entender de Sun, Hoffman e Grady (2007), três fatores podem influenciar 

fortemente a decisão do egresso em fazer ou não doações à IES, quais sejam: (1) a experiência 

como estudante, em que quanto maior o grau de satisfação do egresso, maior a inclinação em 

realizar a doação. Observe-se que a satisfação está associada aos aspectos relacionados à 

formação recebida, os impactos percebidos em sua carreira, além do relacionamento com 

professores e com funcionários; (2) a experiência como egresso, que está relacionado ao 

esforço de marketing conduzido pela instituição para o envio de newsletters, para a realização 

de solicitações e convocações para participação de reuniões, pois representam atividades 

capazes de engajar os egressos e, com isso, aumentar as possibilidades de que os ex-alunos 

realizem doações; (3) a motivação do egresso, que está relacionado ao „commitment‟ com sua 

instituição de ensino. Se os ex-alunos estiverem mais informados e sabendo das necessidades 

da instituição, as chances de realizar doações é maior; e (4) o tempo após o término do curso, 

em que os egressos mais seniores possuem mais capacidade de doação que os egressos mais 

recentes, ou seja, a idade se caracterizando como uma proxy da capacidade de doação. 
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Mael e Ashforth (1992) explicaram que a identidade social ocorre quando o indivíduo tem a 

percepção de que pertence a uma determinada organização. Ou seja, a identificação 

organizacional  é um caso particular da identidade social, cujo indivíduo se define como 

parte de uma determinada organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 – Proposta de correlações da identidade organizacional 

FONTE: tradução livre de Mael e Ashforth (1992) 

 

Conforme a Ilustração 4, Mael e Ashforth (1992) propuseram um modelo de relações que 

mostram os fatores que acarretam a formação da identidade organizacional do egresso. Os 

antecedentes institucionais têm como fatores, que influenciam de forma positiva a identidade, 

a distinção, o prestígio institucional e a competição interinstitucional. Quanto aos 

antecedentes individuais, o período despendido na instituição, o momento da filiação, a 

existência de um mentor, o nível de satisfação e a sentimentalidade são aspectos que 

favorecem a identidade organizacional que, por sua vez, influenciam o suporte dado à 

instituição pelo egresso.    

 

 

3.2.2 Indicadores e Instrumentos 

 

O tipo e o nível de participação dos egressos na vida da instituição recebem diferentes 

denominações e classificações. Como exemplo, na visão de Weerts e Ronca (2007), os 

egressos podem ser classificados em quatro categorias, de acordo com o grau de participação 

e de colaboração com a IES de origem, conforme Quadro 8. 

Antecedentes Organizacionais 

 

Distinção institucional (+) 

Prestígio institucional (+) 

Competição interinstitucional (+) 

Competição intrainstitucional (-) 

 

Antecedentes Individuais 

 

Período na instituição (+) 

Filiação recente (+) 

Participação em outras instituições (-)  

Presença de um mentor (+) 

Satisfação (+) 

Sentimentalidade (+) 

 

 

Identidade 

Organizacional 

 

 

Consequências 

Organizacionais: 

 

Suporte à instituição (+) 
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Quadro 8 - Participação dos egressos nas IES 

Categoria de Egressos Critérios 

Apoiador 

(Voluntário + Doador) 

Participa de uma ou mais atividades listadas na categoria Voluntário 

Realiza doações financeiras e/ou não financeiras à Instituição de Ensino 

Voluntário 

Atua em uma ou mais atividades relacionadas abaixo 

 

Membro de conselho consultivo ou conselho de visitantes da IES 

Colaborador ou voluntário de associação de ex-alunos 

Organizador de eventos na IES em sua área de especialização 

Atuação como mentor de novos alunos em programas de carreira 

Prestação de suporte em eventos específicos da IES 

Atuação como representante da IES para o estabelecimento de relações com 

legisladores e/ou governantes 

Doador Realiza doações financeiras e/ou não financeiras à Instituição de Ensino 

Inativo Nunca atuou como voluntário ou doador da IES 

FONTE: Adaptado de Weerts e Ronca (2007) 

 

Os egressos classificados como “inativos” são aqueles que nunca realizaram doações ou 

participaram de atividades como voluntários, ou seja, não participam da vida da instituição. 

Com respeito aos egressos classificados como “doadores”, representam aqueles que já 

realizaram algum tipo de doação, financeira ou não financeira. Os egressos denominados 

“voluntários” são aqueles que atuam em atividades institucionais, com a prestação de apoio 

voluntário em forma de serviços. Esse apoio pode estar relacionado às atividades de 

promoção, interlocução e/ou facilitação das relações com stakeholders. Com respeito aos 

egressos reconhecidos como “apoiadores” são aqueles que atuam tanto como doadores, 

quanto como voluntários. Representam, portanto, o nível mais elevado de envolvimento com 

a vida institucional.    

 

Outra proposta de classificação em relação à participação dos egressos foi estabelecida pela 

instituição de ensino americana Amherst College, fundada em 1821 e que possui cerca de 21 

mil egressos. A instituição estabeleceu métricas para o relacionamento com egressos, o 

Amherst Connects. O framework com essas métricas (Quadro 9) considera que o aluno 

engajado/envolvido (engaged) participa de pelo menos um de um total de seis categorias 

possíveis, quais sejam: giving, online, feedback/feature, events, alumni/student engament, 

society of the alumni leadership (AMHERST COLLEGE, 2011). 
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Quadro 9 - Categorias de engajamento de egressos da Amherst College 

Categoria  Critérios 

Doação Doações financeiras ou não financeiras realizadas pelos egressos para diversas finalidades.  

Online 
Egressos que acessam o website da Instituição ou aqueles que se inscrevem para receber e-

mails institucionais. 

Devolutiva 

Devolutiva à instituição de ensino sobre a comunicação. Egressos que colaboram com a 

produção de publicações ou com realização de comunicações, tais como revistas 

institucionais, campanhas institucionais em websites, anuário. Inclui egressos que 

colaboram ou lideram as atividades institucionais que contam com a participação de ex-

alunos nas atividades.  

Eventos 
Participação ou organização de eventos dentro ou externo à IES. Realização de visitas à 

IES. 

Engajamento/ 

Envolvimento 

(estudantes e 

egressos) 

Atividades realizadas por alunos ou egressos, tais como voluntariado em programas da 

IES. Participação em atividades de mentoring, ofertas de estágios, programas de carreiras, 

mentores em atividades atléticas.  

Liderança em 

Sociedades de 

ex-alunos 

Voluntariado como líderes de associações e comitês de egressos, líderes de campanhas, 

participação em comissões e em curadorias. 

FONTE: adaptado de Amherst College (2011) 

 

Segundo essa classificação, a participação por meio de websites ou por intermédio de cadastro 

para trocas de e-mails também são consideradas formas de interação entre os egressos e a 

instituição de ensino, suficiente para classificá-los como egressos engajados/envolvidos 

(engaged). Ademais, a participação em atividades coletivas de egressos, tais como associação 

de egressos ou programas de relacionamento com egressos, são consideradas outras 

possibilidades de interação. 

 

As doações podem ser consideradas como resultado do processo de interação dos egressos 

com a instituição, mas também, conforme explicitado por CASE - Council for Advancement 

and Support of Education (2014), ela também pode ser um meio para promoção do 

engajamento/envolvimento dos egressos com a instituição. Nesse sentido, são consideradas 

como alternativas para atrair os egressos, dentre outros aspectos: 

 

 Doações regulares financeiras ou não financeiras (arte, propriedades, materiais 

didáticos); 

 Patrocínio ou apoio a projetos de pesquisas e de estudos; 

 Como captadores de recursos; 

 Intermediação visando a criação de parcerias para a universidade com organizações, 

instituições e governo; 
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 Aconselhamento e orientação de indivíduos da universidade; 

 Apoio ao recrutamento de potenciais alunos; 

 Fornecimento de orientação profissional; 

 Facilitação no processo de busca de estágios para alunos; 

 Como referência positiva para os alunos atuais; 

 Compartilhamento de experiências e talentos relacionados à arte e cultura; 

 Representação para o estabelecimento do perfil e fortalecimento da imagem em nível 

internacional; 

 Divulgação e promoção da instituição por canais de divulgação on-line. 

 

Essa abordagem das doações, na visão de Cabrera, Weerts e Zulick (2005), tem por base 

entender as razões pelas quais os egressos prestam apoio à instituição pela qual se formou, 

sendo, portanto, um aspecto chave para promoção da qualidade institucional. Tal abordagem é 

função de dois fatores, quais sejam, (a) a disposição e (b) a capacidade de doação por parte do 

egresso. Além da doação pecuniária, outras formas de apoio são consideradas, como a 

prestação de serviços, filantropia e de amparo. Conforme explicaram Pettit e Litten (1999), há 

um grande interesse, por parte dos egressos, que sua IES seja bem avaliada e, por isso, se 

interessam em contribuir com a IES. 

 

Segundo Weerts, Cabrera e Sanford (2009), nos Estados Unidos, as instituições de ensino 

investem milhões de dólares visando engajar o egresso na vida da universidade, na 

expectativa de que eles se tornem doadores e voluntários ativos no futuro. Os autores 

afirmaram que, além da tradicional contribuição em forma de doações pecuniárias, há fatores 

que podem catalisar o desejo do egresso em contribuir em outros aspectos, como suporte 

político, que se traduz em comportamentos relacionados ao estabelecimento de contato com 

governantes, legisladores e políticos locais, e na condição de voluntário, no papel de mentor 

do egresso recém formado, na função de recrutador de novos alunos e na participação de 

eventos institucionais. No Quadro 10, são apresentados os principais itens relativos às 

doações e voluntariado.  
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Quadro 10 - Itens da avaliação por doações e voluntariado 

DOAÇÕES e VOLUNTARIADO 

Objetivo Item Fonte 

Entender a disposição e razões 

que levam o egresso a apoiar a 

IES. Levantar as formas e a 

magnitude do apoio prestado. 

Serviços prestados pelos egressos 

para IES 
Cabrera, Weerts e Zulick (2005). 

Doações realizadas pelos egressos 

para IES 

Cabrera, Weerts e Zulick (2005); 

Pettit e Litten (1999);  

Weerts, Cabrega e Sanford (2009);  

Heckman e Guskey (1998); 

McAlexander, Koenig e Schouten 

(2006). 

Participação do egresso em 

atividades da IES como voluntário  

Cabrera, Weerts e Zulick (2005); 

Weerts, Cabrera e Sanford (2009). 

Participação do egresso como 

representante político da IES 
Weerts, Cabrera e Sanford (2009). 

Disposição ou razões para prestar 

um tipo de apoio à IES 

Cabrera, Weerts e Zulick (2005); 

Weerts, Cabrera e Sanford (2009). 

Entender os esforços 

despendidos para engajar os 

alunos nas atividades da IES, 

pois a premissa é de que 

alunos mais engajados e 

satisfeitos são mais propensos 

a contribuir com a IES.  

Investimentos realizados pela IES 

para engajar alunos na vida da 

Instituição 

Weerts, Cabrera e Sanford (2009). 

Nível de envolvimento do egresso 

na vida da IES 
Weerts, Cabrera e Sanford (2009). 

Nível de satisfação do egresso com 

relação à IES 
Weerts, Cabrera e Sanford (2009). 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Sun, Hoffman e Grady (2007), sugeriram que, para engajar o egresso, algumas ações são 

importantes, tais como (a) elaboração de um plano de comunicação para os egressos, os atuais 

alunos e futuros alunos, (b) criação de atividades que estimulem o envolvimento dos egressos 

para promover a experiência do estudante, no estabelecimento de estratégias visando o 

aperfeiçoamento acadêmico, o estabelecimento de atividades extracurriculares, além da 

orientação de carreira, (c) intensificação do relacionamento da instituição, buscando esforços 

de manter contato tanto com os estudantes quanto com os egressos, (d) promoção dos serviços 

aos egressos, buscando envolvê-los na vida da instituição. Além disso, busca-se entender as 

suas necessidades e identificar os fatores que levam à satisfação, sem perder de vista o foco 

nos egressos mais seniores. 

 

De acordo com Pettit e Litten (1999), os egressos podem desempenhar diversos papéis com 

relação à sua instituição de ensino de origem, quais sejam, como doadores, como 

colaboradores no processo de recrutamento de novos alunos, como mediadores entre alunos e 

organizações para busca de estágio e de emprego, dentre outros. Dessa maneira, o egresso 
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passa a representar a sua instituição de ensino de origem (sua alma mater) na sociedade, 

atuando na formação de impressões sobre a instituição.  

 

Entretanto, apesar de serem focos importantes, Pettit e Litten (1999) ressaltaram que se tratam 

de níveis mais restritos de atuação. Para tanto, para uma contribuição mais decisiva, requer 

uma visão mais abrangente que possibilite oferecer contribuições de maior magnitude, por 

meio da atuação no processo de avaliação institucional ou na participação em atividades 

relacionadas à análise das políticas e práticas institucionais relacionadas aos egressos. 

Conforme afirmaram os autores, a formação de uma rede de relacionamento entre os egressos 

é a principal contribuição que esses egressos podem oferecer aos alunos. 

 

Quadro 11 - Itens da avaliação sobre participação 

PARTICIPAÇÃO 

Item Fonte 

Divulgação da IES para potenciais alunos Pettit e Litten (1999); Heckman e Guskey (1998) 

Facilitador para a busca de posições de estágio ou 

trabalho para alunos e/ou egressos 
Pettit e Litten (1999) 

Participação em associações de egressos Singer e Hughey (2002); Dolbert (2002) 

Participação em fundações estudantis Singer e Hughey (2002) 

Envolvimento na vida da universidade Dolbert (2002) 

Interação com professores McAlexander, Koenig e Schouten (2006) 

Interação com alunos McAlexander, Koenig e Schouten (2006) 

Interação com egressos 
McAlexander, Koenig e Schouten (2006);   

Pettit e Litten (1999) 

Interação com funcionários McAlexander, Koenig e Schouten (2006) 

Opinião sobre as facilidades ou dificuldades  Pettit e Litten (1999) 

Busca de informações sobre a IES pelo qual se titulou Dolbert (2002) 

Participação em atividades da IES Dolbert (2002) 

Opinião sobre o escritório de relações externas da IES Weerts (2007) 

Grau de envolvimento com a marca institucional McAlexander, Koenig e Schouten (2006) 

FONTE: Elaborado pelo autor 

Os efeitos resultantes do relacionamento dos egressos com sua alma mater estão relacionados, 

portanto, (i) ao processo de avaliação da qualidade da instituição, por meio de um importante 

indicador que é o nível de sucesso de seus egressos, (ii) à possibilidade de a instituição 

realizar ajustes, elevar a qualidade dos programas de formação e se adequar às necessidades 

do mercado, com base no levantamento do desenvolvimento de seus egressos e (iii) ao 

aumento da interação dos egressos com o corpo docente, encabeçada pela instituição de 
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ensino, para a promoção de atividades de aprendizagem continuada (SANDO; FERENCAK, 

2012). Os itens considerados para avaliação do relacionamento estão descritos no Quadro 11. 

 

De acordo com Singer e Hughey (2002), a iniciativa mais tradicional e mais efetiva de se 

fazer a conexão entre estudantes e egressos está relacionada à criação de organizações 

específicas para esse fim, tais como as fundações estudantis e associações de ex-alunos 

(SINGER; HUGHEY, 2002). Segundo afirmou Dolbert (2002), os egressos constituem o 

maior e mais permanente eleitorado da universidade, sendo guardiões do patrimônio da 

instituição e, por isso, as associações de ex-alunos têm a responsabilidade primária para a 

construção de relacionamento com os egressos, que é necessário para a saúde em longo prazo 

e o sucesso da universidade. Conforme a autora, as responsabilidades da associação de ex-

alunos são: 

 

 Identificar e acompanhar o egresso; 

 Informar regularmente os egressos sobre a instituição, além de mantê-los „ligados‟ a ela; 

 Desenvolver a instituição tanto por meio da comunicação quanto pela programação; 

 Envolver o egresso na vida da universidade, onde e quando for possível; 

 Proporcionar oportunidades significativas para que o egresso possa retribuir: para 

investir no futuro ingresso ou no futuro da instituição. 

 

Dolbert (2002) explicou que, historicamente sempre houve uma forte associação dos egressos 

com a captação de recursos. Entretanto, afirmou que, na realidade, trata-se de uma relação 

dinâmica, que pode ser estabelecida dentro de um continuum do nível de relacionamento entre 

a instituição e o egresso (alumni engagement), que denominou de “Five I’s”: Identify, Inform, 

Interest, Involve, Invest. Tanto os egressos, quanto as instituições dedicadas ao 

relacionamento, fazem parte desse continuum, e que, por isso, podem estar em diferentes 

estágios de relacionamento. 

 

Sob o ponto de vista da instituição, os planos estratégicos de faculdades e universidades têm 

considerado o compromisso pela colaboração entre as unidades dos campi, visando elevar a 

sinergia e compartilhar recursos. As parcerias entre os assuntos estudantis e relações com ex-

alunos são capazes de reduzir as despesas institucionais, aumentar as inscrições dos 

estudantes, propiciar avanços em termos filantrópicos, melhorar a imagem institucional e 
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constituir uma comunidade entre as gerações. Dessa forma, programas e atividades fornecidos 

pelos setores de admissão, de orientação do ingressante, de atividades estudantis, de 

programas de família, de desenvolvimento de carreira, da atlética e da direção do campus 

podem oferecer ligações naturais para o relacionamento com os egressos (RISSMEYER, 

2010). 

 

Nesse sentido, os escritórios de relações externas (desenvolvimento, relações com governo, 

relações de egressos, relações corporativas, relações comunitárias) têm o crítico papel de 

facilitar a transição institucional para um mais profundo e mais autêntico relacionamento com 

stakeholders externos para o benefício mútuo dos campi e a sociedade em geral (WEERTS, 

2007). 

 

Por fim, outro meio importante para cultivar o relacionamento com egressos pode se dar por 

intermédio da realização de estudos e pesquisas com ex-alunos (PETTIT; LITTEN, 1999), em 

que constatações podem subsidiar os esforços visando envolver o egresso e incentivá-lo a 

participar da vida da instituição. Como exemplo, cita-se o estudo de Heckman e Guskey 

(1998), realizado em uma universidade privada do centro-oeste dos Estados Unidos, que 

explora o relacionamento de longo-prazo entre a universidade e seus egressos. Esse estudo 

teve como objetivo examinar o comportamento colaborativo discricionário desses egressos e 

identificar os fatores que induzem esse comportamento. O universo compreendeu cerca de 

3000 egressos, obtendo-se respostas de 1.010 indivíduos (33,6% de retorno). Os resultados 

mostraram que os cinco comportamentos mais frequentes no passado são os que os 

respondentes têm intenção em fazer nos cinco anos seguintes, quais sejam: divulgar a 

universidade para os outros; contribuir com dinheiro para a universidade; elogiar a 

universidade para os outros, em um ambiente social; encorajar amigos ou filhos dos amigos 

para o ingresso na universidade; conversar com potenciais alunos sobre a universidade. 

 

McAlexander, Koenig e Schouten (2006) utilizaram o construto de brand community 

(comunidade de marca) para analisar a integração da comunidade e como podem ser 

cultivadas e fortalecidas as relações com egressos em um contexto universitário. De acordo 

com a definição de Muniz e O‟Guinn (2001), brand community é uma comunidade 

especializada e sem limites geográficos, em que se constrói, em torno de uma marca, um 

conjunto de relações sociais. Compartilha-se uma consciência intrínseca de semelhança e 

conexão entre seus membros. É composta por tradições e rituais, além de possuírem um senso 
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moral de responsabilidade, em um sentimento de dever ou obrigação com a comunidade e 

com os seus integrantes. 

 

No contexto da IES, McAlexander, Koenig e Schouten (2006) indicaram a possibilidade de 

estabelecer relações, a partir das experiências universitárias dos egressos, com o produto (a 

educação recebida), com a marca (nome da IES, logomarca), com a instituição de ensino 

(representantes, como professores e funcionários) e com outros egressos. Além disso, 

possibilitaria uma análise de como a coletividade se relacionaria com a lealdade à IES e 

determinaria comportamentos correntes, tais como o uso de vestuário que leva o nome da IES, 

e comportamentos futuros, tais como realizar doações à IES. Conforme destacaram os autores, 

a formação dessa comunidade não se dá a partir do momento que o egresso deixa de ser aluno 

da IES, mas se inicia enquanto o egresso é aluno da IES. Para tanto, iniciativas que visem 

elevar o grau de fidelidade do egresso com relação à IES deveriam ser promovidas junto aos 

alunos.  

 

Por fim, com relação aos instrumentos para análise do relacionamento com egressos, 

destaque-se o framework desenvolvido pelo Council for Advancement and Support of 

Education (CASE). Trata-se de uma associação internacional de suporte às instituições 

educacionais, fundada em 1974, como resultado da fusão da American Alumni Council e 

American College Public Relations Association. Possui a matriz em Washington D.C. e 

escritórios em Londres, Singapura e Cidade do México. É uma das maiores organizações sem 

fins lucrativos do mundo na área e congrega mais de 3.600 faculdades e universidades de 77 

países, prestando apoio para mais de 78 mil profissionais (CASE, 2014). 

 

A organização realiza estudos sobre relações com egressos, denominado International CASE 

Alumni Relations Survey (ICARS), que disponibiliza métricas padronizadas às Instituições 

para avaliar as atividades realizadas pelos Programas de Relacionamento de Egressos, 

buscando entender as características dos Programas de sucesso para,  então, compartilhar as 

melhores práticas observadas. 

 

O instrumento possui itens relacionados a: (1) aspectos do Programa, tais como a localização 

do campus e o estágio de maturidade do programa; (2) características do banco de dados, tais 

como o número de egressos cadastrados, atualização dos dados, egressos que recebem apoio 
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do Programa, egressos que foram contatados, os propósitos e os canais utilizados; (3) as ações 

do Programa, como elaboração de revistas, envio de e-newsletters, disponibilização de 

websites ou outra mídia social, organização de eventos, serviços de apoio à carreira; (4) 

aspectos do orçamento destinado ao Programa; (5) características da realização de eventos, 

como o número de eventos organizados dentro e fora do país, o número de participantes, 

organização de eventos online; (6) os benefícios oferecidos aos egressos, tais como serviços e 

estrutura; (7) características do programa de voluntariado, como recrutamento de egressos 

para doações, para atração de novos alunos, para apoio administrativo, como mentor de 

estudantes e como interlocutor com o mercado para estágio e trabalho; (8) aspectos do 

programa de captação de recursos, como a frequência de solicitação e valores obtidos (CASE, 

2014). 

 

 

3.3 Avaliação do Programa/Curso sob a Perspectiva dos Egressos 

 

A construção dessa dimensão baseou-se nos conceitos relativos à avaliação da qualidade dos 

serviços. São apresentados os  aspectos dessa teoria, além dos indicadores que compõem essa 

dimensão. 

 

 

3.3.1 Aspectos Teóricos 

 

A qualidade dos serviços educacionais é um conceito multidimensional, muitas vezes 

controverso e complexo, que não é passível de ser avaliado somente com um único indicador, 

conforme afirmaram Ikeda e Veludo-de-Oliveira (2005, p.201). Segundo as autoras, o 

conceito assume significados distintos, tais como “excelência, valor, adequação de uso, 

conformidade às especificações, meio de se evitar defeitos e de encontrar e superar as 

expectativas dos clientes” que  pode ser analisado sob quatro vertentes distintas, quais sejam, 

(1) a abordagem governamental, que é realizada por órgãos ligados ao governo, tais como o 

Ministério da Educação e a Capes, (2) a abordagem de organizações independentes, liderada 

por revistas e guias especializados em educação, (3) a abordagem de aplicação de modelos de 

avaliação da qualidade dos serviços e (4) a abordagem interna das instituições de ensino, que 

se baseia em alguns ou um único item de avaliação, que normalmente toma como principal 
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base a opinião dos alunos que realizam avaliação do curso, avaliação dos professores e 

avaliação das condições da instituição. 

 

Com relação à abordagem de aplicação de modelos de avaliação, destaque-se a estrutura 

proposta por Parasuraman, Zeithaml e Berry que, em 1985, elaborou um modelo conceitual 

em que são identificados os Gaps ou lacunas que apontam o contraste entre a expectativa e a 

percepção por parte dos clientes, além da percepção do gestor sobre as expectativas dos 

clientes e as atividades executadas (desempenho) para a prestação desses serviços, ou seja, 

representam as situações em que podem emergir os problemas na prestação de serviços 

(Ilustração 5). 

 

 
 

Ilustração 5 - Modelo Conceitual de qualidade de serviços (Parasuraman, Zeithaml e Berry) 

FONTE: Ikeda e Veludo-de-Oliveira (2005, p.193). 

 

Três aspectos sobre avaliação dos serviços foram levados em consideração na proposição do 

modelo. Quanto ao primeiro aspecto, admite-se que há uma dificuldade maior para o 

consumidor avaliar a qualidade dos serviços em relação à avaliação da qualidade de produtos 

tangíveis. O segundo aspecto reconhece que a percepção quanto à qualidade do serviço é uma 

comparação entre o nível de expectativa criado pelo consumidor e o desempenho do serviço. 

E, por último, a avaliação da qualidade não é somente baseada nos resultados do serviço em si, 
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mas também em todo seu processo para a realização da entrega do serviço 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985).  

 

Tendo em vista esses aspectos, a qualidade percebida do serviço é resultante da comparação 

entre a expectativa e percepção dos clientes em relação ao serviço, representado pela 

magnitude e direção do Gap5. Por sua vez, o Gap5 é influenciado por todos os demais Gaps, 

quais sejam, Gap1 (expectativa do consumidor – percepção da gerência), Gap2 (percepção da 

gerência – tradução das percepções em especificações), Gap3 (tradução das percepções em 

especificações – serviços prestados) e Gap4 (serviços prestados – comunicação com os 

clientes) e, portanto, é necessário analisar também a magnitude e a direção de cada Gap 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

 

 

3.3.2 Indicadores e Instrumentos 

 

A instituição de ensino pode ser avaliada pelos egressos por meio de diferentes perspectivas, 

tais como a satisfação geral, a qualidade da instrução recebida, o grau em que a instituição os 

preparou para o trabalho, além da inclinação para retornar à instituição para continuidade de 

sua formação (CABRERA, WEERTZ, ZULICK, 2005). Além disso, pode-se levantar a 

opinião dos egressos sobre como eles enxergam a instituição (WEERTS; VIDAL, 2005), que 

pode estar relacionada à qualidade do ensino, dos serviços e das instalações, além das suas 

experiências com respeito ao aprendizado (BRENNAN; WILLIANS; WOODLEY, 2005). 

 

Dentre os instrumentos para avaliação da qualidade de serviços, a escala SERVQUAL é um 

dos modelos mais difundidos e foi proposta em 1988 por Parasuraman, Zeithaml e Berry. Foi 

desenvolvida e validada uma escala, a partir de um instrumento inicial de 97 itens, e 

classificadas em cinco dimensões para o modelo: (1) tangíveis, relacionados à estrutura física, 

equipamentos e aparência pessoal, (2) confiabilidade, que é a habilidade de desempenhar 

adequadamente os serviços prometidos, (3) responsividade, que é a disposição em ajudar os 

clientes e prover o pronto serviço, (4) segurança, relacionada ao conhecimento e cortesia dos 

trabalhadores, além da habilidade de transmitir confiança, e (5) empatia, que está associada ao 

zelo, com atenção individualizada para cada cliente. O instrumento contém 44 itens e está 

baseado no contraste entre a percepção (22 itens) e a expectativa (22 itens) dos clientes em 

relação aos serviços (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). 
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Em 1992, Cronin e Taylor propuseram a escala de avaliação denominada de SERVPERF, 

entendendo que a melhor medida para avaliar a qualidade dos serviços se daria por meio da 

análise da percepção do desempenho, e não com base no exame da satisfação, representado 

pelo contraste entre a expectativa e o desempenho. Além disso, ressaltaram que a qualidade 

dos serviços antecede a satisfação do consumidor, e essa satisfação tem forte influência na 

intenção de compra do que na própria qualidade dos serviços. Com respeito aos instrumentos 

desenvolvidos para avaliação da qualidade no ensino superior, destaquem-se os modelos 

HEdPERF e PESPERF. 

 

Um modelo de avaliação da qualidade do ensino superior foi proposto por Firdaus Abdullah 

(2005;2006) denominando o modelo de HEdPERF, Higher Education PERFormance, ou o 

desempenho da educação superior. Tomou como base o SERVQUAL e o SERVPERF para 

sua concepção, e é composto por 41 itens, agrupados em seis dimensões: Aspectos não 

acadêmicos, aspectos acadêmicos, reputação, acesso, conteúdo programático e compreensão 

(Quadro 12). 

Quadro 12 – Dimensões do Modelo HEdPERF 

Dimensão Definição 

Aspectos Não Acadêmicos 

Itens que são essenciais para habilitar os estudantes a cumprirem com as suas 

obrigações com os estudos, e referem-se às atividades desempenhadas pelo 

quadro de funcionários não docentes. 

Aspectos Acadêmicos 
Itens que estão relacionados à descrição das responsabilidades atribuídas aos 

docentes. 

Reputação 
Itens que sugerem a importância das Instituições de Ensino Superior em projetar 

uma imagem profissional. 

Acesso 
Itens relacionados a questões sobre acessibilidade, facilidade de contato, 

disponibilidade e conveniência. 

Conteúdo Programático 
Itens que enfatizam a importância em oferecer um amplo e respeitável programa 

e/ou especialização acadêmica, com estrutura e plano de estudos flexíveis. 

Compreensão 
Itens relacionados ao entendimento sobre as necessidades específicas de 

estudantes em termos de serviços de aconselhamentos e de saúde. 

FONTE: adaptado de Abdullah (2006, p.575) 

 

Outro modelo, denominado de PESPERF, proposto por Yildiz e Kara (2009), partiram da 

constatação de que o modelo HEdPERF foi concebido para mensurar a qualidade do ensino 

superior no nível macro, sendo caracterizada por ser mais genérica. Para tanto, propuseram o 

modelo PESPERF (Physical Education and Sports Sciences PERformace), desenvolvido na 

área de Educação Física e Esportes, cuja escala tem como foco a análise em nível micro. 

Foram propostos 30 itens agrupados em dimensões, quais sejam, aspectos acadêmicos, 

empatia e acesso.   
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Conforme afirmaram Silveira, Cabral e Rodrigues (2012), as escalas HEdPERF e PESPERF 

podem ser consideradas como complementares. Por outro lado, Abdullah (2005), ao realizar 

um estudo comparativo entre os modelos HEdPERF e SERVPERF, aplicado à educação 

superior, observou superioridade da escala HEdPERF em termos de unidimensionalidade, 

confiabilidade, validade e variância explicada da qualidade dos serviços. Além disso, Silveira, 

Cabral e Rodrigues (2011) ressaltaram que os estudos têm demonstrado uma maior adequação 

do modelo HEdPERF para aplicação em Instituições de Ensino Superior, além de melhor 

desempenho em estudos comparativos a outros modelos (SOUSA et al, 2012). 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo apresenta as definições e as escolhas metodológicas da pesquisa, tendo como 

base os objetivos propostos para a realização do estudo. Os itens que compõem o capítulo são 

apresentados na Ilustração 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 - Estrutura do Capítulo de Metodologia 

 

Na primeira parte, são apresentados a abordagem e o método de pesquisa. A segunda seção 

expõe o modelo conceitual, com a definição conceitual da variável de estudo adotada para a 

presente pesquisa. Na terceira parte são descritas as estratégias adotadas, considerando as 

etapas para a execução da pesquisa. Na quarta seção, são anunciadas as estratégias, os 

procedimentos amostrais e o processo de construção dos instrumentos para coleta de dados. A 

quinta seção apresenta os caminhos da Tese, com a descrição dos passos realizados em cada 

etapa do estudo. 

 

 

Caminhos 

 da Tese 

Estratégia de  

Análise de Dados 

Estratégia de Pesquisa 

Estratégia de Coleta de Dados 

Abordagem e Método de Pesquisa 

Modelo Conceitual 
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4.1 Abordagem e Método da Pesquisa 

 

A natureza geral da ciência está associada ao conhecimento e à compreensão de fenômenos 

naturais, tendo como propósito a teoria (KERLINGER, 1980). Na concepção de Selltiz (1974), 

a teoria, na ciência contemporânea, representa o conhecimento existente, está sempre aberta à 

revisão, fornece bases para explicar e predizer as relações e os acontecimentos e é considerada 

como a maneira mais provável ou eficiente de explicar os resultados.  

 

A teoria e a pesquisa possuem uma relação de contribuição recíproca e contínua. Se, por um 

lado, a teoria dá base, serve de guia e estimula a pesquisa, dando mais sentido aos resultados 

encontrados, por outro lado, as evidências empíricas possibilitam verificar e apresentar bases 

para o desenvolvimento de novas teorias (SELLTIZ, 1974). 

 

Realizar pesquisas, na concepção de McGrath (1995), significa usar sistematicamente o 

conjunto de instrumentos teóricos e empíricos na busca de um maior entendimento de um 

determinado conjunto de fenômenos de interesse. Para os estudos da área das ciências sociais 

e comportamentais, significa considerar os seguintes aspectos: (a) algum conteúdo de 

interesse, (b) algumas ideias que dão sentido a esse interesse, (c) algumas técnicas ou 

procedimentos por meio dos quais essas ideias e conteúdos podem ser estudados. Esse 

conjunto de aspectos faz parte de domínios distintos e inter-relacionados. 

 

Essa sistematização se dá por meio da elaboração de um projeto que, para Crotty (1998), 

devem apresentar os elementos básicos e norteadores de um processo de pesquisa, quais 

sejam: (a) a epistemologia, que é a teoria do conhecimento inerente à perspectiva teórica 

adotada; (b) a perspectiva teórica, que é instância filosófica que está por trás das escolhas 

metodológicas; (c) a metodologia de pesquisa, que é a descrição da estratégia ou plano de 

ação; (d) os métodos de pesquisa, que representam as técnicas concretas ou procedimentos 

que são planejados para a pesquisa. Além de apontar as metodologias e os métodos 

empregados na pesquisa, deve-se também justificar as escolhas e o uso deles. 

 

Creswell (2007) recomendou que seja adotada uma estrutura geral de orientação da pesquisa, 

que deve partir do nível mais abstrato, por meio das ideias filosóficas que orientam o estudo. 

Burrel e Morgan (1979) relataram que os pesquisadores sociais abordam os assuntos por meio 

dos pressupostos, implícitos ou explícitos, sobre o mundo social e sobre o meio pela qual é 
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realizada a investigação. Nesse sentido, o paradigma é visto, segundo Guba e Lincoln (1994), 

como um sistema básico de crenças pautado nos pressupostos ontológicos, epistemológicos e 

metodológicos. Representa a visão de mundo que define a sua natureza, o lugar do indivíduo 

e a extensão das possíveis relações do mundo e suas partes.  

 

Burrel e Morgan (1979) explicaram que na questão ontológica, há o debate se a realidade a ser 

investigada é externa ao indivíduo ou é produto da consciência individual. Em termos 

epistemológicos, há a discussão sobre como se dá o entendimento sobre o mundo e de que 

maneira essa discussão é comunicada em termos de conhecimento. Com relação à natureza 

metodológica, há a exposição sobre a forma de se realizar a investigação e obter o 

conhecimento. Dessa maneira, diferentes ontologias e epistemologias levam às diferentes 

metodologias. 

 

Brinberg (1982) e McGrath (1995) apresentaram uma lógica que possibilita considerar esses 

aspectos essenciais de uma pesquisa. Compreende descrever as inter-relações de três 

domínios: substantivo, conceitual e metodológico. No substantivo, são estabelecidos os 

conteúdos e a importância do estudo. No conceitual, são identificadas as ideias que darão 

significados aos resultados. No metodológico, são desenhadas as estratégias e técnicas para a 

condução da pesquisa. 

 

Conforme explicou McGrath (1995), no domínio substantivo, o objeto de estudo são os 

fenômenos, com foco nas unidades ou elementos, ou nos padrões desses fenômenos, com foco 

nas suas relações. No domínio conceitual, buscam-se pelas ideias que dão significados aos 

fenômenos e aos padrões, caracterizando-se como objetos de estudo no domínio substantivo. 

Os elementos no domínio metodológico são os métodos, que são estratégias, ferramentas, 

instrumentos, técnicas e procedimentos que são aplicados para coleta e análise de dados.  

 

Mediante o entendimento de Whetten (1989), existem elementos a serem considerados, que 

são necessários para a teoria e são resumidos pelas questões: What, How, Why, Who, Where, 

When (O que, Como, Por que, Quem, Onde, Quando). Os três primeiros estão apresentados no 

modelo conceitual. Os três últimos estão descritos no método. Segundo Creswell (2007), o 

método misto pode ser utilizado para fazer explorações gerais para identificar as variáveis e 

posteriormente estudá-las com uma amostragem maior de observações.  
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O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa teórica e descritiva, por descrever 

características precisas de uma situação, um grupo ou indivíduo (SELLTIZ, 1974) e 

qualitativa por consistir em um conjunto de práticas interpretativas em que se busca entender 

melhor os fenômenos e seus significados (DENZIN; LINCOLN, 2006), enfatizando os 

aspectos subjetivos com foco no significado (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

 

Parte-se do pressuposto de que tanto a abordagem qualitativa (fenomenológica) quanto a 

perspectiva quantitativa (positivista) podem ser aplicadas de forma complementar, 

possibilitando a observação e captura de diferentes aspectos da realidade  (BRANNEN, 1992). 

A estrutura desta pesquisa está assentada em ambas as visões, nos seguintes aspectos: (a) 

estudo teórico pautado no viés qualitativo e (b) estudo empírico baseado tanto no viés 

qualitativo quanto no quantitativo. 

 

 

4.2 Modelo Conceitual 

 

O primeiro passo para a realização de uma pesquisa é definir um problema, o objetivo central 

do estudo (ASTI VERA, 1974). Conforme Kerlinger (1980, p. 35), esse problema pode ser 

entendido, em sentido geral, como uma “questão que mostra uma situação necessitada de 

discussão, investigação, decisão ou solução”. Conforme explicou Vergara (2009, p.13): 

 

Problema é uma questão não resolvida, é algo para o qual se vai buscar resposta, via 

pesquisa. Uma questão não resolvida pode estar referida a alguma lacuna epistemológica 

ou metodológica percebida, a alguma dúvida quanto à sustentação de uma afirmação 

geralmente aceita, a alguma necessidade de pôr à prova uma suposição, a interesses 

práticos, à vontade de compreender e explicar uma situação do cotidiano ou outras 

situações. 

 

Entretanto, Kerlinger (1980, p. 35) afirmou ser necessária outra definição, mais adequada para 

que facilite a operacionalização da pesquisa. Dessa forma, propôs: “um problema é uma 

questão que pergunta como as variáveis estão relacionadas”. Nesse sentido, afirmou que o 

problema de pesquisa está adequado se (1) expressar relações entre variáveis, (2) apresentar 

de forma interrogativa, (3) implicar possibilidades de testagem empírica.  
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Conforme corroborou Volpato (2013), muitas das pesquisas são conduzidas buscando-se 

investigar a relação entre duas ou mais variáveis. O autor relata a existência de outra 

possibilidade, que é a de realizar um estudo em que se tem como foco a descrição de uma 

dessas variáveis, e não a relação entre elas. Conforme a explicação do autor, os três tipos 

lógicos de pesquisa existentes na ciência são:  

 

1)  Pesquisa descritiva: descreve-se a variável e o foco reside somente na sua descrição;  

 

2)  Pesquisa de associação: estudam-se a relação entre duas ou mais variáveis, buscando-

se por associações entre elas, porém, com a pressuposição de que uma variável não 

interfere diretamente em outra, ou seja, essa associação é decorrente de outro fator ou 

variável externa; 

 

3)  Pesquisa de interferência: no estudo da relação entre variáveis, existe interferência ou 

uma relação de causa e efeito entre as variáveis do estudo (Ilustração 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 - Tipos lógicos de pesquisa 
FONTE: VOLPATO (2013) 

 

A partir do exposto, pode-se classificar a presente pesquisa como do tipo descritivo, pois teve 

como foco a construção de indicadores para avaliação de programas, sob a perspectiva dos ex-

alunos. Também pode ser caracterizada como pesquisa de associação, pois foi estudada a 

existência de relações entre o conjunto de variáveis/indicadores em busca de um número 

menor de fatores que permitissem sintetizar e representar essas variáveis/indicadores.  

 

Com respeito ao modelo conceitual, a Ilustração 8 mostra o modelo sintetizado de gestão de 

programas de pós-graduação stricto sensu, com destaque para os principais componentes 

desse modelo.   

Associação                                  Interferência 

 

 

 

 

X 
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Ilustração 8 - Modelo de gestão de programas de pós-graduação 
FONTE: Adaptado de MACCARI et al (2014) e CAPES (2012) 

 

Conforme Maccari et al (2014) e Capes (2012), o principal fluxo é constituído pelos inputs, 

que são os alunos ingressantes, e os outputs, representados pela produção intelectual, inserção 

social e os egressos (formação de mestres e de doutores). O estudo tem como foco os egressos, 

especialmente com respeito às informações geradas pelos ex-alunos, como perspectiva 

complementar à realização da avaliação dos Programas. Ao estudar os outputs, por intermédio 

de uma análise mais minuciosa e aprofundada, obtém-se os outcomes, que podem ser 

entendidos como os resultados analisados em termos das mudanças e dos benefícios 

alcançados, possibilitando assim desenhar o nível de qualidade do Programa. O Quadro 13 

apresenta os itens que compõem o planejamento desta pesquisa. 
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Quadro 13 - Planejamento da pesquisa 

Paradigma 

Ontologia: Realismo 

Epistemologia: Objetivismo 

Perspectiva Teórica: Pós-positivismo (GEPHART, 1999) 

Campo Avaliação Institucional 

Assunto Avaliação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Tema 
Indicadores para avaliação de programas de doutorado, sob a perspectiva 

dos egressos 

Problema de 

Pesquisa 

Que indicadores podem subsidiar a avaliação, sob a perspectiva dos 

egressos, como ferramenta para o aperfeiçoamento dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu? 

Objetivo Geral 
Propor um conjunto de indicadores para avaliação de programas de 

doutorado em Administração, sob a perspectiva dos egressos. 

Objetivos 

Específicos 

Estabelecer as dimensões para avaliação de programas, sob a perspectiva 

dos egressos; 

Elaborar e validar os indicadores para avaliação de programas, sob a 

perspectiva dos egressos; 

Aplicar o conjunto de indicadores por meio da avaliação de um programa 

de doutorado em Administração, sob a perspectiva de seus egressos. 

Recorte 

Conceitual 

Avaliação de Programas de Doutorado em Administração, sob a 

perspectiva dos egressos. 

Delineamento 

Fase 1: Pesquisa Bibliográfica; 

Fase 2: Estabelecimento das Dimensões e Construção dos Indicadores; 

Fase 3: Aplicação do conjunto de indicadores por meio da avaliação de um 

Programa de Pós-Graduação em Administração. 

Variável Variável de estudo: Egressos 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

O campo teórico adotado como pano de fundo desta Tese é o da Avaliação Institucional, com 

ênfase na Avaliação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. O foco recai na definição 

das dimensões e na construção de indicadores para avaliação, baseando-se nas informações 

geradas pelos seus ex-alunos, e na aplicação e validação desses indicadores junto a uma 

amostra de egressos de um Programa de Doutorado em Administração. 

 

 

4.3 Estratégia de Pesquisa 

 

Esta pesquisa é composta por duas etapas: a primeira, de cunho teórico (referentes aos dois 

primeiros objetivos específicos), desenvolve a proposta de um conjunto de indicadores para 

avaliação de programas de pós-graduação stricto sensu, considerando a visão de seus egressos 

(apresentada no capítulo 3 desta Tese). A segunda etapa desta pesquisa é de cunho empírico e 

está relacionada ao cumprimento do terceiro objetivo específico. A finalidade dessa fase é 
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dupla: a primeira, que é a de ilustrar a aplicação das dimensões e dos indicadores de avaliação 

de programas, construído na primeira fase desta pesquisa; e a segunda, que é a de realizar o 

teste e validar os indicadores propostos (Quadro 14). 

 

Quadro 14 - Estratégia de Pesquisa 

Itens/Etapas Etapa Teórica Etapa Empírica 

Objetivo 

 Construir indicadores para 

avaliação de Programas de Pós-

Graduação, sob a perspectiva dos 

egressos; 

 Ilustrar a aplicação e validar as dimensões 

do modelo de indicadores proposto; 

Método 
 Pesquisas Bibliográfica e 

Documental; 

 Survey  e aplicação da Análise Fatorial 

Exploratória; 

Fonte de 

Dados 

 Periódicos, Livros, Anais; 

 Website de Instituições. 

 Egressos do doutorado de um Programa de 

Pós-Graduação em Administração; 

 Currículo Lattes; 

 Documentos do Programa; 

Resultados 

Esperados 
 Conjunto de indicadores. 

 Dimensões do modelo de indicadores 

validados; 

 Avaliação do Programa por meio da 

análise das dimensões do modelo. 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A etapa teórica consistiu na análise das literaturas nacional e internacional sobre egressos de 

instituições de ensino superior, que envolveu os passos de conhecer, aprofundar e sistematizar 

o conteúdo dos estudos e de pesquisas sobre o tema, para respaldar a elaboração do modelo de 

indicadores, proposto nesta Tese. 

 

A etapa empírica compreendeu a aplicação do modelo de indicadores por intermédio da 

realização de uma investigação (survey) junto a uma amostra de egressos de um programa de 

doutorado em Administração, observando-se duas finalidades: para validação das dimensões 

do modelo de indicadores proposto nesta Tese; para ilustrar a aplicação do modelo para 

avaliação do Programa, a partir das informações obtidas junto aos egressos.  

 

 

4.4 Estratégias de Coleta e Análise de Dados 

 

A coleta de dados caracteriza-se por ser do tipo transversal. Para a etapa teórica, a coleta 

consistiu primordialmente em fontes secundárias, a partir do levantamento da literatura 

relacionada aos estudos e pesquisas com egressos de instituições de ensino superior. As fontes 
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de evidência se basearam em artigos de periódicos, livros, anais de eventos e documentos. Os 

meios utilizados para a realização dessas buscas compreenderam: Google Scholar; Software 

Publish or Perish; Websites de Instituições de Ensino Superior e da Capes; Repositório de 

artigos científicos Spell. 

 

A etapa empírica foi baseada tanto em fontes secundárias, como a Plataforma Lattes e o banco 

de dados do Programa de Pós-Graduação, quanto em fontes primárias, por intermédio da 

elaboração e aplicação do instrumento de pesquisa (questionário) para coleta de dados (e-

survey) junto aos egressos do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

FEA/USP. Selltiz et al (1987) afirmaram que o questionário é menos dispendioso para aplicar, 

evita vieses potenciais do pesquisador e pelo seu caráter anônimo. 

 

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido a partir das dimensões do modelo proposto nesta 

Tese, utilizando-se a plataforma SurveyMonkey® para elaboração do questionário online, 

para o envio ao público-alvo e armazenamento dos dados coletados. Para a realização do 

envio, foi utilizado o banco de endereços eletrônicos dos egressos do doutorado desse 

Programa. O recorte temporal adotado para a realização do survey englobou os doutores 

titulados entre 1999 a 2014, que compreende um universo de 481 egressos, que representam 

todos os dados disponíveis e sistematizados pelo Programa, não sendo, portanto, considerados 

os egressos titulados antes de 1999.  

 

Após a elaboração da primeira versão do questionário, é recomendado que se realize o pré-

teste do questionário. Segundo Pasquali (1999), por intermédio da análise semântica, analisa-

se teoricamente os itens de um instrumento, por meio de averiguação do nível de 

compreensão desses itens com a aplicação em uma pequena amostra de sujeitos que fazem 

parte do público-alvo da pesquisa. Conforme Hill e Hill (2008) salientaram, solicitar a opinião 

de pessoas, (preferencialmente de duas a três pessoas), sobre o questionário para verificar a 

compreensão é uma etapa importante que possibilita realizar os ajustes antes do envio final do 

questionário aos respondentes.  
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Quadro 15 – Coleta de dados e estratégias de análise de dados 

Dimensão 
Subdimensão/ 

Instrumento 
Referência 

Dados 

Tipo Coleta Análise 

Avaliação das 

Repercussões 

Razões para cursar 

o Doutorado 

Adaptado de 

Sampaio e 

Velloso (2002) 

Dados 

Primários 

Escala 

ordinal de 

5 pontos 

 -Análise Fatorial 

Exploratória 

 -Estatística descritiva 

Impacto em 

Profundidade 

(domínio) 

Pilati, Porto e 

Silvino (2007) 

Dados 

Primários 

Escala 

ordinal de 

5 pontos 

 -Análise Fatorial 

Exploratória 

 -Estatística descritiva 

Impacto em 

Profundidade 

(frequência) 

Dados 

Primários 

Escala 

ordinal de 

5 pontos 

 -Análise Fatorial 

Exploratória 

 -Estatística descritiva 

Impacto em 

Amplitude 

Dados 

Primários 

Escala 

ordinal de 

5 pontos 

 -Análise Fatorial 

Exploratória 

 -Estatística descritiva 

Produção 

acadêmica dos 

egressos 

Indicadores da 

Plataforma 

Lattes 

Dados 

Secundários 

Currículo 

Lattes 
 -Estatística descritiva 

Situação no 

momento do 

ingresso e 

momento atual 

Adaptado de 

Velloso (2002) 

Dados 

Primários 

Escala 

nominal 

 -Estatística descritiva 

 - Teste de Wilcoxon 

para dados pareados 

Efeitos decorrentes 

da obtenção do 

título de doutor 

Adaptado de 

Cunha (2007) 

Dados 

Primários 

Escala 

ordinal de 

5 pontos 

 -Análise Fatorial 

Exploratória 

 -Estatística descritiva 

Avaliação do 

Relacionamento 

Formas de 

interação dos 

alunos/egressos 

com a instituição 

Elaborado pelo 

autor 

Dados 

Primários 

Escala 

ordinal de 

5 pontos 

 -Análise Fatorial 

Exploratória 

 -Estatística descritiva 

Avaliação da 

Qualidade dos 

Serviços 

Educacionais 

Avaliação de 

serviços 

educacionais 

(HEdPERF) 

Adaptado de 

Abdullah 

(2005; 2006) 

Dados 

Primários 

Escala 

ordinal de 

5 pontos 

 -Análise Fatorial 

Exploratória 

 -Estatística descritiva 

Avaliação Geral 
Elaborado pelo 

autor 

Dados 

Primários 

Item de 10 

pontos 
 - Estatística descritiva 

Recomendações 

para o 

aperfeiçoamento 

do Programa 

Elaborado pelo 

autor 

Dados 

Primários 

Item não 

estruturado 
 -Análise de conteúdo de 

Bardin (2009) 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

As subdimensões do instrumento de coleta de dados, quando estruturadas em escala ordinal, 

foram uniformizadas com base em itens de cinco pontos, visando estabelecer a uniformidade 

em todo o instrumento. Dessa maneira, adaptações foram realizadas nos instrumentos de 

Velloso (2002), de Sampaio e Velloso (2002), de Cunha (2007) e de Abdullah (2006). 

    

Com relação à análise dos dados, foram utilizados os seguintes meios: para validação das 

escalas, foram aplicadas a Análise Fatorial Exploratória, com a utilização do Alfa de 

Cronbach para análise da confiabilidade;  para análise dos resultados, foi utilizada a 

Estatística Descritiva (mínimo, máximo, mediana, moda, média, desvio padrão), Teste de 
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Wilcoxon para dados pareados (escalas intervalares e ordinais) e Análise de Conteúdo de 

Bardin (Quadro 15). Para a realização das análises estatísticas, foi utilizado o pacote 

estatístico SPSS® (Statistical Package for Social Sciences), versão 15. Para a construção dos 

gráficos, foi utilizado o Microsoft Excel®, por apresentar maiores recursos para a formatação 

das ilustrações. A análise de conteúdo foi realizada com o uso da plataforma SurveyMonkey®, 

por possuir ferramentas que possibilitaram a execução do processo de pinçamento das 

palavras-chave e categorização das respostas. A seguir, são apresentadas as características das 

estratégias de análise de dados utilizados.  

 

a) Análise de Conteúdo 

 

Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo compreende três fases, quais sejam: (1) a 

pré-análise, que se refere à organização da análise, por meio das etapas da realização da 

leitura flutuante, para estabelecer o primeiro contato e estabelecer as primeiras 

impressões e orientações; a (2) exploração do material, que consiste na realização do 

pinçamento das palavras-chave, da codificação e da enumeração e (3) o tratamento dos 

resultados, com o estabelecimento de inferências e interpretação. Foi aplicado para 

análise da questão aberta referente às recomendações para o aperfeiçoamento do 

Programa, segundo a visão dos respondentes. 

 

 

b) Estatística Descritiva 

 

Para análise univariada, em que se considera a análise de cada variável (item), aplicou-

se a distribuição de frequência, cujo propósito é o de obter a contagem associada às 

respostas obtidas para cada variável, que são apresentadas em tabelas de frequência e de 

porcentagens (MALHOTRA, 2012). 

 

Para os dados obtidos na escala ordinal de 5 pontos (escala Likert), as estatísticas 

utilizadas para a análise foram baseadas na mediana, moda, mínimo, máximo e 

percentis. Para o item relacionado à avaliação geral, apresentado na escala de 10 pontos 

(notas), utilizou-se a média e o desvio padrão.  
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c) Teste de Wilcoxon para dados pareados 

 

Trata-se de um teste não-paramétrico, apropriado para comparar as diferenças existentes 

entre pares de dados. É semelhante ao teste dos sinais, que se destina à análise de dados 

quantitativos, intervalares ou ordinais, por intermédio da aplicação de sinais “+” (mais) 

e “-” (menos), para sinalizar se o valor sofreu alteração para cima ou para baixo, ao se 

comparar dados pareados. Em caso de empate, em que não há alterações entre os dois 

grupos, não se considera para a realização da análise. O teste de Wilcoxon tem como 

diferença o fato de trabalhar com a magnitude das diferenças existentes entre os pares 

de dados. A hipótese nula do teste é definida como H0: não há diferenças entre os 

grupos, contra a hipótese alternativa H0: há diferença entre os grupos (BRUNI, 2009). 

 

d) Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

A confiabilidade pode ser descrita como uma relação entre a variância dos valores 

corretos e a variância dos valores observados (da variável latente), sendo que o valor 

observado é composto pela soma do valor correto com o erro de medição. Como a 

mensuração direta dos valores corretos de uma variável latente é impossível, a definição 

pode ser dada a partir da equação abaixo. Ou seja, dessa equação, se não há erro de 

medição, o valor da confiabilidade é igual a 1, ou seja, perfeita (HILL; HILL, 2008). 

 

 

 

Mais precisamente, a estimação da confiabilidade interna denominada Alfa de Cronbach 

é feita por intermédio da fórmula abaixo: 

 

 

 

Como parâmetro para interpretar os valores obtidos para o α, pode-se utilizar a seguinte 

escala de avaliação: valores maiores que 0,9 = „Excelente‟; valores entre 0,8 e 0,9 = 

„Bom‟; valores entre 0,7 e 0,8 = „Razoável‟; valores entre 0,6 e 0,7 = „Fraco‟; valores 

abaixo de 0,6 = „Inaceitável‟ (HILL; HILL; 2008, p.149).   

 

Confiabilidade = 1- (variância do erro de medição / variância dos valores observados) 

α = (k/k-1) * [1- (soma das variâncias de cada item / variância total dos k itens)] 
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O coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado para analisar a confiabilidade dos fatores 

obtidos por meio da análise fatorial exploratória dos dados. 

 

 

e) Análise Fatorial Exploratória 

 

Para análise multivariada, em que se considera a análise das variáveis (itens) 

simultaneamente, aplicou-se a análise fatorial. Consiste em uma técnica multivariada 

que tem como objetivo “definir a estrutura inerente entre as variáveis na análise”. Ela é 

de interdependência e parte do princípio de que existem inter-relações entre uma grande 

quantidade de variáveis estudadas. Possibilita a formação de grupos de variáveis que 

são correlacionadas entre si e que passam a representar os dados em um grupo mais 

reduzido, denominados de fatores (HAIR Jr et al, 2009, p.102). O benefício de usar 

essa técnica reside no fato de poder simplificar ou reduzir um grande número de dados, 

possibilitando assim desvendar as estruturas ocultas e criar indicadores para representá-

las (FÁVERO et al, 2009). 

 

Uma das premissas dessa técnica é a existência de uma estrutura subjacente dentre as 

variáveis estudadas, tanto em termos teóricos (conceitualmente válidos) quanto em 

termos estatísticos, que podem ser analisados por meio de medidas gerais de 

intercorrelação entre as variáveis, tais como a Matriz de correlação anti-imagem, o teste 

de esfericidade de Bartlett e a Medida de adequação da amostra (MSA). Outra premissa 

está relacionada ao tamanho da amostra. Não se recomenda aplicar a técnica com uma 

amostra abaixo de 50 observações e é desejável que o tamanho supere 100 observações. 

Complementarmente, recomenda-se que haja ao menos uma proporção de 5 vezes o 

número de observações em relação ao número de variáveis da pesquisa (HAIR Jr et al, 

2009). 

 

Segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2007), a existência da normalidade das variáveis é 

relevante conforme o método aplicado para extração dos fatores, como ocorre no 

método da máxima verossimilhança. Por outro lado, caso a decisão seja por utilizar a 

análise dos componentes principais, essa normalidade não é um critério impeditivo 

para aplicação da análise fatorial. Observe-se que, para o conjunto de dados analisados 
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neste estudo, não houve indícios de normalidade das variáveis, de acordo com o teste K-

S (Kolmogorov-Smirnov), a um nível de confiança de 0,95.  

 

Segundo Fávero et al (2009), para verificar se a aplicação da técnica de análise fatorial 

se mostra adequada para o conjunto de dados obtidos, deve-se seguir os seguintes 

passos: (1) análise da matriz de correlações; (2) analisar a estatística KMO; (3) analisar 

o teste de esfericidade de Bartlett; e (4) analisar a matriz anti-imagem. 

 

A matriz de correlações mostra os resultados das correlações entre as variáveis 

estudadas. Por meio de inspeção visual, busca-se um número substancial de resultados 

que esteja acima de 0,30 para justificar a aplicação da análise fatorial. O teste de 

esfericidade de Bartlett é outro meio de análise das correlações, dessa vez 

considerando toda a matriz de correlação obtida, e o resultado demonstra se a matriz 

possui correlações significativas que justifique a aplicação da análise fatorial (HAIR Jr 

et al, 2009). Nesse caso, compara-se com a matriz identidade e se a hipótese nula (H0: a 

matriz de correlações é a matriz identidade) for rejeitada, significa que há indícios de 

que a matriz possui correlações expressivas e diferentes da matriz identidade (FÁVERO 

et al, 2009).  

 

Com relação à estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), obtém-se o índice resultante da 

comparação entre as correlações observadas e as correlações parciais, em outras 

palavras, se o valor estiver abaixo de 0,5, pode indicar que as correlações entre pares de 

variáveis não são passíveis de explicação por outras variáveis, tornando assim a técnica 

inapropriada (MALHOTRA, 2012). Por sua vez, a Medida de Adequação da Amostra 

(MSA) é semelhante ao KMO, considerando somente os coeficientes que se queira 

avaliar (FÁVERO et al, 2009). O MSA varia de 0 a 1, obtendo-se o índice máximo 1 

quando cada variável pode ser prevista por outras variáveis sem erro. Para justificar o 

uso da técnica, deve-se ter um valor acima de 0,5. Caso haja valores inferiores, 

recomenda-se realizar exclusão das variáveis com menores valores com reaplicação da 

técnica. A interpretação do MSA pode ser realizada conforme as seguintes diretrizes: 

0,8 ou acima: admirável; 0,7 ou acima: mediano; 0,6 ou acima: medíocre; 0,5 ou acima: 

ruim; abaixo de 0,5: inaceitável (HAIR Jr et al, 2009). 
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Como técnica de extração dos fatores, utilizou-se tanto a Análise de Componentes 

Principais (ACP), quanto a Análise de Fator Comum. A primeira toma como base a 

variância total das variáveis e combina linearmente as variáveis com o propósito de 

maximizar a variância total explicada (FÁVERO et al, 2009) e, tem como objetivo a 

redução de dados de um grande conjunto de variáveis a um conjunto mínimo de fatores 

com alta variabilidade e fidedignidade (LAROS, 2005). Para a escala de avaliação da 

transferência da aprendizagem, foi utilizada a segunda, a Análise de Fator Comum, 

conhecida também como Fatoração dos Eixos Principais, que toma como base somente 

a variância comum (MALHOTRA, 2012) e é indicada para análise de construtos 

teóricos (LAROS, 2005). A Comunalidade é a variância comum, que é compartilhada 

entre as variáveis. Ela fornece informações sobre as variáveis após a extração dos 

fatores (FÁVERO et al, 2009). 

 

Como critério de determinação do número de fatores a serem extraídos, o critério 

Kaiser toma como base os eingenvalues acima de 1,0 para a identificação dos 

componentes.  Conforme Laros (2005), esse critério tende a superestimar o número de 

fatores, enquanto que o método alternativo, conhecido como análise paralela de Horn, 

realiza simulações (Monte Carlo) com base nas mesmas características do banco de 

dados original para identificação dos fatores a serem extraídos. Para determinação do 

número de componentes a serem extraídos, comparam-se os eingenvalues de ambas as 

técnicas, considerando somente os eingenvalues do critério Kaiser que superam os 

valores encontrados pela simulação de Horn. 

 

A carga fatorial é o resultado da correlação da variável com o fator e, a carga elevada 

ao quadrado é a quantia de variância total que o fator explica. Valores entre 0,3 e 0,4 

atendem a um nível mínimo, valores acima de 0,5 são considerados como significantes 

e cargas acima de 0,7 dão indícios de estrutura altamente definida. A alternativa é 

utilizar o critério com base no tamanho da amostra para identificar a carga fatorial 

significante. A um nível de significância de 5% e poder de 80%, um determinado  

tamanho da amostra é necessário para obter as cargas fatoriais consideradas 

significantes. Por exemplo, é necessário ter tamanho da amostra de 120 para carga 

fatorial significante de 0,50 e de 100 para carga de 0,55 (HAIR JR et al, 2009).  
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Em um processo simples, uma única carga significativa seria identificada e atribuída a 

um determinado fator. Entretanto, quando se observa em uma variável outras cargas 

fatoriais significantes, tem-se a situação conhecida como carga cruzada. As variáveis 

que persistirem em possuir cargas cruzadas podem ser passíveis de exclusão. Entretanto, 

pode não ser necessário, caso o objetivo da pesquisa seja simplesmente a redução dos 

dados, as variáveis problemáticas poderiam ser ignoradas, desde que ressalvada a baixa 

representação das variáveis no modelo (HAIR JR et al, 2009). 

 

Em todas as aplicações, a rotação utilizada foi do tipo VARIMAX, que é um tipo de 

rotação ortogonal que busca atingir um padrão fatorial simplificado e significativo 

(HAIR JR et al, 2009), melhorando a interpretação dos fatores, diminuindo a quantidade 

de altas cargas em um fator (MALHOTRA, 2010). 

 

Na escala de mensuração ordinal do tipo Likert os respondentes assinalam o grau de 

concordância ou discordância em relação a determinado item (por exemplo: 1= 

Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Não concordo, nem discordo; 4= Concordo; 5= 

Concordo Totalmente). Os dados obtidos são normalmente vistos como do tipo 

intervalar, que se caracterizam por possuírem uma ordem, uma distância e 

possibilitando realizar descrições (MALHOTRA, 2012). 

 

Autores como Malhotra (2012), Corrar et al (2007) e Pasquali (1999) consideraram a 

utilização da técnica de análise fatorial para variáveis que contenham dados na escala do 

tipo Likert. Como medida de fidedignidade, comumente é utilizado o coeficiente Alfa 

de Cronbach para analisar a consistência interna das variáveis estudadas (Pasquali, 

1999). Segundo Hair Jr et al (2009), o limite inferior preconizado é de 0,70, entretanto,  

pode ser reduzido para 0,60 quando se trata de uma pesquisa exploratória. 

 

 

4.5 Caminhos da Tese 

 

A primeira etapa desta Tese consistiu na realização do levantamento bibliográfico a respeito 

dos estudos e pesquisas sobre egressos, tanto na literatura nacional, quanto na literatura 

internacional. Esse processo, de caráter exploratório, teve como objetivo compreender as 
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características dos estudos realizados, observar as principais vertentes e características das 

pesquisas e estabelecer as lacunas e as possibilidades de realização de estudos sobre o assunto.  

 

O processo de assimilação sobre o tema foi contínuo durante todo o processo da pesquisa. 

Além da pesquisa bibliográfica, contemplou também visitas aos websites de universidades 

estrangeiras, na busca por mais informações sobre os programas de relacionamento com 

egressos. Destaque-se que uma importante etapa desse processo ocorreu durante a estada nos 

Estados Unidos para participação no Encontro Anual da Academy of Management em 2014, 

que contou com o apoio da FAPESP. Na condição de observador participante, constatou-se 

que universidades realizam encontros de networking entre egressos, alunos e professores, 

como parte da programação social do evento, evidenciando as ações e iniciativas de 

universidades visando a manutenção dos laços institucionais. Além disso, por intermédio da 

visita à sede da Columbia Alumni Association, da Universidade de Columbia, pode-se 

constatar a existência de uma estrutura dedicada à associação de egressos, por meio de 

prestação de serviços executados por profissionais dedicados para esse fim, visando a 

promoção do processo de relacionamento com a instituição de ensino de mais de 300 mil 

egressos formados pela universidade. 

 

Uma vez definido o foco do estudo, bem como a definição dos objetivos da pesquisa, o passo 

seguinte foi a elaboração teórica das dimensões e o estabelecimento dos indicadores. A 

prerrogativa adotada é a de que as informações obtidas e geradas pelos egressos são úteis para 

avaliação dos Programas. Para tanto, buscou-se uma sistematização de indicadores que 

considerasse as diferentes abordagens de estudos e de pesquisas com egressos, relatadas pela 

literatura, visando a construção de um conjunto de indicadores norteado pelo critério da 

abrangência. 

 

A partir de uma análise pormenorizada da literatura sobre o assunto, foram estabelecidos três 

grupos que representam as principais dimensões do modelo de indicadores: avaliação das 

repercussões, avaliação do relacionamento e avaliação da qualidade dos serviços. 

Observe-se que essa categorização pode ser interpretada também como uma classificação dos 

estudos e pesquisas sobre egressos, com base no objetivo e no objeto da avaliação. 
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Para a coleta de dados, elaborou-se um instrumento que contemplasse cada uma das 

dimensões do modelo. Primeiramente, realizou-se um levantamento na literatura sobre os 

instrumentos utilizados em pesquisas anteriores sobre egressos e sobre avaliação de 

instituições de ensino, para então, adotar instrumentos como referência para a construção do 

questionário, prevalentemente com realização de adaptações. Quando não foi possível 

identificar um determinado instrumento, foi desenvolvido para fins desta Tese. Observe-se 

que o instrumento desenvolvido para esta pesquisa é resultado do acoplamento desses 

diversos instrumentos (Quadro 16).  

 

Quadro 16 - Estrutura para a construção do instrumento da Tese 

Dimensão Instrumento/Subdimensão 
N° de 

itens 
Referência 

Avaliação das 

Repercussões 

Razões para cursar o Doutorado 8 
Adaptado de Sampaio e Velloso 

(2002) 

Impacto em Profundidade (domínio) 
18 Pilati, Porto e Silvino 

(2007) 
Impacto em Profundidade (frequência) 

Impacto em Amplitude 7 

Produção acadêmica dos egressos 3 
Indicadores da Plataforma 

Lattes 

Situação no momento do ingresso e no 

momento atual 
10 

Adaptado de Velloso 

(2002) 

Efeitos decorrentes da obtenção do título de 

doutor 
18 

Adaptado de Cunha 

(2007) 

Avaliação do 

Relacionamento 

Formas de interação dos alunos/egressos com 

a instituição 
25 Elaborado pelo autor 

Avaliação do 

Programa 

Avaliação de serviços educacionais 

(HEdPERF) 
41 

Adaptado de Abdullah 

(2005; 2006) 

Avaliação Geral 1 Elaborado pelo autor 

Recomendações para o aperfeiçoamento do 

Programa 
1 Elaborado pelo autor 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Para a dimensão Avaliação das Repercussões, foram adotados os seguintes instrumentos: de 

Sampaio e Velloso (2002) para avaliar as razões que levaram os egressos a cursar o Programa 

de Doutorado; de Pilati, Porto e Silvino (2007) para avaliar as competências adquiridas e 

aplicadas; de Velloso (2002) para avaliar as mudanças ocorridas em termos de trajetória 

profissional; de Cunha (2007) para avaliar os efeitos decorrentes da obtenção do título de 

doutor, além da análise da produção acadêmica, baseado nos indicadores disponíveis na 

Plataforma Lattes. 

 

Para a dimensão Avaliação do Relacionamento, foi elaborado um instrumento para análise 

do tipo e da frequência de participação nas atividades da instituição de ensino, em dois 
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momentos distintos: durante o período que esteve matriculado e após a obtenção do título de 

doutor. Para tanto, realizou-se um levantamento das principais atividades que envolvem ou 

podem envolver a participação de alunos ou egressos do Programa de Pós-graduação. Foram 

identificados 25 itens, levantados a partir da observação direta das atividades executadas pelo 

Programa. Ressalte-se que, após o levantamento, os itens foram submetidos para análise de 

um especialista, gestor do programa de relacionamento com egressos da Instituição de Ensino, 

para verificar a existência de outras possibilidades de atuação do aluno e do egresso, no 

contexto da própria IES. Verificou-se que os itens levantados contemplavam as principais 

atividades, mantendo-se o número de itens da proposta inicial. Assim, o instrumento foi 

estruturado com os 25 itens, de maneira que os egressos respondessem levando em 

consideração dois momentos distintos (antes, na condição de aluno; e depois, na condição de 

egresso). 

 

Para a dimensão Avaliação da Qualidade dos Serviços do Programa, foi adotado o 

instrumento de Abdullah (2005; 2006), que construiu e validou o instrumento HEdPERF 

(Higher Education PERFormance), que contém 41 itens para avaliação da qualidade dos 

serviços educacionais. Realizou-se a tradução livre dos itens e efetuaram-se adaptações para 

fins desta pesquisa. Além disso, dois itens foram inseridos, quais sejam, a Avaliação Geral, 

com atribuição de nota de 0 (zero) a 10 (dez), e as Recomendações para o Aperfeiçoamento 

do Programa, no formato de questão aberta. 

 

Com a estrutura definida, o passo seguinte foi a construção da primeira versão do questionário 

e, para isso, utilizou-se a plataforma SurveyMonkey®, em sua versão paga. Foi realizado o 

pré-teste do questionário, antes do envio aos respondentes, para verificação da clareza do 

instrumento e realização de ajustes, com 4 (quatro) doutores egressos do Programa de 

Doutorado em Administração da FEA/USP. 

 

Todas as questões exigiam respostas completas para dar continuidade ao preenchimento, 

exceto duas: a questão que diz respeito à remuneração e a questão das observações gerais. 

Devido a essa exigência no instrumento, não foi observada a existência de missings (dados 

incompletos) considerando as seções do questionário de maneira individualizada, exceto com 

respeito ao item remuneração.  
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De um universo de 481 doutores titulados entre 1999 e 2014, foi possível obter endereços 

eletrônicos de 460 egressos. Foram obtidos 141 respostas, perfazendo 30% de retorno 

(141/460), sendo 103 questionários (22%) integralmente preenchidos em todas as suas seções. 

Ressalte-se que, como foram acoplados em um único questionário, instrumentos que buscam 

mensurar construtos distintos, considerou-se que o não preenchimento de uma determinada 

seção não inviabilizaria a utilização de outras seções integralmente preenchidas para análise. 

Assim sendo, para cada seção foram considerados os seguintes valores (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Respostas do questionário da pesquisa 

Seções do Questionário 

Preenchimento 

Completo 
Não 

respondido 
Total 

Parte A Avaliação dos Serviços Educacionais 141 0 

141 

Parte B Avaliação das Repercussões 110 31 

Parte C Avaliação do Relacionamento 106 35 

Parte D Aspectos no Momento do Ingresso 106* 35 

Parte E Aspectos após a Titulação 106* 35 

Parte Final Satisfação Geral e Sugestões 105 36 

Questionários preenchidos integralmente 103 38 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Destaque-se que foram registrados 141 respondentes que completaram o preenchimento da 

parte A. Desses respondentes, 31 optaram por não continuar o preenchimento (ou não houve 

registro do sistema) das demais seções, obtendo-se assim 110 que completaram o 

preenchimento da parte B. A parte C foi integralmente preenchida por 106 respondentes. Com 

relação às partes D e E, foram obtidas 106 respostas preenchidas integralmente. Por fim, a 

parte final foi preenchida por 105 egressos. 

 

A seguir, é apresentada a visão geral da pesquisa, ilustrando a estrutura e as etapas da 

pesquisa (Ilustração 9). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Subdimensões 

Razões para Cursar 

Doutorado 

Impacto em 

profundidade  

Impacto em 

Amplitude  

Produção 

Acadêmica  

Trajetória 

Profissional 

Título de doutor e 

seus efeitos 

Participação em 

Atividades da IES 

Serviços 

Educacionais 

Avaliação Geral e 

Recomendações 

Etapa Teórica Etapa Empírica 

Conceitos/Construtos 

 

Qualidade de 

IES 
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Expectativa 
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Capital Humano 

 

Competências 

 Dimensões da 

Avaliação 

Avaliação do 

Programa / Curso 

Avaliação das 

Repercussões 

Avaliação do 

Relacionamento 
Elaboração Própria 

Referências 

Adaptado de Sampaio e 

Velloso (2002) 

Adaptado de Velloso 

(2002) 

Adaptado de Cunha 

(2007) 

Plataforma Lattes 

Pilati, Porto e Silvino 

(2007) 

Adaptado de Abdullah 

(2005; 2006) 

Elaboração Própria 

Pilati, Porto e Silvino 

(2007) 

 
Instrumento 

25 itens 

8 itens 

18 itens 

1 itens 

10 itens 

18 itens 

41 itens 

2 itens 

7 itens 

Ilustração 9 - Visão geral da pesquisa 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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5 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA FEA/USP 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade da Universidade de São Paulo – PPGA/FEA/USP foi implantado em 1975, 

com a criação de cursos de mestrado e de doutorado. Trata-se de um dos primeiros programas 

na área de Administração estabelecidos no Brasil. O primeiro programa de mestrado surgiu 

em 1967, na área de Administração Pública, pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 

Posteriormente, em 1970 foi criado o programa de mestrado em Controladoria e 

Contabilidade na USP, em 1972 o programa de mestrado em Administração de Empresas na 

PUC do Rio de Janeiro, em 1974 o programa de mestrado em Administração de Empresas na 

FGV-SP e, em 1975, o programa de mestrado em Administração na USP. O programa de 

doutorado em Administração da USP foi criado em conjunto com a Federação das Indústrias e 

com a Associação do Comércio do Estado de São Paulo em 1975. Em 1976 foi estabelecido o 

programa de doutorado da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (MATOS et al, 

2002; CAPES, 2014b).  

 

Os objetivos estabelecidos atualmente para o Programa de Pós-Graduação em Administração 

são (PPGA, 2013): 

 

Objetivo Geral 

 Formar docentes e pesquisadores de alto nível, com atuação nacional e internacional, 

que possam assumir responsabilidades pela execução e liderança nas atividades de 

pesquisa, orientação e ensino de Administração.  

 

Objetivos Específicos 

 Ampliar a visibilidade do Programa por meio das produções científica e tecnológica, 

da formação de pesquisadores e da inserção social; 

 Aumentar o impacto das publicações científicas dos docentes e discentes em 

periódicos internacionais e nacionais; 

 Expandir o intercâmbio acadêmico e de pesquisa com os melhores centros de pesquisa 

em Administração no Brasil e no exterior; 

 Internacionalizar os cursos do PPGA visando a atração de estudantes estrangeiros de 

alto desempenho, bem como o envio de estudantes do Brasil aos melhores centros de 

formação e pesquisa do mundo; 

 Ampliar a participação dos estudantes de graduação nos projetos de pesquisa docentes, 

visando à sinergia de pesquisa entre alunos de pós-graduação e de graduação; 

 Fortalecer o relacionamento com agências públicas de fomento à pesquisa, com o 

intuito de elevar a qualidade e quantidade de projetos financiados; 
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 Estimular programas de cooperação solidária no âmbito da pós-graduação com 

instituições das regiões carentes de cursos de pós-graduação stricto sensu em 

Administração. 

 

Desde a sua criação, em 1975, o PPGA/FEA/USP tem contribuído intensamente na formação 

de mestres e de doutores. Até 2014, foram titulados 1015 mestres e 645 doutores, sendo 

reconhecido atualmente como o maior Programa da área no país, por congregar o maior 

número de docentes, de alunos matriculados e de titulados (CAPES, 2014b). 
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Gráfico 2 - Conceitos da CAPES obtidos pelo PPGA/FEA/USP 

 

 

O PPGA/FEA/USP tem se desenvolvido continuamente ao longo do tempo, alcançando a 

excelência em nível internacional no triênio 2001-2003, conforme os critérios de avaliação 

estabelecidos pela CAPES. Nos triênios de avaliação da CAPES 2001-2003 e 2004-2006, o 

Programa alcançou o Conceito 6, o maior nível da área no período, e nos triênios 2007-2009 e 

2010-2012, o conceito 7, o nível máximo do sistema de avaliação. 

 

Com respeito aos resultados em termos de formação de recursos humanos qualificados e 

produção intelectual, no triênio de 2010-2012 (Tabela 7), o Programa contou com 42 docentes 

permanentes, publicou um total de 554 artigos em periódicos classificados pelo sistema qualis, 

dos quais 102 artigos de níveis Qualis A1 e A2, que são os níveis mais altos de relevância 

internacional, 787 trabalhos publicados em anais de eventos científicos e 167 publicações de 

livros, coletâneas e capítulos (CAPES, 2013a). 
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Tabela 7 - Titulações e produção intelectual do PPGA/FEA/USP 

Indicadores 
Período 

2004-2006 2007-2009 2010-2012 

Docentes Permanentes 48 45 42 

Teses Defendidas 91 119 115 

Dissertações Defendidas 162 109 103 

P
ro

d
u

çã
o

 I
n
te

le
ct

u
al

 

Artigos 

em 

Periódicos 

Estratos Internacionais 
- Internacional A,B,C (2004-2006) 

- A1/A2 (2007-2012) 
36 37 102 

Demais Estratos 
- Nacional e Local A,B,C (2004-2006) 

- B1 a B5 (2007-2012) 
151 378 452 

Trabalhos em Anais de Eventos 1695 1161 787 

Livros Completos 39 40 29 

Capítulos de Livros 148 290 123 

Coletâneas 11 18 15 

FONTE: Elaborado com base em CAPES (2014) 

 

A relevância do Programa pode ser constatada por meio da análise de suas repercussões. Cita-

se como exemplo o estabelecimento de projetos de cooperação interinstitucional, como o 

MINTER (Mestrado Interinstitucional) e DINTER (Doutorado Interinstitucional), que visam a 

formação de mestres e doutores em regiões localizadas fora dos grandes centros acadêmicos, 

com a participação ativa de Programas consolidados de excelência nacional (conceito 5) e 

internacional (conceitos 6 e 7) nesse processo de formação. O PPGA/FEA/USP tem atuado 

em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria – UFSM no projeto Doutorado 

Interinstitucional, que tem como objetivo o desenvolvimento profissional com a formação de 

doutores desta Instituição de Ensino. 

 

Sob o ponto de vista da formação de doutores em comparação com os demais programas da 

área, o PPGA/FEA/USP titulou 119 doutores no triênio 2007-2009, que equivale a cerca de 

30% do total de doutores titulados pela área de Administração no país. Desses 119 doutores, 

86 (72%) atuaram em atividades de ensino e pesquisa em Instituições de Ensino Superior nos 

diversos Estados brasileiros, quais sejam, SP, PR, GO, SC, CE, RN, RS, BA, MG e RJ 

(PPGA, 2013). 

 

Sob o ponto de vista da atuação dos doutores do PPGA/FEA/USP em programas de pós-

graduação stricto sensu brasileiros, dos titulados (n=119) pelo Programa no triênio de 2007-
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2009, 28% dos docentes que atuaram em Programas da área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo no país eram egressos do PPGA/FEA/USP, demonstrando assim o 

importante papel que tem sido desempenhado pelo Programa no desenvolvimento da área no 

país (PPGA, 2013). 

 

Com relação ao triênio de 2010-2012, dos 115 doutores que titularam pelo PPGA/FEA/USP, 

cerca de 90% (n=103) atuaram com ensino e pesquisa em IES, 27,19% (n=31) desenvolveram 

atividades de liderança na condição de coordenadores, diretores e chefias de cursos, e 10,52% 

(n=12) como docentes em programas de pós-graduação stricto sensu nos Estados do CE, GO, 

MG, PA, PR, RJ e RN (PPGA, 2013). 
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6 VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

O presente capítulo exibe os resultados da validação dos instrumentos utilizados na etapa 

empírica da pesquisa, que ilustra a aplicação dos indicadores para avaliação de programas de 

pós-graduação, sob a perspectiva dos egressos, proposto nesta Tese, por meio da realização de 

um estudo com uma amostra de ex-alunos do Programa de Doutorado em Administração da 

FEA/USP. Inicialmente é apresentada a caracterização da amostra de 141 egressos do 

doutorado do referido Programa que foram considerados para esta pesquisa. Posteriormente, 

são apresentados os resultados da validação dos indicadores para avaliação do Programa. 

Dessa maneira, o capítulo segue a seguinte estrutura de apresentação: (1) Caracterização dos 

respondentes e (2) validação dos instrumentos de pesquisa. 

 

 

6.1 Caracterização dos Respondentes 

 

A pesquisa contou com a participação de 141 egressos do doutorado em Administração da 

FEA/USP. Desse total, 103 ex-alunos preencheram integralmente o e-survey disponibilizado 

na plataforma SurveyMonkey. Conforme apresentado no Gráfico 3, observe-se que houve a 

participação dos egressos titulados em todos os anos entre 1999 e 2014 (recorte temporal da 

pesquisa), com maior concentração dos egressos titulados no período entre 2007 a 2014 (97 

doutores), em comparação ao período entre 1999 a 2006 (44 doutores). 
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Gráfico 3 - Respondentes da pesquisa por ano de titulação 
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Com respeito ao gênero, do total de 141 egressos participantes, 96 (68%) é do gênero 

masculino e 45 (32%) é do gênero feminino (Gráfico 4). Ao considerar somente os 103 

respondentes que preencheram integralmente o questionário, 77 (75%) são do gênero 

masculino e 26 (25%) do gênero feminino. 

19 19

77

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Masculino Feminino

Preenchimento Parcial Preenchimento Completo

 

Gráfico 4 – Quantidade de respondentes da pesquisa por gênero 

 

Com relação à idade no momento do ingresso no Programa de Doutorado (Gráfico 5), note-se 

que a faixa mais frequente é entre 36 até 40 anos (32 respondentes) e entre 31 até 35 anos (30 

respondentes). Ademais, a média de idade dos 141 participantes da pesquisa é de 39 anos 

(desvio padrão de 9 anos), sendo que a idade mais baixa é de 24 anos e a maior de 65 anos. 
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Gráfico 5 - Idade no momento do ingresso no doutorado 
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6.2 Validação dos Instrumentos de Pesquisa 

 

A seguir, são apresentados os resultados da validação instrumentos de pesquisa, que são 

compostos por indicadores para avaliação do Programa de doutorado em administração da 

USP, sob a perspectiva de seus egressos. As dimensões de análise compreendem: 

 

 Dimensão 1: Avaliação das Repercussões; 

 Dimensão 2: Avaliação do Relacionamento; 

 Dimensão 3: Avaliação da Qualidade dos Serviços Educacionais. 

 

 

6.2.1 Dimensão 1: Avaliação das Repercussões 

 

Para analisar essa dimensão, foi aplicado o instrumento validado por Pilati, Porto e Silvino 

(2007) de medidas de efetividade de cursos de pós-graduação stricto sensu, com o intuito de 

analisar as competências adquiridas e as competências entregues/aplicadas, além dos 

resultados gerados ao indivíduo em função da formação recebida. As escalas mensuram a 

transferência da aprendizagem em dois aspectos, um relacionado ao domínio ou à aquisição 

das competências, outro relacionado à frequência de uso ou entrega. A escala de impacto em 

amplitude mede os resultados gerais obtidos pelo indivíduo, como decorrência da formação 

recebida durante o Programa. O instrumento validado consiste em 18 itens relativos ao 

impacto em profundidade e de 7 itens relacionados ao impacto em amplitude (referentes à 

parte B do questionário aplicado para esta Tese). Foram obtidas 110 respostas em que todos 

os itens foram preenchidos pelos respondentes. 

  

Além disso, para o estudo da trajetória dos egressos, foram adotados itens do instrumento de 

Velloso (2002) e de Sampaio e Velloso (2002), desenvolvidos para estudar a trajetória dos 

egressos de programas de mestrado e de doutorado de diversas áreas do conhecimento do 

Brasil, além de itens elaborados por Cunha (2007), que foram aplicados para estudo da 

trajetória de egressos do doutorado em Ciências Contábeis. Esses itens  foram estruturados 

com o objetivo de comparar a situação no momento do ingresso em relação à situação no 

momento desta pesquisa, visando estabelecer o contraste e observar as mudanças entre dois 
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momentos distintos. A seguir, são apresentados os resultados da validação dos instrumentos, 

aplicados para analisar as seguintes subdimensões de análise: 

 

a) Razões para cursar o Doutorado; 

b) Transferência da aprendizagem (domínio e frequência); 

c) Impacto em amplitude; 

d) Efeitos decorrentes da obtenção do título de doutor. 

 

 

6.2.1.1 Razões para Cursar o Doutorado 

 

As variáveis utilizadas para analisar as razões/motivações que levaram o indivíduo a cursar o 

Programa de Doutorado são baseadas em Sampaio e Velloso (2002), que aplicaram o 

instrumento constituído de sete itens, estabelecidas em uma escala de três pontos (não pesou; 

pesou pouco; pesou muito). Para os propósitos desta pesquisa, a escala adotada foi de cinco 

pontos (nada; muito pouco; parcialmente; muito; totalmente). 

 

Para validar os itens utilizados para avaliação dessa subdimensão, o passo inicial foi realizar a 

análise da matriz de correlações (Tabela 8), buscando identificar as correlações acima de 0,3, 

(em módulo), na busca de indícios visuais para verificar a adequação do uso da análise 

fatorial exploratória para esse conjunto de dados. É possível verificar a existência de valores 

acima de 0,3, que dão indícios de adequação da análise fatorial para os dados dessa 

subdimensão. 

 

Tabela 8 - Matriz de correlações – Motivações para cursar o Programa 

 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

M1 1 
       

M2 -0,015 1 
      

M3 0,162 0,554 1 
     

M4 0,086 0,282 0,335 1 
    

M5 0,221 0,375 0,416 0,534 1 
   

M6 0,082 0,554 0,495 0,520 0,586 1 
  

M7 0,218 0,340 0,336 0,721 0,564 0,662 1 
 

M8 0,374 0,139 0,306 0,114 0,231 0,273 0,249 1 

 

Posteriormente, aplicou-se como critério para definição do número de fatores a serem 

extraídos a análise paralela de Horn, que consiste em simulações com base nas mesmas 
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características do banco de dados original para identificação dos fatores a serem extraídos 

(LAROS, 2005). O número de fatores a serem extraídos são aqueles em que o eingenvalue da 

análise paralela não supera o eingenvalue do critério de Kaiser. Os resultados mostram, 

conforme apresentado na Tabela 9, que o número de fatores a serem extraídos são 2 (dois). 

  

Tabela 9 - Análise Paralela - Motivações para cursar o Programa 

Análises 
Eingenvalues 

1 2 3 4 5 6 
 

Componentes Principais (Kaiser) 3,618 1,270 1,027 0,611 0,474 0,457 ... 

Análise Paralela (Horn) 1,430 1,261 1,141 1,033 0,934 0,838 ... 

 

Em seguida, foi analisada a estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), para avaliar o grau de 

adequação da amostra. O valor obtido na 1ª rodada foi de 0,783, que significa que no geral, as 

correlações entre as variáveis superam as correlações entre os erros, indicando pelo 

prosseguimento da aplicação da técnica. O teste de esfericidade de Bartlett analisa se a matriz 

de correlação entre as variáveis é igual à matriz identidade. As análises apontam que, a um 

nível de significância de 0,05, há indícios de que não há igualdade entre as matrizes e, 

portanto, significa que há correlações expressivas, justificando aplicar a fatorial (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - KMO e teste de Bartlett – Motivações para cursar o Programa 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada Final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,783 0,741 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 317,708 224,883 

  DF 28 15 

  Sig. ,000 ,000 

 

Por intermédio do MSA (medida de adequação da amostra) é analisada a adequação da 

amostra por variável, buscando por valores inaceitáveis (abaixo de 0,5) como critério para a 

exclusão da análise. Os dados apresentados demonstram que todas as variáveis estão acima do 

mínimo de 0,5. Com respeito à análise da comunalidade, permite-se levantar as variáveis que 

atingem ou não os níveis aceitáveis de explicação (HAIR Jr et al, 2009). As variáveis com 

valores abaixo de 0,5 são retiradas da análise, optando-se pela exclusão da variável com a 

comunalidade mais baixa para proceder a reaplicação da análise fatorial, em um processo que 

se encerra quando todas atingem o valor mínimo de 0,5. Nesse sentido, observe-se que as 
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variáveis retiradas foram, M3 (0,463), na primeira rodada, e posteriormente a variável M2, 

que atingiu o valor de 0,436 na rodada intermediária (Tabela 11).   

 

Tabela 11 - MSA e Comunalidade das variáveis - Motivações para cursar o Programa 

Variável 
MSA Comunalidade 

1ª rodada Rodada Final 1ª rodada Rodada Final 

M1 0,560 0,531 0,729 F 0,706 F 

M2 0,776 --- 0,490 MP ---  

M3 0,800 --- 0,463 MP ---  

M4 0,759 0,742 0,578 P 0,722 F 

M5 0,898 0,838 0,596 P 0,632 IM 

M6 0,817 0,764 0,733 F 0,686 IM 

M7 0,748 0,726 0,663 IM 0,790 F 

M8 0,728 0,686 0,636 IM 0,664 IM 

Comunalidade - Extraction Method: Principal Component Analysis 

Legenda: MP=muito prejudicada; P=prejudicada; IM=Impacto Moderado; F=Favorecida; MF=Muito Favorecida 

 

Foi utilizada a Análise dos Componentes Principais como técnica para a extração dos 

componentes, apropriada quando o foco está na redução dos dados em um conjunto menor de 

fatores (HAIR Jr et al, 2009), e o Varimax, como técnica de rotação.  O primeiro componente 

é integrado por quatro variáveis (M4, M5, M6 e M7) representando 49,539% da variância 

total (Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Variáveis incluídas no Fator 1 – Motivações para cursar o Programa 

Carga 

Fator 1: Trabalho e Remuneração Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 49,539 

Alfa Cronbach: 0,855 
N MP P M T 

M
ín

im
o
 

M
ed

ia
n

a 

M
áx

im
o
 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

D
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v
io

 

0,849 M4 
Ampliar oportunidades de 

trabalho 
3,8% 4,7% 14,2% 27,4% 50,0% 1 4,5 5 5 4,2 1,1 

0,767 M5 

Melhorar a efetividade no 

trabalho em termos 

acadêmicos e/ou 

profissionais 

3,8% 3,8% 8,5% 27,4% 56,6% 1 5 5 5 4,3 1,0 

0,820 M6 Melhorar o nível de renda 7,5% 7,5% 22,6% 33,0% 29,2% 1 4 5 4 3,7 1,2 

0,873 M7 
Melhorar a competitividade 

no mercado de trabalho 
2,8% 7,5% 18,9% 27,4% 43,4% 1 4 5 5 4,0 1,1 

Legenda: 1=nada; 2=muito pouco; 3=parcialmente; 4=muito; 5=totalmente 

 

Observe-se que as cargas fatoriais apresentaram significância prática, obtendo-se valores 

acima de 0,7. Com relação ao teste Alfa de Cronbach (0,855), a análise mostrou apresentar 
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alta confiabilidade do instrumento, podendo ser classificado como “Bom” (HILL; HILL, 

2008). A esse fator atribuiu-se a denominação de „Trabalho e Remuneração‟, uma vez que 

busca descrever questões relativas ao aumento da empregabilidade, da efetividade e do 

reconhecimento no trabalho. 

 

O segundo componente é composto por duas variáveis (M1 e M8), denominado de “Fatores 

acadêmicos”, que representa 20,468% da variância total (Tabela 13). As cargas fatoriais 

também apresentaram valores que denotam significância prática.  

 

Tabela 13 – Variáveis incluídas no Fator 2 – Motivações para cursar o Programa 

Carga 

Fator 2: Fatores Acadêmicos Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 20,468 

Alfa Cronbach: 0,539 
N MP P M T 

M
ín

im
o
 

M
ed

ia
n
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áx

im
o
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a 
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0,839 M1 
Corrigir deficiências do 

mestrado 
43,4% 30,2% 14,2% 10,4% 1,9% 1 2 5 1 2,0 1,1 

0,798 M8 Incentivo da bolsa de estudos 54,7% 20,8% 10,4% 6,6% 7,5% 1 1 5 1 1,9 1,3 

Legenda: 1=nada; 2=muito pouco; 3=parcialmente; 4=muito; 5=totalmente 

 

Ressalte-se, entretanto, que o valor do Alfa de Cronbach, como parâmetro para analisar a 

confiabilidade, está abaixo do patamar mínimo de 0,6, considerado “inaceitável” (HILL; 

HILL, 2008) e, portanto, deve ser observado com cautela. 

 

 

6.2.1.2 Transferência da Aprendizagem: domínio e frequência 

 

Como etapa anterior à análise dos dados dessa subdimensão, procedeu-se a aplicação da 

técnica de análise fatorial exploratória para o conjunto de dados obtidos, relacionada à 

variável transferência da aprendizagem, que tem como objetivo mensurar o domínio e avaliar 

o grau de retenção das competências.  

 

Inicialmente, foram analisadas conjuntamente todas as variáveis da escala de transferência 

de aprendizagem (domínio), por meio da inspeção visual da matriz de correlações, para 

observar a existência significativa de correlações acima de 0,3, como uma evidência 

importante que justifique a aplicação da técnica de análise fatorial (Tabela 14). A Matriz de 
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correlação mostra a existência de correlações acima de 0,3, (em módulo), que indica que há 

adequação do uso da análise fatorial para esse conjunto de dados. As células hachuradas 

apontam as correlações iguais ou abaixo de 0,3. 

 

Tabela 14 - Matriz de correlações – Transferência de aprendizagem (domínio) 

 
ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 

ID1 1 
        

ID2 0,596 1 
       

ID3 0,498 0,419 1 
      

ID4 0,435 0,462 0,344 1 
     

ID5 0,495 0,533 0,355 0,304 1 
    

ID6 0,510 0,581 0,477 0,294 0,533 1 
   

ID7 0,423 0,503 0,310 0,431 0,564 0,574 1 
  

ID8 0,222 0,289 0,175 0,364 0,194 0,336 0,398 1 
 

ID9 0,389 0,525 0,448 0,290 0,320 0,470 0,420 0,457 1 

ID10 0,325 0,325 0,283 0,145 0,422 0,457 0,415 0,220 0,338 

ID11 0,341 0,280 0,312 0,254 0,229 0,519 0,374 0,421 0,539 

ID12 0,446 0,373 0,515 0,392 0,266 0,453 0,350 0,459 0,474 

ID13 0,365 0,467 0,346 0,319 0,543 0,539 0,586 0,504 0,552 

ID14 0,383 0,334 0,337 0,396 0,273 0,412 0,329 0,541 0,458 

ID15 0,536 0,559 0,340 0,350 0,594 0,503 0,551 0,298 0,433 

ID16 0,409 0,398 0,445 0,507 0,275 0,411 0,352 0,465 0,507 

ID17 0,230 0,185 0,196 0,248 0,128 0,287 0,178 0,334 0,191 

ID18 0,254 0,267 0,256 0,148 0,161 0,346 0,193 0,475 0,314 

 
ID10 ID11 ID12 ID13 ID14 ID15 ID16 ID17 ID18 

ID10 1 
        

ID11 0,255 1 
       

ID12 0,474 0,500 1 
      

ID13 0,535 0,387 0,427 1 
     

ID14 0,300 0,567 0,513 0,456 1 
    

ID15 0,501 0,218 0,466 0,619 0,274 1 
   

ID16 0,275 0,469 0,629 0,455 0,663 0,398 1 
  

ID17 0,222 0,249 0,272 0,299 0,414 0,190 0,389 1 
 

ID18 0,270 0,364 0,497 0,404 0,519 0,304 0,492 0,487 1 

 

Em seguida, aplicou-se a análise paralela de Horn, que tem como base simular aleatoriamente 

as características do banco de dados original, por meio da simulação aleatória de Monte Carlo, 

para identificação dos fatores a serem extraídos (LAROS, 2005). Dessa maneira, verificou-se 

a existência de dois fatores para essa escala (Tabela 15), uma vez que, a partir do terceiro 

fator, o valor do eingevalue da análise paralela supera o valor do critério Kaiser. 
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Tabela 15 - Análise Paralela - Transferência de aprendizagem (domínio) 

Análises 
Eingenvalues 

1 2 3 4 5 6 
 

Componentes Principais (Kaiser) 7,729 1,854 1,140 0,956 0,945 0,749 ... 

Análise Paralela (Horn) 1,179 1,621 1,495 1,394 1,295 1,208 ... 

 

Note-se que, por meio do critério Kaiser (componentes principais), o número de fatores a 

serem extraídos seriam três, contemplando os eingenvalues com valores acima de 1,0. É 

importante ressaltar ainda que, Pilati, Porto e Silvino (2007), ao desenvolverem e validarem a 

escala, observaram somente um fator a ser extraído, utilizando os critérios de análise paralela 

de Horn e da fatoração dos eixos principais.  Portanto, tem-se como opções a extração de 1, 2 

ou 3 fatores. De acordo com Laros (2005), o critério Kaiser tende a superestimar o número de 

fatores, enquanto que a análise paralela é tida como meio mais robusto para obtenção do 

número de fatores. Para fins desta pesquisa, optou-se pelo critério de Horn, com a extração de 

dois fatores para a escala. 

 

Em seguida, foi analisada a estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), em que se deseja o índice 

acima de 0,500 para prosseguir com a aplicação da técnica. O valor obtido na primeira rodada 

de aplicação foi de 0,895, mostrando que as correlações entre as variáveis superam as 

correlações entre os erros. Sobre o teste de esfericidade de Bartlett, tem-se como hipótese nula 

H0 que a matriz de correlação entre as variáveis é igual à da matriz identidade. Como análise, 

a um nível de significância de 0,05, leva-se à rejeição de H0, ou seja, indicando haver 

correlações expressivas, justificando aplicar a fatorial (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - KMO e teste de Bartlett – Transferência de aprendizagem (domínio) 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada Final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,895 0,861 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1003,295 401,407 

  DF 153 28 

  Sig. ,000 ,000 

 

Com respeito à análise do MSA (Tabela 17), os resultados da primeira rodada demonstram 

que dez variáveis obtiveram valores entre 0,8 e 0,9, enquanto que oito variáveis alcançaram 

resultados acima de 0,9. Esses índices são considerados como medidas “admiráveis”, 

indicando, portanto, pela continuidade da análise fatorial. 
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Tabela 17 - MSA das variáveis – Transferência de aprendizagem (domínio) 

MSA 

Variável 1ª rodada 
Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 

ID1 0,923 --- ID10 0,872 --- 

ID2 0,893 --- ID11 0,854 --- 

ID3 0,878 --- ID12 0,870 0,850 

ID4 0,850 --- ID13 0,916 0,900 

ID5 0,920 0,864 ID14 0,908 0,801 

ID6 0,916 0,911 ID15 0,905 0,844 

ID7 0,931 0,903 ID16 0,913 0,810 

ID8 0,884 --- ID17 0,874 --- 

ID9 0,880 --- ID18 0,867 --- 

 

A comunalidade (Tabela 18) mostra se determinada variável foi prejudicada no processo de 

extração dos fatores. Conforme os dados analisados, há a prevalência de variáveis com 

valores abaixo de 0,5, classificados como “muito prejudicadas”. De um total de 18 

variáveis,15 estão abaixo de 0,5, que significa que há perdas em função da substituição dessas 

variáveis pelos fatores. Com respeito às três variáveis restantes, ID6, ID13 e ID16, foram 

classificadas como “prejudicadas”, mas em níveis aceitáveis (valores acima de 0,5). 

 

Tabela 18 - Comunalidade das variáveis – Transferência de aprendizagem (domínio) 

Comunalidades 

Variável 1ª rodada Rodada Final Variável 1ª rodada Rodada Final 

ID1 0,463 MP ---  ID10 0,321 MP ---  

ID2 0,549 P ---  ID11 0,419 MP ---  

ID3 0,326 MP ---  ID12 0,546 P 0,521 P 

ID4 0,281 MP ---  ID13 0,556 P 0,604 IM 

ID5 0,591 P 0,589 P ID14 0,647 IM 0,552 P 

ID6 0,564 P 0,523 P ID15 0,600 IM 0,584 P 

ID7 0,524 P 0,572 P ID16 0,626 IM 0,779 F 

ID8 0,436 MP ---  ID17 0,254 MP ---  

ID9 0,457 MP ---  ID18 0,442 MP ---  

Comunalidade - Extraction Method: Principal Axis Factoring 

Legenda: MP=muito prejudicada; P=prejudicada; IM=Impacto Moderado;  

F=Favorecida; MF=Muito Favorecida 
 

Nesse sentido, realizou-se a exclusão da variável com menor comunalidade (dentre aquelas 

que estão abaixo de 0,5) para reprocessar a fatorial. No total, foram retiradas dez variáveis 

nesse processo, conforme a seguinte sequência (com as respectivas comunalidades): Rodada 
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inicial - ID17 (0,254); Rodadas intermediárias - ID4 (0,279); ID3 (0,322); ID10 (0,342); ID18 

(0,409); ID8 (0,423); ID1 (0,445); ID9 (0,498); ID11 (0,466); ID2 (0,497). O procedimento se 

encerra quando todas as variáveis apresentam comunalidades superiores a 0,5. 

 

Para a extração de fatores, foi utilizada a Fatoração por Eixos Principais, optando por extrair 

dois componentes. Os fatores possuem variância total de 68,869%, ou seja, preservando-se 

cerca de 69% do conteúdo das variáveis originais, e perdendo cerca de 31%. Com respeito ao 

fator 1 (Tabela 19), a variância explicada é de 53,317% e as cargas fatoriais apresentam 

significância prática, com valores acima de 0,6. Além disso, mostrou alto índice de 

confiabilidade do instrumento, por intermédio do Alfa de Cronbach de 0,861, que pode ser 

classificado como “Bom” (HILL; HILL, 2008). 

 

O fator 1 é composto por cinco variáveis que estão associadas à aquisição de competências, 

tais como a leitura de textos científicos, a análise de problemas, a sistematização das 

informações para decisões, a multiplicação e o relato do conhecimento produzido. Nesse 

sentido, o fator recebeu a denominação de „Competências Acadêmicas Adquiridas‟ uma vez 

que as variáveis buscam descrever as competências relacionadas à docência, divulgação da 

pesquisa, além de aquisição de competências analíticas para resolução de problemas. 

 

Tabela 19 – Variáveis incluídas no fator 1 – Transferência de aprendizagem (domínio) 

Carga 

Fator 1: Competências Acadêmicas 

Adquiridas 
Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 53,317 

Alfa Cronbach: 0,861 
ND DP ME DM DT 

M
ín

im
o
 

M
ed
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0,758 
ID5 

Ler textos científicos na minha área 

de atuação. 
0% 0% 6% 34% 60% 3 5 5 5 4,5 0,6 

0,630 
ID6 

Analisar e sintetizar problemas na 

minha área de atuação. 
0% 1% 8% 55% 35% 2 4 5 4 4,3 0,6 

0,720 

ID7 

Sistematizar informações para 

subsidiar decisões no trabalho 

acadêmico/profissional. 

0% 1% 10% 56% 33% 2 4 5 4 4,2 0,7 

0,680 ID13 
Multiplicar o conhecimento 

apreendido no doutorado. 
0% 3% 13% 47% 37% 2 4 5 4 4,2 0,8 

0,715 ID15 

Relatar sistematicamente por 

escrito o conhecimento produzido 

(ex.: artigo científico). 

1% 3% 18% 48% 30% 1 4 5 4 4,0 0,8 

Legenda: DT=Domino Totalmente; DM= Domino Muito; ME=Domino Medianamente;  

DP=Domino Pouco;   ND=Não Domino Nada 

 

Com respeito ao fator 2 (Tabela 20), representa 15,552% da variância explicada e é composto 

por três variáveis, todas com cargas fatoriais com significância prática, acima de 0,6.  
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Tabela 20 – Variáveis incluídas no fator 2 – Transferência de aprendizagem (domínio) 

Carga 

Fator 2: Competências de Inovação e 

Estratégia 
Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 15,552 

Alfa Cronbach: 0,819 
ND DP ME DM DT 

M
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0,654 ID12 
Sugerir novas metodologias de 

trabalho acadêmico/profissional. 
0% 6% 31% 48% 15% 2 4 5 4 3,7 0,8 

0,709 ID14 
Participar na elaboração de projetos 

estratégicos 
2% 5% 23% 49% 22% 1 4 5 4 3,8 0,9 

0,856 ID16 
Propor novos processos de trabalho 

acadêmico/profissional. 
3% 6% 23% 53% 15% 1 4 5 4 3,7 0,9 

Legenda: DT=Domino Totalmente (5); DM= Domino Muito (4); ME=Domino Medianamente (3);  

DP=Domino Pouco (2);   ND=Não Domino Nada (1) 

 

Além disso, o índice Alfa de Cronbach  de 0,819 é considerado de nível “Bom” (HILL; HILL, 

2008), mostrando que o instrumento possui consistência interna. Esse fator foi denominado de 

“Competências de Inovação e Estratégia”, pois agrega variáveis relacionadas à proposição de 

novas metodologias e de processos de trabalho, além de participação de projetos estratégicos. 

 

Com relação à escala de transferência da aprendizagem (frequência), inicialmente foram 

averiguadas as correlações entre as variáveis para verificar a adequação do uso da análise 

fatorial para esse conjunto de dados. Conforme mostram os dados da Tabela 21, foram 

identificadas correlações acima de 0,3 entre os itens, reforçando a utilização da análise fatorial. 

 
Tabela 21 - Matriz de correlações – Transferência da aprendizagem (frequência) 

 
IF1 IF2 IF3 IF4 IF5 IF6 IF7 IF8 IF9 

IF1 1         

IF2 0,644 1        

IF3 0,556 0,605 1       

IF4 0,276 0,344 0,435 1      

IF5 0,563 0,485 0,396 0,113 1     

IF6 0,268 0,265 0,444 0,292 0,258 1    

IF7 0,335 0,392 0,395 0,282 0,220 0,411 1   

IF8 0,326 0,354 0,290 0,312 0,369 0,298 0,204 1  

IF9 0,465 0,503 0,460 0,294 0,434 0,328 0,280 0,578 1 

IF10 0,243 0,184 0,173 -0,042 0,243 0,160 0,183 0,199 0,225 

IF11 0,151 0,106 0,190 0,220 0,108 0,262 0,227 0,269 0,377 

IF12 0,284 0,275 0,337 0,271 0,280 0,212 0,115 0,426 0,462 

IF13 0,511 0,415 0,394 0,288 0,672 0,307 0,248 0,464 0,498 

IF14 0,179 0,318 0,340 0,449 0,262 0,366 0,227 0,471 0,420 

IF15 0,554 0,482 0,348 0,237 0,544 0,359 0,368 0,240 0,346 

IF16 0,232 0,280 0,351 0,408 0,113 0,299 0,198 0,320 0,305 

IF17 0,046 0,009 0,068 0,127 0,010 0,221 0,083 0,230 0,179 

IF18 0,332 0,371 0,307 0,273 0,287 0,369 0,056 0,582 0,537 
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Tabela 21 – Matriz de Correlações – Transferência da aprendizagem (frequência) (Cont.) 

 
IF10 IF11 IF12 IF13 IF14 IF15 IF16 IF17 IF18 

IF10 1         

IF11 0,159 1        

IF12 0,291 0,366 1       

IF13 0,273 0,164 0,296 1      

IF14 0,066 0,357 0,464 0,375 1     

IF15 0,288 0,102 0,203 0,542 0,193 1    

IF16 0,157 0,343 0,400 0,290 0,427 0,378 1   

IF17 0,078 0,317 0,208 0,137 0,408 0,122 0,354 1  

IF18 0,183 0,380 0,488 0,375 0,493 0,294 0,499 0,410 1 

 

Foi aplicada também a análise paralela de Horn, verificando a existência de dois fatores para 

essa escala (Tabela 22), uma vez que, a partir do terceiro fator, o valor do eingevalue da 

análise paralela supera o valor do critério Kaiser. Note-se que, por intermédio do critério 

Kaiser (componentes principais), o número de fatores a ser extraído é representado por 

aqueles que possuem eingenvalues acima de 1,0, ou seja, três componentes.  

 

Tabela 22 - Análise Paralela - Transferência de aprendizagem (frequência) 

Análises 
Eingenvalues 

1 2 3 4 5 6 
 

Componentes Principais (Kaiser) 5,942 1,871 1,181 0,926 0,818 0,640 ... 

Análise Paralela (Horn) 1,179 1,621 1,495 1,394 1,295 1,208 ... 

 

No estudo desenvolvido por Pilati, Porto e Silvino (2007) foi observado somente um fator a 

ser extraído, em que foram utilizados os critérios de análise paralela de Horn e da fatoração 

dos eixos principais. Assim como foi procedido com a escala de transferência de 

aprendizagem – domínio, adotou-se o critério de Horn com a extração de dois fatores. Em 

seguida, foi analisada a estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), que tem como critério o valor 

acima de 0,500 para prosseguir com a técnica. Conforme ilustrado na Tabela 23, o valor 

obtido na primeira rodada foi de 0,864, indicando, em termos gerais, que as correlações entre 

as variáveis superam as correlações entre os erros. 

 

Tabela 23 - KMO e Teste de Bartlett – Transferência da aprendizagem (frequência) 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada Final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,864 0,844 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 813,444 312,176 

  DF 153 21 

  Sig. ,000 ,000 
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O resultado do teste de esfericidade de Bartlett, a um nível de significância de 0,05, leva à 

rejeição da hipótese H0, indicando a existência de correlações expressivas, reforçando a 

aplicação da análise fatorial. Com respeito ao MSA, todos os valores ficaram acima de 0,5, 

com destaque para o predomínio de valores acima de 0,8, considerados “admiráveis”, 

reforçando assim a adequabilidade da realização da análise fatorial (Tabela 24). 

 

Tabela 24 - MSA das variáveis – Transferência da aprendizagem (frequência) 

MSA 

Variável 1ª rodada 
Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 

IF1 0,900 0,872 IF10 0,820 --- 

IF2 0,862 --- IF11 0,854 --- 

IF3 0,865 --- IF12 0,889 --- 

IF4 0,849 --- IF13 0,882 0,849 

IF5 0,836 0,836 IF14 0,868 --- 

IF6 0,844 --- IF15 0,838 0,851 

IF7 0,801 --- IF16 0,853 --- 

IF8 0,896 0,807 IF17 0,793 --- 

IF9 0,925 0,870 IF18 0,854 0,820 

 

Por meio da análise das comunalidades (Tabela 25), verifique-se que praticamente todas as 

variáveis apresentaram valores inferiores a 0,5 (exceto IF9) ou seja, foram muito prejudicadas 

com a aplicação da análise fatorial, uma vez que, quanto mais próximo o valor estiver de 0 

(zero), menor a explicação dos fatores comuns com relação à variância da variável. 

 

Tabela 25 - Comunalidade das variáveis – Transferência da aprendizagem (frequência) 

Comunalidades 

Variável 1ª rodada Rodada Final Variável 1ª rodada Rodada Final 

IF1 0,634 IM 0,514 P IF10 0,107 MP --- --- 

IF2 0,561 P --- --- IF11 0,299 MP --- --- 

IF3 0,460 MP --- --- IF12 0,381 MP --- --- 

IF4 0,248 MP --- --- IF13 0,505 P 0,622 IM 

IF5 0,526 P 0,646 IM IF14 0,530 P --- --- 

IF6 0,276 MP --- --- IF15 0,468 MP 0,516 P 

IF7 0,212 MP --- --- IF16 0,397 MP --- --- 

IF8 0,433 MP 0,646 IM IF17 0,290 MP --- --- 

IF9 0,516 P 0,571 P IF18 0,576 P 0,520 P 

Comunalidade - Extraction Method: Principal Axis Factoring 

Legenda: MP=muito prejudicada; P=prejudicada; IM=Impacto Moderado; F=Favorecida; MF=Muito Favorecida 
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Nesse sentido, procedeu-se a exclusão da variável com menor comunalidade, quando abaixo 

de 0,5, para em seguida, aplicar novamente a análise fatorial. Assim, foram retiradas, onze 

variáveis, na seguinte sequência: rodada inicial - IF10 (0,107); rodadas intermediárias - IF7 

(0,211); IF4 (0,252); IF6 (0,257); IF17 (0,300); IF11 (0,290); IF16 (0,327); IF12 (0,405); IF3 

(0,406); IF14 (0,401); IF2 (0,483). O processo de exclusão com posterior reprocessamento se 

encerrou quando todas as variáveis apresentaram valores iguais ou acima de 0,500. 

 

Foi utilizado, como técnica de extração dos fatores, a Fatoração por Eixos Principais, com a 

extração de dois fatores. Os fatores  possuem variância total de 69,678%, ou seja, preservou-

se cerca de 70% do conteúdo das variáveis originais, e perdeu-se cerca de 30%. Para o fator 1, 

composto de quatro variáveis, a variância explicada é de 53,313%, com as cargas fatoriais 

apresentando significância prática, com valores acima de 0,6 (Tabela 26). Além disso, 

mostrou alto índice de confiabilidade do instrumento, por intermédio do Alfa de Cronbach  

(0,836), que pode ser classificado como “Bom” (HILL; HILL, 2008). 

 

Tabela 26 – Variáveis incluídas no fator 1 – Transferência de aprendizagem (frequência) 

Carga 

Fator 1: Competências Acadêmicas Aplicadas Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 53,313 

Alfa Cronbach: 0,836 
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0,663 IF1 

Realizar trabalhos 

acadêmico/profissionais complexos que 

exigem análise crítica da situação e 

proposições de soluções inovadoras. 

1% 2% 24% 45% 29% 1 4 5 4 4,0 0,8 

0,768 IF5 
Ler textos científicos na minha área de 

atuação. 
0% 3% 13% 28% 56% 2 5 5 5 4,4 0,8 

0,695 IF13 
Multiplicar o conhecimento apreendido 

no doutorado. 
0% 5% 15% 40% 39% 2 4 5 4 4,1 0,9 

0,701 IF15 

Relatar sistematicamente por escrito o 

conhecimento produzido (ex.: artigo 

científico). 

0% 10% 24% 37% 29% 2 4 5 4 3,9 1,0 

Legenda: S=Sempre; F=Frequentemente; AV=Algumas vezes; R= Raramente; N= Nunca 

 

Esse fator é composto por quatro variáveis que estão relacionadas à aquisição de 

“Competências Acadêmicas Aplicadas”. Note-se que o fator denominado de “Competências 

Acadêmicas Adquiridas” (Tabela 19) e o fator “Competências Acadêmicas Aplicadas” 

(Tabela 26) possuem em comum três variáveis (5,13 e 15) em sua composição. 

 

Com relação ao fator 2 (Tabela 27), possui 16,365% da variância explicada, estruturado em 

três variáveis, todas elas com cargas fatoriais com significância prática (valores acima de 0,6).  
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Tabela 27 – Variáveis incluídas no fator 2 – Transferência de aprendizagem (frequência) 

Carga 

Fator 2: Interação Academia/Sociedade Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 16,365 

Alfa Cronbach: 0,794 
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0,776 IF8 
Proporcionar a interação entre a 

organização e o meio acadêmico. 
0% 22% 28% 35% 15% 2 3,5 5 4 3,4 1,0 

0,657 IF9 

Realizar pesquisas aplicadas às 

necessidades da 

organização/instituição. 

3% 12% 34% 34% 18% 1 4 5 3 3,5 1,0 

0,693 IF18 

Proporcionar a interação entre a 

organização/instituição e a 

comunidade. 

9% 26% 33% 21% 11% 1 3 5 3 3,0 1,1 

Legenda: S=Sempre; F=Frequentemente; AV=Algumas vezes; R= Raramente; N= Nunca 

 

O Alfa de Cronbach é de 0,794, que pode ser classificado de “Razoável” (HILL; HILL, 2008), 

mas em níveis aceitáveis, demonstrando que o instrumento possui consistência interna. Esse 

fator foi denominado de “Interação Academia/Sociedade”, pois considera variáveis 

relacionadas à interação entre organizações, sociedade e a academia e a realização de 

pesquisas aplicadas às necessidades da organização.   

 

6.2.1.3 Impacto em Amplitude 

 

Para os dados referentes à escala de Impacto em Amplitude, aplicou-se inicialmente a análise 

fatorial exploratória para as sete variáveis do instrumento. Para averiguação da pertinência ou 

não da análise fatorial para esse conjunto de dados, analisou-se visualmente a matriz de 

correlações, conforme exposta na Tabela 28. As correlações se apresentaram acima do valor 

de 0,30, e as mais altas estão entre as variáveis IA4/IA5 (0,701) e IA2/IA3 (0,608), 

justificando assim a aplicação da fatorial. 

 

Tabela 28 - Matriz de correlações - Impacto em Amplitude 

 

IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 

IA1 1 

      IA2 0,470 1 

     IA3 0,514 0,608 1 

    IA4 0,384 0,492 0,458 1 

   IA5 0,429 0,519 0,394 0,701 1 

  IA6 0,484 0,407 0,425 0,527 0,598 1 

 IA7 0,389 0,368 0,483 0,428 0,486 0,517 1 

 

Para determinar o número de fatores a ser extraído, aplicou-se a análise paralela de Horn, 

verificando a existência de um único fator para essa escala (Tabela 29), uma vez que, a partir 
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do segundo fator, o valor do eingevalue da análise paralela supera o valor do critério Kaiser. 

Note-se que, por intermédio do critério Kaiser (componentes principais), o número de fatores 

a ser extraído é aquele que possui eingenvalues acima de 1,0, ou seja, indicando também a 

extração de um único fator, convergindo com os resultados obtidos por Pilati, Porto e Silvino 

(2007), com a obtenção de um fator para essa escala.  

 

Tabela 29 - Análise Paralela – Impacto em Amplitude 

Análises 
Eingenvalues 

1 2 3 4 

Componentes Principais (Kaiser) 3,888 0,823 0,677 ... 

Análise Paralela (Horn) 1,368 1,214 1,091 ... 

 

Para analisar a adequação da amostra, aplicou-se a estatística KMO, obtendo-se o valor de 

0,845, ou seja, acima do mínimo desejável (0,5), indicando que as correlações entre pares de 

variáveis podem ser explicadas por outras e demonstrando que a análise fatorial é apropriada 

para esse conjunto de dados. Quanto ao Teste de Bartlett, a análise levou à rejeição da 

hipótese nula de que a matriz de correlação é igual a matriz identidade, reforçando a  

adequação do uso da técnica (Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Estatística KMO e Teste de Bartlett - Impacto em Amplitude 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada Final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,845 0,500 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 320,917 72,784 

  DF 21 1 

  Sig. ,000 ,000 

 

 

Realizou-se a análise do MSA, que é uma medida de adequação da amostra de cada variável. 

Note-se que todas as variáveis alcançaram valores acima de 0,5, que é o mínimo aceitável 

para manutenção das variáveis na análise. Os dados analisados acima de 0,8 são considerados 

“admiráveis”, enquanto os valores acima de 0,7 podem ser classificados como mediano 

(Tabela 31). 

 

Com respeito à comunalidade, observe-se que quatro variáveis, quais sejam, IA1, IA2, IA3 e 

IA7, ficaram com valores abaixo de 0,5, que podem ser interpretados como insatisfatórios, ou 

seja, há perdas em função da substituição dessas variáveis pelos fatores, enquanto que três 
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itens, IA4, IA5 e IA6, apresentaram valores entre 0,5 e 0,6, e, apesar de também serem 

prejudicadas, encontram-se dentro de limites aceitáveis. Nesse sentido, foram realizadas as 

exclusões das variáveis com valores abaixo de 0,5, retirando o item de menor valor para 

posterior reaplicação da técnica. Dessa forma, foram excluídas as variáveis: IA1 (0,397); IA7 

(0,402); IA3 (0,398); IA2 (0,364); IA6 (0,450). 

 

Tabela 31 - MSA e Comunalidade das variáveis - Impacto em Amplitude 

Variável 
MSA Comunalidade 

1ª rodada Rodada Final 1ª rodada Rodada Final 

IA1 0,898 --- 0,397 MP --- --- 

IA2 0,845 --- 0,471 MP --- --- 

IA3 0,800 --- 0,468 MP --- --- 

IA4 0,840 0,500 0,537 P 0,701 F 

IA5 0,798 0,500 0,594 P 0,701 F 

IA6 0,885 --- 0,511 P --- --- 

IA7 0,883 --- 0,401 MP --- --- 

Comunalidade - Extraction Method: Principal Axis Factoring 

Legenda: MP=muito prejudicada; P=prejudicada; IM=Impacto Moderado;  

F=Favorecida; MF=Muito Favorecida 

 

Na sequência, a partir da aplicação do Principal Axis Factoring, ou Fatoração dos Eixos 

Principais, como técnica de extração dos fatores, foi extraído um único fator. Conforme 

apresentado na Tabela 32, o fator é composto por duas variáveis, relacionadas às atividades de 

cooperação entre o egresso e colegas de trabalho. A variância total é de 85,068%, ou seja, 

preservando-se 85% do conteúdo das variáveis originais, e perdendo-se 15%. Os valores das 

cargas fatoriais e os resultados estão apresentados na Tabela 32.  

 

Tabela 32 – Dados da análise fatorial e resultados - Impacto em Amplitude 

Carga 

Fator: Colaboração Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 85,068  

Alfa Cronbach: 0,824 
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0,837 IA4 

O programa de doutorado que fiz 

beneficiou meus colegas de trabalho, que 

aprenderam comigo algumas novas 

habilidades. 

0,0% 3,6% 15,5% 36,4% 44,5% 2 4 5 5 4,2 0,8 

0,837 IA5 

Após o meu programa de doutorado, tenho 

cooperado com colegas de trabalho na 

realização de suas atividades. 

0,9% 0,9% 14,5% 36,4% 47,3% 1 4 5 5 4,3 0,8 

Legenda: CT=Concordo Totalmente (5); CP= Concordo Parcialmente (4); 

 NCD=Nem Concordo, Nem Discordo (3);   DP=Discordo Parcialmente (2); DT=Discordo Totalmente (1) 
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O Alfa de Cronbach, utilizado para análise da confiabilidade, alcançou o resultado de 0,824, 

classificado como nível „Bom‟. Note-se que Pilati, Porto e Silvino (2007) obtiveram o valor  

de 0,81 na validação dessa escala, interpretado também como „Bom‟, por se encontrar em um 

intervalo entre 0,8 e 0,9 (HILL; HILL, 2008). Com respeito às cargas fatoriais, todas foram 

superiores a 0,6 e, nesse sentido, todas classificam-se como significantes para a escala.  

 

 

6.2.1.4 Efeitos Decorrentes da Obtenção do Título 

 

O conjunto de itens analisados dessa variável foi desenvolvido por Cunha (2007) com a 

validação junto a especialistas, por intermédio do método Delphi. Como procedimento de 

redução e validação dos dados, foi aplicada a técnica de análise fatorial exploratória para o 

conjunto de dados obtidos nesta pesquisa para, em seguida, realizar à análise dos resultados 

dessa subdimensão. 

 

Primeiramente, ao analisar a matriz de correlações, note-se que há uma expressiva quantidade 

de correlações acima de 0,3 entre os 18 itens considerados. Conforme apresentado na Tabela 

33, foram identificadas somente três correlações abaixo desse patamar, constatando a 

adequabilidade do uso da técnica de análise fatorial para esse conjunto de dados. 

 

Tabela 33 - Matriz de correlações – Efeitos decorrentes do Título de Doutor 

 

EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 EF8 EF9 

EF1 1 

        EF2 0,762 1 

       EF3 0,728 0,705 1 

      EF4 0,530 0,483 0,460 1 

     EF5 0,511 0,513 0,479 0,738 1 

    EF6 0,397 0,421 0,393 0,472 0,424 1 

   EF7 0,384 0,377 0,225 0,370 0,399 0,663 1 

  EF8 0,437 0,406 0,376 0,439 0,334 0,507 0,447 1 

 EF9 0,444 0,486 0,396 0,656 0,645 0,433 0,491 0,558 1 

EF10 0,426 0,514 0,335 0,708 0,603 0,471 0,487 0,493 0,788 

EF11 0,488 0,436 0,523 0,596 0,502 0,525 0,412 0,542 0,634 

EF12 0,579 0,512 0,481 0,485 0,437 0,567 0,485 0,418 0,504 

EF13 0,497 0,396 0,388 0,536 0,412 0,553 0,477 0,395 0,439 

EF14 0,378 0,406 0,280 0,452 0,406 0,610 0,720 0,478 0,546 

EF15 0,466 0,404 0,378 0,706 0,566 0,523 0,627 0,490 0,653 

EF16 0,537 0,455 0,466 0,587 0,495 0,553 0,568 0,391 0,523 

EF17 0,584 0,670 0,496 0,574 0,460 0,435 0,503 0,492 0,655 

EF18 0,392 0,463 0,271 0,368 0,336 0,626 0,617 0,485 0,485 
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Tabela 33 - Matriz de correlações – Efeitos decorrentes do Título de Doutor (Cont.) 

 

EF10 EF11 EF12 EF13 EF14 EF15 EF16 EF17 EF18 

EF10 1 

        EF11 0,620 1 

       EF12 0,486 0,565 1 

      EF13 0,467 0,508 0,684 1 

     EF14 0,561 0,450 0,557 0,664 1 

    EF15 0,683 0,610 0,550 0,625 0,714 1 

   EF16 0,495 0,487 0,660 0,725 0,643 0,710 1 

  EF17 0,720 0,563 0,635 0,576 0,582 0,679 0,709 1 

 EF18 0,502 0,418 0,587 0,553 0,706 0,569 0,463 0,503 1 

 

Com o propósito de obter o número de fatores a ser extraído, foi utilizada a análise paralela de 

Horn (Tabela 34). Os resultados indicam a extração de um único fator para essa escala, pois 

no segundo fator, o valor do eingevalue da análise paralela é maior que o valor do critério 

Kaiser. Por intermédio do critério Kaiser (componentes principais), o número de fatores a ser 

extraído seria aquele com eingenvalues acima de 1,0, totalizando três fatores. Optou-se por 

extrair um único fator, pois o critério Kaiser tende a superestimar os fatores a serem extraídos, 

sendo mais robusta a extração pelo critério de Horn (LAROS, 2005). 

 

Tabela 34 - Análise Paralela  - Efeitos decorrentes do Título de Doutor 

Análises 
Eingenvalues 

1 2 3 4 5 6 
 

Componentes Principais (Kaiser) 9,865 1,593 1,205 0,871 0,682 0,497 ... 

Análise Paralela (Horn) 1,787 1,612 1,494 1,392 1,298 1,209 ... 

 

A estatística KMO (Tabela 35) apresentou o valor de 0,913 na primeira rodada de aplicação 

da técnica, superando o valor mínimo desejado de 0,5 como critério para a continuidade do 

uso da técnica. Os valores permaneceram acima de 0,5 em todas as rodadas de aplicação da 

técnica, após retiradas sucessivas de variáveis que apresentaram comunalidades abaixo do 

mínimo (ver Tabela 37). Esses resultados do KMO demonstram que, em geral, as correlações 

entre as variáveis superaram as correlações entre os erros. 

 

Com respeito ao teste de esfericidade de Bartlett, a hipótese nula é de que há igualdade entre a 

matriz de correlação dos itens e a matriz identidade. Os resultados mostraram, em todas as 

rodadas de aplicação, que não há igualdade entre as matrizes, com rejeição à hipótese nula, a 

um nível de significância de 0,05. Ou seja, indica haver correlações expressivas e suficientes 

entre os itens, atestando a adequação do uso da técnica. 
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Tabela 35 - KMO e teste de Bartlett – Efeitos decorrentes do Título de Doutor 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,913 0,907 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1583,465 1114,987 

  DF 153 78 

  Sig. ,000 ,000 

Nota: 1ª rodada=todas variáveis; 2ª rodada=retirada de EF3; 3ª rodada=retirada de EF8; 

4ª rodada=retirada de EF2; 5ª rodada=retirada de EF1; Rodada final=retirada de EF5. 

 

Os dados do MSA (Tabela 36), que possibilita analisar o nível de explicação dos dados em 

relação aos fatores obtidos (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2009), revela que em todas as 

rodadas de aplicação da técnica, os valores estão acima do mínimo de 0,5, com predominância 

de índices acima de 0,8, que podem ser interpretados como medidas admiráveis, ou seja, 

indicando a  adequação do uso da técnica de análise fatorial. 

 

Tabela 36 - MSA das variáveis – Efeitos decorrentes do Título de Doutor 

Variável 

MSA 

1ª rodada 2ª rodada 3ª rodada 4ª rodada 5ª rodada 
Rodada 

Final 

EF1 0,906 0,876 0,880 0,923 --- --- 

EF2 0,863 0,835 0,830 --- --- --- 

EF3 0,883 --- --- --- --- --- 

EF4 0,906 0,904 0,901 0,891 0,887 0,892 

EF5 0,916 0,910 0,911 0,915 0,914 --- 

EF6 0,891 0,893 0,894 0,895 0,892 0,884 

EF7 0,895 0,911 0,906 0,905 0,907 0,906 

EF8 0,939 0,934 --- --- --- --- 

EF9 0,931 0,929 0,935 0,932 0,930 0,925 

EF10 0,910 0,909 0,908 0,895 0,898 0,882 

EF11 0,940 0,943 0,935 0,930 0,930 0,924 

EF12 0,946 0,942 0,944 0,943 0,931 0,930 

EF13 0,932 0,931 0,928 0,929 0,924 0,920 

EF14 0,932 0,930 0,927 0,927 0,925 0,920 

EF15 0,928 0,927 0,923 0,927 0,928 0,920 

EF16 0,908 0,903 0,903 0,898 0,888 0,881 

EF17 0,893 0,884 0,883 0,899 0,906 0,905 

EF18 0,920 0,921 0,915 0,914 0,913 0,909 

Nota: 1ª rodada=todas variáveis; 2ª rodada=retirada de EF3; 3ª rodada=retirada de EF8; 

4ª rodada=retirada de EF2; 5ª rodada=retirada de EF1; Rodada final=retirada de EF5. 
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A tabela sobre as comunalidades das variáveis demonstra que, na primeira rodada de 

aplicação da técnica, a menor comunalidade observada foi a da variável EF3 (0,384). 

Observe-se que, se a variável está abaixo do valor mínimo desejável (0,5), ela é classificada 

como „não desejável‟ por significar baixa explicação dos fatores comuns em relação à 

variância da variável (Tabela 37).  

 

Para tanto, optou-se pela retirada da variável com menor valor, quando inferior a 0,5, e 

proceder novamente a aplicação da técnica da análise fatorial. Nesse sentido, as variáveis 

retiradas sucessivamente foram: EF3 (2ª rodada), EF8 (3ª rodada),  EF2 (4ª rodada),  EF1 (5ª 

rodada),  EF5 (Rodada final).  Os dados da rodada final mostram que treze variáveis 

alcançaram valores acima de 0,5, indicando pela continuidade da análise. 

 

Tabela 37 - Comunalidade das variáveis - Efeitos decorrentes do Título de Doutor 

Variável 
Comunalidade 

1ª rodada 2ª  rodada 3ª  rodada 4ª  rodada 5ª  rodada Rodada Final 

EF1 0,505 P 0,473 MP 0,473 MP 0,437 MP --- --- --- --- 

EF2 0,491 MP 0,461 MP 0,463 MP --- --- --- --- --- --- 

EF3 0,384 MP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

EF4 0,589 P 0,588 P 0,593 P 0,596 P 0,590 P 0,556 P 

EF5 0,483 MP 0,476 MP 0,487 MP 0,480 MP 0,471 MP --- --- 

EF6 0,513 P 0,517 P 0,511 P 0,518 P 0,526 P 0,535 P 

EF7 0,485 MP 0,505 P 0,504 P 0,516 P 0,526 P 0,538 P 

EF8 0,419 MP 0,420 MP --- --- --- --- --- --- --- --- 

EF9 0,610 IM 0,618 IM 0,610 IM 0,613 IM 0,620 IM 0,601 IM 

EF10 0,616 IM 0,631 IM 0,631 IM 0,632 IM 0,642 IM 0,630 IM 

EF11 0,552 P 0,543 P 0,535 P 0,540 P 0,537 P 0,533 P 

EF12 0,589 P 0,586 P 0,594 P 0,592 P 0,581 P 0,591 P 

EF13 0,559 P 0,565 P 0,574 P 0,587 P 0,586 P 0,601 IM 

EF14 0,589 P 0,610 IM 0,611 IM 0,627 IM 0,645 IM 0,665 IM 

EF15 0,690 IM 0,705 F 0,710 F 0,731 F 0,743 F 0,743 F 

EF16 0,628 IM 0,629 IM 0,642 IM 0,652 IM 0,648 IM 0,655 IM 

EF17 0,672 IM 0,671 IM 0,674 IM 0,656 IM 0,647 IM 0,657 IM 

EF18 0,492 MP 0,508 P 0,504 P 0,505 P 0,513 P 0,533 P 

Comunalidade - Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Legenda: MP=muito prejudicada; P=prejudicada; IM=Impacto Moderado; 

F=Favorecida; MF=Muito Favorecida 

 

A técnica utilizada para extração dos fatores foi a Análise dos Componentes Principais, pois 

buscou-se pela redução dos dados e pelo resumo para um número mínimo de fatores (HAIR Jr 
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et al, 2009). Optou-se por extrair um único fator, que representa 60,279 % da variância total, 

ou seja, preservando-se cerca de 60% dos conteúdos das variáveis originais e com perda de 

cerca de 40% (Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Análise fatorial e resultados - Efeitos decorrentes do Título de Doutor 

Carga 

Variáveis incluídas Frequência (n=110) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 60,279 

Alfa Cronbach: 0,942 
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0,745 EF4 Prestígio 0,9% 2,7% 9,1% 31,8% 55,5% 1 5 5 5 4,4 0,8 

0,731 EF6 Produtividade 3,6% 6,4% 20,0% 33,6% 36,4% 1 4 5 5 3,9 1,1 

0,734 EF7 Competências analíticas 0,9% 1,8% 10,0% 43,6% 43,6% 1 4 5 4 4,3 0,8 

0,775 EF9 Status 3,6% 4,5% 14,5% 35,5% 41,8% 1 4 5 5 4,1 1,0 

0,793 EF10 
Respeitabilidade e reconhecimento 

acadêmico/profissional 
0,0% 3,6% 9,1% 30,0% 57,3% 2 5 5 5 4,4 0,8 

0,730 EF11 Remuneração 9,1% 8,2% 21,8% 31,8% 29,1% 1 4 5 4 3,6 1,2 

0,769 EF12 Estilo de vida 14,5% 9,1% 27,3% 28,2% 20,9% 1 3 5 4 3,3 1,3 

0,775 EF13 Habilidades cognitivas 2,7% 6,4% 17,3% 41,8% 31,8% 1 4 5 4 3,9 1,0 

0,815 EF14 Amadurecimento pessoal 2,7% 3,6% 10,9% 43,6% 39,1% 1 4 5 4 4,1 0,9 

0,862 EF15 Diferenciação profissional 1,8% 7,3% 10,9% 35,5% 44,5% 1 4 5 5 4,1 1,0 

0,809 EF16 Autonomia profissional 5,5% 4,5% 12,7% 31,8% 45,5% 1 4 5 5 4,1 1,1 

0,810 EF17 Oportunidades na carreira 5,5% 7,3% 13,6% 26,4% 47,3% 1 4 5 5 4,0 1,2 

0,730 EF18 Espírito acadêmico 4,5% 4,5% 10,0% 30,0% 50,9% 1 5 5 5 4,2 1,1 

Legenda: NA=Não alterou (1); AP=Alterou pouco (2); ME=Alterou medianamente 

(3); AM=Alterou muito (4); AT=Alterou totalmente (5). 

 

O Alfa de Cronbach foi de 0,942, alcançando nível “Excelente” pelo fato de superar o valor 

de 0,9. Com respeito às cargas fatoriais, nove variáveis (EF4, EF6, EF7, EF9, EF10, EF11, 

EF12, EF13 e EF18) resultaram entre 0,7 e 0,8 e quatro (EF14, EF15, EF16 e EF17) acima de 

0,8, ou seja, conclui-se que todas se classificam como significantes para a escala. 

 

 

6.2.2 Dimensão 2: Avaliação do Relacionamento com Egressos 

 

Para avaliar essa dimensão, parte-se do principio de que a análise do tipo de interação e do 

grau de participação (engagement) do indivíduo nas atividades institucionais é um importante 

indicador da natureza do relacionamento dos egressos com sua instituição de origem. 



136 

 

Qualificar a natureza dessas interações entre os alunos/egressos e a instituição representam 

referenciais observáveis como parâmetro de avaliação do relacionamento de egressos.  

 

Desenvolveu-se, para tanto, o instrumento para levantar informações sobre a frequência de 

participação dos indivíduos nas atividades institucionais em dois momentos distintos, (a) 

durante o programa de doutorado, na condição de aluno e (b) após a titulação, na condição de 

egresso, com o objetivo de contrastar os dois períodos. Para tanto, o instrumento contém 25 

itens que se referem às principais possibilidades de participação do indivíduo no Programa 

nos dois momentos mencionados. Foram obtidas 106 respostas em que todos os itens foram 

preenchidos pelos respondentes e, para análise dos dados, utilizou-se a análise fatorial 

exploratória. Os resultados das análises dos itens são apresentados a seguir. 

 

 

6.2.2.1 Participação das atividades na condição de aluno do doutorado 

 

Para análise da participação/envolvimento nas atividades extracurriculares na condição de 

aluno do doutorado do Programa, foi inicialmente aplicada a técnica de análise fatorial 

exploratória. Preliminarmente, foi analisada a matriz de correlações do conjunto de dados 

(Tabela 39), para  identificar a presença de correlações acima de 0,3, na busca de evidências 

que reforcem a adequação da aplicação dessa técnica estatística. 

 

Tabela 39 - Matriz de correlações - relacionamento na condição de aluno 

 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 RA11 RA12 RA13 

RA1 1 

            RA2 0,526 1 

           RA3 0,341 0,475 1 

          RA4 0,346 0,611 0,384 1 

         RA5 0,239 0,347 0,457 0,337 1 

        RA6 0,148 0,244 0,298 0,090 0,211 1 

       RA7 0,275 0,466 0,325 0,363 0,503 0,170 1 

      RA8 0,123 0,243 0,174 0,133 0,086 0,125 0,170 1 

     RA9 0,214 0,250 0,301 0,349 0,318 0,124 0,421 0,078 1 

    RA10 0,279 0,414 0,308 0,439 0,317 0,119 0,499 0,312 0,405 1 

   RA11 0,317 0,333 0,318 0,408 0,382 0,204 0,500 0,277 0,428 0,650 1 

  RA12 0,082 0,181 0,056 0,177 -0,049 0,235 0,158 0,185 0,074 0,208 0,071 1 

 RA13 0,188 0,326 0,205 0,343 0,139 0,206 0,270 0,153 0,074 0,388 0,220 0,545 1 

RA14 0,501 0,345 0,474 0,269 0,385 0,191 0,319 0,095 0,217 0,227 0,313 0,132 0,221 

RA15 0,027 0,133 0,115 0,279 -0,144 0,071 -0,052 0,017 -0,028 0,031 0,009 0,208 0,133 

RA16 0,101 0,192 0,112 0,250 0,112 0,210 0,225 0,306 0,051 0,374 0,331 0,126 0,180 

RA17 0,211 0,262 0,239 0,228 0,158 0,135 0,452 0,377 0,241 0,431 0,432 0,328 0,254 
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Tabela 39 - Matriz de correlações - relacionamento na condição de aluno (continuação) 

 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 RA11 RA12 RA13 

RA18 0,392 0,416 0,256 0,372 0,224 0,137 0,555 0,356 0,300 0,388 0,468 0,220 0,275 

RA19 0,160 0,250 0,148 0,230 0,176 0,464 0,257 0,115 0,280 0,259 0,225 0,398 0,393 

RA20 0,395 0,247 0,109 0,140 0,074 0,152 0,151 0,260 0,045 0,228 0,237 0,072 0,086 

RA21 0,301 0,353 0,136 0,289 0,231 0,339 0,338 0,173 0,165 0,278 0,226 0,269 0,185 

RA22 0,249 0,332 0,229 0,423 0,072 0,115 0,233 0,162 0,027 0,266 0,197 0,451 0,495 

RA23 0,245 0,319 0,194 0,266 0,200 0,246 0,333 0,333 0,217 0,312 0,418 0,450 0,419 

RA24 0,011 0,170 0,142 0,028 0,082 0,142 0,226 0,234 0,104 0,250 0,246 0,175 0,191 

RA25 0,132 0,076 0,061 0,010 -0,018 0,038 0,166 0,020 0,047 0,235 0,104 0,190 0,203 

 

RA14 RA15 RA16 RA17 RA18 RA19 RA20 RA21 RA22 RA23 RA24 RA25 

 RA14 1 

            RA15 0,144 1 

           RA16 0,151 0,079 1 

          RA17 0,229 0,052 0,328 1 

         RA18 0,355 0,110 0,339 0,468 1 

        RA19 0,183 0,148 0,046 0,243 0,269 1 

       RA20 0,294 0,154 0,137 0,321 0,401 0,250 1 

      RA21 0,264 0,219 0,326 0,351 0,404 0,398 0,424 1 

     RA22 0,224 0,396 0,227 0,268 0,351 0,329 0,219 0,437 1 

    RA23 0,250 0,094 0,380 0,457 0,474 0,438 0,261 0,459 0,515 1 

   RA24 0,136 0,039 0,249 0,295 0,312 0,166 0,130 0,302 0,393 0,574 1 

  RA25 0,176 -0,082 0,023 0,143 0,102 0,105 0,217 0,219 0,197 0,137 0,178 1 

  

Note-se a presença de correlações acima de 0,3, mostrando dessa maneira a adequação da 

análise fatorial para esse conjunto de dados. Posteriormente, aplicou-se a análise paralela de 

Horn para identificar a quantidade de fatores a serem extraídos. Conforme apresentado na 

Tabela 40, foram identificados dois fatores a serem extraídos, pois a quantidade de 

componentes é contabilizada somente quando os valores dos eingenvalues pela análise 

paralela estiver acima do critério de Kaiser. 

 

Tabela 40 - Análise paralela - Relacionamento na condição de aluno 

Análises 
Eingenvalues 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Componentes Principais (Kaiser) 7,210 2,256 1,678 1,419 1,319 1,197 1,305 0,969 

Análise Paralela (Horn) 2,030 1,840 1,711 1,602 1,502 1,420 1,337 1,253 

 

Observe-se que, por intermédio do critério Kaiser, o número de fatores a ser extraído seria 

sete, considerando os valores dos eingenvalues acima de 1,0. Ou seja, conforme Laros (2005) 

ressaltou, esse critério tende a superestimar o número de fatores a serem extraídos, sendo  

mais robusto a determinação pelo critério de Horn. 
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O próximo passo foi analisar a estatística KMO, cuja decisão a ser tomada é pela continuidade 

da aplicação da técnica caso o valor esteja acima de 0,500. O valor obtido na primeira rodada 

de aplicação da técnica foi de 0,813, mostrando dessa maneira que as correlações entre as 

variáveis superam as correlações entre os erros. O teste de esfericidade de Bartlett tem como 

hipótese nula H0 de que a matriz de correlação entre as variáveis são iguais à da matriz 

identidade. O resultado, a um nível de significância de 0,05, leva à rejeição de H0, 

assinalando que há correlações expressivas (conforme já observado na matriz de correlações), 

reforçando a adequação da aplicação da análise fatorial exploratória (Tabela 41). 

 

Tabela 41 - KMO e teste de Bartlett - Relacionamento na condição de aluno 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada Final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,813 0,785 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1028,017 337,475 

  DF 300 36 

  Sig. ,000 000 

 

A análise do MSA (Tabela 42) permite verificar o nível de explicação dos dados em relação 

aos fatores obtidos (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2009).  

 

Tabela 42 - MSA das variáveis - Relacionamento na condição de aluno 

MSA 

Variável 1ª rodada 
Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 

RA1 0,793 --- RA10 0,811 0,770 RA19 0,803 --- 

RA2 0,833 --- RA11 0,843 0,750 RA20 0,800 --- 

RA3 0,809 --- RA12 0,782 0,741 RA21 0,853 --- 

RA4 0,816 --- RA13 0,839 0,803 RA22 0,828 0,845 

RA5 0,774 0,724 RA14 0,826 --- RA23 0,829 0,805 

RA6 0,647 --- RA15 0,595 --- RA24 0,714 --- 

RA7 0,844 0,786 RA16 0,754 --- RA25 0,657 --- 

RA8 0,854 --- RA17 0,899 ---    

RA9 0,815 --- RA18 0,895 0,821    

Nota: 1ª rodada=todas variáveis; Rodada final= após retiradas das variáveis, 

em função das comunalidades abaixo de 0,5. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 42, na primeira rodada de aplicação da técnica, revelam 

que dezessete variáveis apresentaram índices acima de 0,8 (interpretados como medidas 

“admiráveis”), cinco com índices entre 0,7 e 0,8 (interpretados como „medianos‟), dois entre 



139 

 

                       

 

 

0,6 e 0,7 (considerados “medíocre”) e um (RA15) entre 0,5 e 0,6 (classificado como „ruim‟) 

(HAIR Jr et al, 2009). Todas as variáveis superaram o valor mínimo de 0,5, considerados de 

níveis aceitáveis e que revelam a adequação do uso da técnica de análise fatorial 

 

Com relação às comunalidades, na primeira rodada de aplicação da técnica foram 

identificadas dezenove variáveis com valores abaixo de 0,5. Valores abaixo desse patamar 

representam as variáveis que não são explicadas de forma adequada pela solução fatorial 

(HAIR Jr et al, 2009). Partindo do critério de que valores abaixo de 0,5 estão em níveis 

inaceitáveis, realizou-se a exclusão da variável com menor comunalidade para, em seguida, 

proceder novamente a aplicação da técnica. Na primeira rodada, a menor comunalidade foi a 

da variável RA25 (0,090), optando-se pela sua retirada (Tabela 43).  

 

Tabela 43 - Comunalidades - Relacionamento na condição de aluno 

Comunalidades 

Variável 1ª rodada 
Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 

RA1 0,352 --- RA14 0,347 --- 

RA2 0,494 --- RA15 0,157 --- 

RA3 0,418 --- RA16 0,213 --- 

RA4 0,411 --- RA17 0,387 --- 

RA5 0,504 0,502 RA18 0,496 0,512 

RA6 0,159 --- RA19 0,340 --- 

RA7 0,537 0,662 RA20 0,207 --- 

RA8 0,183 --- RA21 0,430 --- 

RA9 0,360 --- RA22 0,562 0,613 

RA10 0,486 0,578 RA23 0,611 0,588 

RA11 0,526 0,670 RA24 0,293 --- 

RA12 0,507 0,685 RA25 0,090 --- 

RA13 0,398 0,608 
 

  

 

Dessa maneira, após a segunda rodada, identificou-se a variável com menor comunalidade, 

dentre aquelas com valores abaixo de 0,5, para realizar sua retirada e reaplicar novamente a 

técnica. No total foram excluídas dezesseis variáveis nesse processo, retiradas na seguinte 

sequência (com as respectivas comunalidades): rodada inicial - RA25=0,090; rodadas 

intermediárias - RA6=0,162; RA15=0,177; RA20=0,197; RA8=0,204; RA16=0,218; 



140 

 

RA24=0,322; RA1=0,352; RA14=0,321; RA21=0,380; RA17=0,377; RA3=0,390; 

RA19=0,390; RA9=0,451; RA4=0,482; e RA2=0,444. 

 

Para extração dos componentes, utilizou-se o método da Análise dos Componentes Principais, 

buscando reduzir os dados para um número mínimo de fatores (HAIR Jr et al, 2009), com o 

método de rotação ortogonal Varimax. Conforme a Tabela 44, as nove variáveis foram 

agrupadas em dois componentes, cuja distribuição se deu por meio do critério da maior carga 

fatorial (em módulo) para ser incluída no fator.  

 

Tabela 44 - Matriz de componentes rotacionado - Relacionamento na condição de aluno 

Variáveis 
Componentes 

1 2 

RA5 0,701 -0,105 

RA7 0,796 0,171 

RA10 0,710 0,271 

RA11 0,807 0,137 

RA18 0,611 0,372 

RA12 -0,054 0,826 

RA13 0,183 0,758 

RA22 0,137 0,771 

RA23 0,368 0,673 

Variância 41,747 18,454 

αCronbach 0,789 0,769 

"Extraction Method: Principal Component Analysis.”  

“Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization” 

“Rotation converged in 3 iterations”. 

 

O primeiro componente congrega cinco variáveis (RA5, RA7, RA10, RA11 e RA18), 

representando 41,747% da variância, e o segundo componente é integrado por quatro (RA12, 

RA13, RA22 e RA23), constituindo 18,454% da variância explicada. Ademais, por 

intermédio do Alfa de Cronbach para análise da confiabilidade da escala, observe-se que o 

componente 1 apresentou o valor de 0,789 e o componente 2, o valor de 0,769, ambos acima 

do limite mínimo de aceitação de 0,7 (HAIR Jr et al, 2009). 

 

Conforme a Tabela 45, o fator 1 é composto por cinco variáveis, quais sejam,  RA5, RA7, 

RA10, RA11 e RA18. Conforme HAIR Jr et al (2009), para o tamanho da amostra de n=100, 

a carga fatorial mínima para significância é de 0,55. Nesse sentido, com base no número de 
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observações para essa subdimensão de n=106, observa-se que todas as cargas se apresentaram 

acima de 0,55, ou seja, todas elas apresentam significância prática para integrar o fator obtido. 

 

Denominou-se o fator 1 de “atividades acadêmicas”, por integrar as variáveis relacionadas às 

atividades de docência, tais como proferimento de palestra para graduação e pós-graduação 

(RA10, RA11), atividades de orientação, demandados por alunos de pós-graduação (RA18) e 

atividades de pesquisa, relacionadas à avaliação de artigos para eventos científicos (RA5) e à 

participação de membro de corpo editorial de periódicos (RA5).  

 

Tabela 45 - Variáveis do fator 1 e resultados - Relacionamento na condição de aluno 

Carga 

Fator 1: Atividades Acadêmicas Frequência (n=106) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 41,747 

Alfa Cronbach: 0,789 
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0,701 RA5 

Avaliação de artigos para eventos 

científicos organizados no âmbito 

da FEA/USP 

21,7% 16,0% 30,2% 20,8% 11,3% 1 3 5 3 2,8 1,3 

0,796 RA7 

Participação como membro de 

corpo editorial e/ou parecerista de 

periódicos da FEA/USP 

67,9% 9,4% 12,3% 6,6% 3,8% 1 1 5 1 1,7 1,1 

0,710 RA10 

Proferimento de Palestras em 

disciplinas da graduação da 

FEA/USP  como palestrante 

convidado(a) 

67,9% 14,2% 14,2% 1,9% 1,9% 1 1 5 1 1,6 0,9 

0,807 RA11 

Proferimento de Palestras em 

disciplinas da pós-graduação da 

FEA/USP como palestrante 

convidado(a) 

63,2% 18,9% 16,0% 0,9% 0,9% 1 1 5 1 1,6 0,9 

0,611 RA18 

Orientações/suportes demandados 

por alunos de pós-graduação da 

FEA/USP 

60,4% 20,8% 15,1% 2,8% 0,9% 1 1 5 1 1,6 0,9 

Legenda: N= nunca (1); R= raramente (2); AV= às vezes (3); F= frequentemente (4); S= sempre (5) 

 

De acordo com a Tabela 46, o fator 2 é composto por quatro variáveis, a saber, RA12, RA13, 

RA22 e RA23. Observe-se que todas as variáveis apresentaram cargas fatoriais acima de 0,55, 

classificando-as como significantes para inclusão do fator obtido.  
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Tabela 46 - Variáveis do fator 2 e resultados - Relacionamento na condição de aluno 

Carga 

Fator 2: Atividades Representativas Frequência (n=106) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 18,454 

Alfa Cronbach: 0,769 
N R AV F S 

M
ín

im
o
 

M
ed

ia
n

a 

M
áx

im
o
 

M
o

d
a 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

0,826 RA12 

Atuação em atividades 

institucionais na FEA/USP, na 

condição de representante 

discente ou representante dos 

egressos 

88,7% 5,7% 2,8% 1,9% 0,9% 1 1 5 1 1,2 0,7 

0,758 RA13 

Participação/colaboração em 

atividades de entidades estudantis 

da FEA/USP, tais como Centro 

Acadêmico, Cursinho, Centro de 

Línguas, Atlética etc. 

94,3% 3,8% 0,9% 0,9% 0,0% 1 1 4 1 1,1 0,4 

0,771 RA22 
Participação em associação de 

alunos/egressos 
84,0% 7,5% 6,6% 1,9% 0,0% 1 1 4 1 1,3 0,7 

0,673 RA23 

Como representante/responsável 

para o estabelecimento de 

parcerias/convênios institucionais 

com o PPGA e/ou a FEA/USP 

89,6% 1,9% 6,6% 1,9% 0,0% 1 1 4 1 1,2 0,6 

Legenda: N= nunca (1); R= raramente (2); AV= às vezes (3); F= frequentemente (4); S= sempre (5) 

 

Esse fator foi denominado de “atividades representativas”, pois são incluídas as variáveis 

relacionadas às atividades exercidas pelo aluno como representante discente (RA12), como 

colaborador de entidades estudantis (RA13), como membro de associação de alunos (RA22) e 

como representante responsável para o estabelecimento de parcerias institucionais (RA23).  

 

 

6.2.2.2 Participação das atividades como egresso do Programa de doutorado 

 

O primeiro passo adotado para o conjunto de dados relativos à participação/envolvimento dos 

egressos nas atividades do Programa foi aplicar a análise fatorial exploratória. Inicialmente 

analisou-se a matriz de correlações entre as 25 variáveis pesquisadas (Tabela 47), buscando-se 

identificar correlações acima de 0,30, como critério para justificar a aplicação da técnica para 

esse conjunto de dados.  
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Tabela 47 - Matriz de correlações - relacionamento na condição de egresso 

 
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 RD13 

RD1 1 
            

RD2 0,599 1 
           

RD3 0,529 0,605 1 
          

RD4 0,473 0,561 0,486 1 
         

RD5 0,355 0,492 0,456 0,298 1 
        

RD6 0,200 0,249 0,295 0,187 0,145 1 
       

RD7 0,239 0,394 0,332 0,354 0,467 0,099 1 
      

RD8 0,252 0,326 0,231 0,225 0,131 0,303 0,163 1 
     

RD9 0,353 0,347 0,290 0,485 0,282 0,058 0,377 0,308 1 
    

RD10 0,360 0,436 0,369 0,569 0,264 0,204 0,457 0,404 0,577 1 
   

RD11 0,377 0,366 0,356 0,597 0,298 0,283 0,403 0,325 0,658 0,700 1 
  

RD12 0,334 0,321 0,252 0,279 0,207 0,265 0,327 0,514 0,356 0,338 0,318 1 
 

RD13 0,241 0,236 0,231 0,278 0,092 0,176 0,181 0,330 0,204 0,119 0,245 0,441 1 

RD14 0,479 0,372 0,391 0,294 0,415 0,186 0,452 0,248 0,343 0,284 0,325 0,334 0,191 

RD15 0,061 0,141 0,063 0,215 -0,074 -0,074 0,089 -0,017 0,150 0,121 0,077 0,015 0,050 

RD16 0,164 0,201 0,221 0,249 0,233 0,273 0,275 0,238 0,141 0,210 0,223 0,378 0,243 

RD17 0,307 0,352 0,290 0,431 0,284 0,180 0,445 0,294 0,509 0,553 0,561 0,433 0,211 

RD18 0,347 0,376 0,314 0,436 0,240 0,154 0,542 0,263 0,463 0,502 0,520 0,426 0,225 

RD19 0,100 0,073 0,151 0,140 0,171 0,188 0,174 0,318 0,334 0,200 0,253 0,307 0,095 

RD20 0,313 0,304 0,159 0,104 0,138 0,344 0,141 0,161 0,123 0,288 0,286 0,183 0,197 

RD21 0,211 0,249 0,196 0,131 0,131 0,307 0,180 0,164 0,066 0,147 0,059 0,213 0,223 

RD22 0,171 0,148 0,166 0,128 0,142 0,052 0,151 0,107 0,012 0,138 0,061 0,171 0,122 

RD23 0,244 0,372 0,321 0,477 0,280 0,219 0,382 0,347 0,470 0,580 0,546 0,476 0,249 

RD24 0,151 0,290 0,267 0,131 0,173 0,174 0,139 0,339 0,274 0,271 0,239 0,397 0,197 

RD25 0,337 0,421 0,418 0,286 0,262 0,292 0,299 0,184 0,361 0,483 0,339 0,200 0,233 

 
RD14 RD15 RD16 RD17 RD18 RD19 RD20 RD21 RD22 RD23 RD24 RD25 

 
RD14 1 

            
RD15 -0,015 1 

           
RD16 0,256 0,188 1 

          
RD17 0,298 0,195 0,379 1 

         
RD18 0,472 0,209 0,379 0,840 1 

        
RD19 0,130 -0,055 0,089 0,240 0,173 1 

       
RD20 0,303 0,232 0,145 0,288 0,293 0,088 1 

      
RD21 0,186 0,049 0,146 0,041 0,147 0,186 0,414 1 

     
RD22 0,162 0,208 0,218 0,095 0,183 0,198 0,254 0,444 1 

    
RD23 0,205 0,236 0,230 0,505 0,496 0,367 0,368 0,265 0,283 1 

   
RD24 0,157 -0,046 0,239 0,239 0,180 0,353 0,143 0,276 0,298 0,444 1 

  
RD25 0,316 0,205 0,400 0,449 0,428 0,114 0,410 0,237 0,172 0,417 0,272 1 

 

 

Por meio da inspeção visual, foram encontradas correlações acima de 0,3, indicando a 

adequabilidade da aplicação da análise fatorial. Em seguida, para obter o número de fatores a 

serem extraídos, optou-se pela análise paralela de Horn. De acordo com os dados da Tabela 

48, nota-se a presença de dois fatores a serem extraídos, que são aqueles cujos eigenvalues da 

análise paralela de Horn superam os eingenvalues dos componentes principais (Kaiser). 
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Tabela 48 - Análise paralela - Relacionamento na condição de egresso 

Análises 
Eingenvalues 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Componentes Principais (Kaiser) 8,010 1,931 1,688 1,541 1,191 1,075 0,940 0,772 

Análise Paralela (Horn) 2,030 1,840 1,711 1,602 1,502 1,420 1,337 1,253 

 

Caso fosse adotado o critério dos componentes principais (Kaiser), como ponto de corte para 

o eingenvalue acima de 1,0, o número de fatores a serem extraídos seria seis. Conforme 

afirmação de Laros (2005), o critério de Kaiser tende a superestimar esse número de fatores a 

ser extraído, em comparação à técnica de Horn, sendo essa técnica mais robusta. 

 

Em seguida, analisou-se a estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Caso o valor esteja acima 

de 0,500, a decisão é pela continuidade da aplicação da técnica. Note-se que, conforme Tabela 

49, o valor obtido da primeira rodada de aplicação da análise fatorial foi de 0,814, ou seja, as 

correlações entre as variáveis superam as correlações entre os erros. Com respeito ao teste de 

esfericidade de Bartlett, o resultado demonstrou que, a um nível de significância de 0,05, 

rejeita-se a hipótese nula de que há igualdade da matriz com a matriz identidade. Em outras 

palavras, demonstra haver correlações expressivas que indicam a adequação da aplicação da 

análise fatorial exploratória. 

 

Tabela 49 - KMO e teste de Bartlett - Relacionamento na condição de egresso 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada Final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,814 0,842 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1196,589 457,436 

  df 300 36 

  Sig. ,000 ,000 

 

Com respeito ao MSA (Tabela 50), os dados analisados da primeira rodada de aplicação da 

técnica mostraram que todas as variáveis apresentaram valores acima de 0,5, que é o valor 

mínimo estabelecido para a continuidade da aplicação da técnica. Doze variáveis 

apresentaram valores superiores a 0,8, classificadas como medidas “admiráveis”, onze 

variáveis pertencem ao intervalo entre 0,7 e 0,8, que podem ser interpretadas como 

“medianos”, uma entre 0,6 e 0,7, considerada “medíocre” e um (RD15) entre 0,5 e 0,6, 

classificada como “ruim” (HAIR Jr et al, 2009). 
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Tabela 50 - MSA das variáveis - Relacionamento na condição de egresso 

MSA 

Variável 1ª rodada 
Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 

RD1 0,888 --- RD14 0,779 --- 

RD2 0,835 --- RD15 0,547 --- 

RD3 0,911 --- RD16 0,775 --- 

RD4 0,816 0,930 RD17 0,798 0,761 

RD5 0,767 --- RD18 0,787 0,761 

RD6 0,754 --- RD19 0,799 --- 

RD7 0,862 --- RD20 0,692 --- 

RD8 0,815 --- RD21 0,734 0,615 

RD9 0,859 0,914 RD22 0,735 0,643 

RD10 0,848 0,901 RD23 0,866 0,926 

RD11 0,855 0,875 RD24 0,789 --- 

RD12 0,839 --- RD25 0,814 --- 

RD13 0,736 --- 
 

  

Nota: 1ª rodada=todas variáveis; Rodada final= após retiradas das variáveis, 

em função das comunalidades abaixo de 0,5. 

 

Em seguida, ao analisar a comunalidade (Tabela 51), dezessete variáveis apresentaram valores 

abaixo de 0,5 na primeira rodada, que representam os itens que não são explicadas de forma 

adequada pela solução fatorial (HAIR Jr et al, 2009). Como valores abaixo de 0,5 são 

considerados inaceitáveis para o prosseguimento da técnica, a variável com menor 

comunalidade foi retirada, para, em seguida, reaplicar a técnica. Note-se que, na primeira 

rodada, a menor comunalidade foi a da variável RA15 (0,044).  

 

Tabela 51 - Comunalidades - Relacionamento na condição de egresso 

Comunalidades 

Variável 1ª rodada 
Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 

RD1 0,367 --- RD10 0,606 0,676 RD19 0,183 --- 

RD2 0,466 --- RD11 0,625 0,727 RD20 0,328 --- 

RD3 0,380 --- RD12 0,422 --- RD21 0,539 0,695 

RD4 0,536 0,523 RD13 0,235 --- RD22 0,354 0,713 

RD5 0,265 --- RD14 0,326 --- RD23 0,514 0,615 

RD6 0,295 --- RD15 0,044 --- RD24 0,364 --- 

RD7 0,412 --- RD16 0,243 --- RD25 0,387 --- 

RD8 0,311 --- RD17 0,596 0,657    

RD9 0,556 0,606 RD18 0,585 0,609    
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Foi excluído o total de dezesseis variáveis nesse processo, de acordo com a seguinte ordem de 

retirada (e as respectivas comunalidades): rodada inicial - RD15 (0,044); rodadas 

intermediárias - RD19 (0,180); RD13 (0,237); RD16 (0,243); RD8 (0,257); RD24 (0,271); 

RD6 (0,284); RD12 (0,305); RD5 (0,320); RD14 (0,357); RD7 (0,381); RD3 (0,402); RD1 

(0,380); RD2 (0,409); RD25 (0,437); RD20 (0,497). 

 

Foi utilizada a técnica da Análise dos Componentes Principais, visando a redução dos dados 

para um número menor de fatores (HAIR Jr et al, 2009) e como método de rotação o  

Varimax. As nove variáveis remanescentes foram divididas em dois componentes, com base 

no critério da maior carga fatorial (em módulo) para alocação da variável ao componente 

(Tabela 52).  

 

Tabela 52 - Matriz de componentes rotacionado - Relacionamento na condição de egresso 

Variáveis 
Componentes 

1 2 

RD4 0,715 0,110 

RD9 0,776 -0,062 

RD10 0,814 0,115 

RD11 0,852 -0,019 

RD17 0,810 0,021 

RD18 0,766 0,149 

RD23 0,695 0,362 

RD21 0,056 0,832 

RD22 0,064 0,842 

Variância 48,475 16,203 

αCronbach 0,888 0,576 

"Extraction Method: Principal Component Analysis.”  

“Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization” “Rotation converged in 3 iterations”. 

 

O componente 1 é composto por sete variáveis, quais sejam, RD4, RD9, RD10, RD11, RD17, 

RD18 e RD23, que representa 48,475% da variância. O componente 2 é composto pelas 

variáveis RD21 e RD22, constituindo 16,203% da variância.  Com base no parâmetro de que 

a carga fatorial mínima para significância prática é de 0,55, (HAIR Jr et al, 2009), observe-se 

que as cargas fatoriais assumiram valores acima de 0,6, indicado assim a apropriação das 

variáveis para integrar o fator obtido. 

 

O fator 1 foi denominado de “apoio acadêmico” (Tabela 53), uma vez que as variáveis 

integrantes estão associadas às formas de atuação dos egressos na vida da instituição, por 
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meio das atividades de docência (proferimento de palestras em eventos de curta duração, 

cursos de graduação e pós-graduação (RD9, RD10, RD11)), das atividades de orientação aos 

alunos de graduação e de pós-graduação (RD17 e RD18), de organização de eventos (RD4) e, 

além disso, como representante para o estabelecimento de parcerias institucionais (RD23).  

 

Tabela 53 - Variáveis do fator 1 - Relacionamento com egressos 

Carga 

Fator 1: Apoio Acadêmico Frequência (n=106) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 48,475 

Alfa Cronbach: 0,888 
N R AV F S 

M
ín

im
o
 

M
ed

ia
n

a 

M
áx

im
o
 

M
o

d
a 
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0,715 RD4 

Organização de palestras e 

seminários de curta duração na 

FEA/USP 

52,8% 23,6% 17,0% 3,8% 2,8% 1 1 5 1 1,8 1,0 

0,776 RD9 

Proferimento de Palestras em 

eventos de curta duração na 

FEA/USP como palestrante 

convidado(a) 

63,2% 17,9% 15,1% 3,8% 0,0% 1 1 4 1 1,6 0,9 

0,814 RD10 

Proferimento de Palestras em 

disciplinas da graduação da 

FEA/USP  como palestrante 

convidado(a) 

73,6% 10,4% 12,3% 2,8% 0,9% 1 1 5 1 1,5 0,9 

0,852 RD11 

Proferimento de Palestras em 

disciplinas da pós-graduação da 

FEA/USP como palestrante 

convidado(a) 

70,8% 10,4% 15,1% 0,9% 2,8% 1 1 5 1 1,5 1,0 

0,810 RD17 

Orientações/suportes demandados 

por alunos de graduação da 

FEA/USP (ex: Iniciação 

Científica, trabalhos de 

disciplinas, TCC, orientação de 

carreira etc.) 

73,6% 8,5% 6,6% 1,9% 9,4% 1 1 5 1 1,7 1,3 

0,766 RD18 

Orientações/suportes demandados 

por alunos de pós-graduação da 

FEA/USP 

58,5% 20,8% 8,5% 3,8% 8,5% 1 1 5 1 1,8 1,3 

0,695 RD23 

Como representante/responsável 

para o estabelecimento de 

parcerias/convênios institucionais 

com o PPGA e/ou a FEA/USP 

83,0% 7,5% 6,6% 1,9% 0,9% 1 1 5 1 1,8 1,0 

Legenda: N= nunca (1); R= raramente (2); AV= às vezes (3); F= frequentemente (4); S= sempre (5) 

 

Com respeito ao fator 2 (Tabela 54), denominou-se de „atividades de networking’, uma vez 

que integra a variável relacionada às redes sociais, estabelecidas pelo Programa, pelos alunos 

ou pelos egressos (RD21), além da variável relacionada à participação em associação de ex-

alunos (RD22).  

 

 



148 

 

Tabela 54 - Variáveis do fator 2 - Relacionamento com egressos 

Carga 

Fator 2: Atividades de Networking Frequência (n=106) Estatística Descritiva 

% da variância explicada: 16,203 

Alfa Cronbach: 0,576 
N R AV F S 

M
ín

im
o
 

M
ed

ia
n

a 

M
áx

im
o
 

M
o

d
a 

M
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D
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0,832 RD21 

Integração por meio das Redes 

Sociais criadas pelo PPGA, 

FEA/USP, alunos e/ou egressos 

54,7% 25,5% 10,4% 5,7% 3,8% 1 1 5 1 1,8 1,1 

0,842 RD22 
Participação em associação de 

alunos/egressos 
79,2% 11,3% 7,5% 1,9% 0,0% 1 1 4 1 1,3 0,7 

Legenda: N= nunca (1); R= raramente (2); AV= às vezes (3); F= frequentemente (4); S= sempre (5) 

 

Com respeito ao Alfa de Cronbach, o valor obtido para o componente 1 foi de 0,888, ou seja, 

um alto índice de confiabilidade. Entretanto, o valor obtido para o componente 2 foi de 0,576, 

índice considerado baixo e próximo ao limite de 0,6, que representa o mínimo para pesquisas 

exploratórias. 

 

 

6.2.3 Dimensão 3: Avaliação da Qualidade dos Serviços Educacionais 

 

Essa dimensão está estruturada em três subdimensões, quais sejam, (1) avaliação da qualidade 

dos serviços educacionais, (2) avaliação geral e (3) contribuições para o aperfeiçoamento do 

Programa. Para análise da primeira subdimensão, adotou-se o instrumento desenvolvido e 

validado por Abdullah (2005; 2006) de avaliação da qualidade dos serviços de Instituições de 

Ensino Superior, denominado HEdPERF. Para avaliação da segunda subdimensão, aplicou-se 

um item de dez pontos para levantar o grau de satisfação geral do egresso com a formação 

recebida. A última subdimensão é composta por uma pergunta aberta e tem como propósito 

contar com a contribuição dos sujeitos para levantar opiniões e/ou sugestões que visem o 

aperfeiçoamento do Programa. 

 

 

6.2.3.1 Avaliação dos Serviços Educacionais 

 

Para a análise dessa subdimensão, adotou-se uma escala traduzida e adaptada denominada 

HEdPERF, que é composta de 41 itens na escala Likert de 5 pontos, para avaliação da 

qualidade dos serviços prestados pelo Programa de Pós-Graduação. Foram obtidas 141 

respostas preenchidas integralmente pelos respondentes. Para a validação da escala, utilizou-

se a análise fatorial exploratória e, para análise dos dados, a estatística descritiva. O autor que 
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propôs a escala, Abdullah (2006), validou os itens por meio da aplicação da análise fatorial, 

adotando como critério para extração dos fatores a Análise dos Componentes Principais, com 

a utilização da rotação ortogonal Varimax. O número de fatores foi definido por meio do 

critério do eingenvalue superior a 1,0 e as escolhas para atribuir as variáveis aos fatores 

extraídos foram baseadas nas cargas fatoriais acima de 0,35. Para fins de validação, foi 

aplicada a análise paralela de Horn como critério de extração dos fatores, pelo fato de 

apresentar maior robustez em relação ao método utilizado por Abdullah (2006), que tende a 

superestimar o número de fatores a serem extraídos (LAROS, 2005). 

 

Um dos primeiros passos é analisar a matriz de correlação para identificar correlações acima 

de 0,3, (em módulo), uma vez que valores acima desse patamar dão indícios de que há 

adequação do uso da análise fatorial para um conjunto de dados. As células não hachuradas da 

Tabela 55 indicam a existência de correlações acima de 0,3 (a matriz integral é apresentada no 

apêndice). 

Tabela 55- Matriz de correlações (parte) – Avaliação do Programa 

 
HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 

HP1 1 
              

HP2 0,393 1 
             

HP3 0,339 0,612 1 
            

HP4 0,432 0,723 0,654 1 
           

HP5 0,561 0,555 0,425 0,644 1 
          

HP6 0,547 0,372 0,205 0,345 0,673 1 
         

HP7 0,502 0,510 0,586 0,617 0,478 0,339 1 
        

HP8 0,367 0,551 0,721 0,666 0,482 0,290 0,733 1 
       

HP9 0,386 0,213 0,269 0,392 0,429 0,343 0,343 0,383 1 
      

HP10 0,044 -0,001 0,081 0,032 0,113 0,089 0,050 0,157 0,071 1 
     

HP11 0,375 0,151 0,344 0,264 0,263 0,179 0,464 0,351 0,334 0,251 1 
    

HP12 0,538 0,416 0,380 0,411 0,447 0,319 0,430 0,472 0,508 0,159 0,409 1 
   

HP13 0,111 0,093 0,166 0,150 0,115 0,041 0,186 0,240 0,009 0,393 0,215 0,171 1 
  

HP14 0,245 0,201 0,360 0,240 0,331 0,288 0,421 0,394 0,346 0,095 0,347 0,445 0,207 1 
 

HP15 0,560 0,197 0,378 0,312 0,321 0,348 0,507 0,382 0,308 0,154 0,495 0,480 0,234 0,358 1 

HP16 0,486 0,231 0,364 0,293 0,339 0,395 0,480 0,390 0,331 0,162 0,452 0,344 0,132 0,486 0,609 

HP17 0,272 0,084 0,244 0,218 0,238 0,246 0,272 0,272 0,538 0,076 0,406 0,356 0,063 0,484 0,329 

HP18 0,471 0,061 0,101 0,136 0,197 0,275 0,386 0,260 0,473 0,106 0,362 0,581 0,045 0,299 0,505 

HP19 0,710 0,357 0,283 0,293 0,454 0,542 0,506 0,351 0,385 0,117 0,403 0,660 0,121 0,348 0,558 

HP20 0,458 0,328 0,434 0,363 0,463 0,379 0,481 0,488 0,454 0,038 0,342 0,468 0,185 0,350 0,431 

HP21 0,374 0,268 0,375 0,309 0,466 0,420 0,396 0,395 0,250 0,190 0,318 0,261 0,087 0,365 0,382 

HP22 0,435 0,324 0,356 0,284 0,442 0,403 0,405 0,346 0,279 0,117 0,369 0,254 0,123 0,399 0,394 

HP23 0,372 0,295 0,367 0,328 0,488 0,390 0,420 0,377 0,302 0,171 0,365 0,181 0,058 0,370 0,392 
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Com base nesses dados, conclui-se que há um número expressivo de correlações acima de 0,3 

(em módulo), reforçando assim o uso da análise fatorial para esse conjunto de dados. 

 

Com o propósito de determinar o número de fatores a ser extraído, aplicou-se a análise 

paralela de Horn e, conforme os dados analisados, apresentados na Tabela 56, os fatores a 

serem extraídos por meio desse critério são 4 (quatro), que correspondem aos valores cujos 

eigenvalues da análise paralela de Horn superam os eingenvalues dos componentes principais 

(Kaiser). 

Tabela 56 - Análise Paralela - Avaliação de Serviços Educacionais 

Análises 

Eingenvalues 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Componentes Principais 

(Kaiser) 
15,427 3,306 2,213 2,048 1,533 1,438 1,281 1,079 1,034 ... 

Análise Paralela (Horn) 2,2209 2,0650 1,955 1,861 1,773 1,696 1,620 1,553 1,495 ,,, 

 

Em seguida, analisou-se a estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), em que se deseja que o 

valor esteja acima de 0,500 para dar continuidade à técnica. O valor obtido foi de 0,887 na 1ª 

rodada, cujo resultado mostra que, no geral, as correlações entre as variáveis superaram as 

correlações entre os erros. Sobre o teste de esfericidade de Bartlett, tem-se como hipótese nula 

H0 de que a matriz de correlação entre as variáveis são iguais à da matriz identidade. Como 

resultado, a um nível de significância de 0,05, rejeita-se H0, ou seja, aponta que há 

correlações expressivas, justificando também a aplicação da análise fatorial (Tabela 57). 

 

Tabela 57 - KMO e teste de Bartlett – Avaliação de Serviços Educacionais 

Estatísticas / Rodadas 1ª rodada Rodada Final 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,887 0,900 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4277,726 3359,013 

  df 820 435 

  Sig. ,000 ,000 

 

Por intermédio da verificação do MSA, busca-se excluir as variáveis que estão em um 

domínio considerado não aceitável (FÁVERO et al, 2009). O critério para eliminação da 

variável é quando os valores se encontram abaixo de 0,5 (HAIR Jr et al, 2009). Os resultados 

da Tabela 58 exibem que todos os valores ficaram acima de 0,5, prevalecendo índices acima 

de 0,8, consideradas medidas “admiráveis”, indicando também a adequação da análise fatorial. 
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Tabela 58 - MSA das variáveis – Avaliação de Serviços Educacionais 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) – Resultados da Matriz Anti-imagem 

Variável 1ª rodada 
Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 
Variável 1ª rodada 

Rodada 

Final 

HP1 0,907 0,907 HP15 0,910 0,900 HP29 0,893 0,910 

HP2 0,891 0,879 HP16 0,900 0,912 HP30 0,876 0,899 

HP3 0,855 0,842 HP17 0,853 --- HP31 0,937 0,932 

HP4 0,906 0,849 HP18 0,823 0,774 HP32 0,928 0,901 

HP5 0,886 0,897 HP19 0,892 0,901 HP33 0,869 0,870 

HP6 0,834 0,865 HP20 0,888 --- HP34 0,853 --- 

HP7 0,905 0,922 HP21 0,906 0,943 HP35 0,830 --- 

HP8 0,895 0,906 HP22 0,900 0,938 HP36 0,905 --- 

HP9 0,834 --- HP23 0,933 0,935 HP37 0,955 0,961 

HP10 0,623 --- HP24 0,879 0,874 HP38 0,788 --- 

HP11 0,935 --- HP25 0,859 0,893 HP39 0,900 0,879 

HP12 0,863 0,842 HP26 0,879 0,867 HP40 0,891 0,906 

HP13 0,739 --- HP27 0,932 0,944 HP41 0,892 0,889 

HP14 0,862 --- HP28 0,866 0,909    

 

A comunalidade (Tabela 59) mostra se determinada variável foi prejudicada com a aplicação 

da análise fatorial e possuem inicialmente valores igual a 1,0. Após a extração, assumem-se 

valores entre 0 e 1. Se os valores forem próximos a 0, menor a explicação dos fatores comuns 

com relação à variância de cada variável. Não é desejável que uma variável fique abaixo de 

50% (FÁVERO et al, 2009) e, portanto, dentre as variáveis com comunalidade abaixo de 0,5, 

foi identificada aquela com menor valor para realizar sua exclusão, com a realização de nova 

aplicação da técnica. Por exemplo, a variável HP35 foi a que apresentou a menor 

comunalidade na primeira rodada de aplicação da técnica, optando-se por sua retirada e 

posterior reprocessamento. 

 

Ao todo foram excluídas 11 (onze) variáveis, na seguinte sequência: rodada inicial - HP35 

(0,266); rodadas intermediárias - HP10 (0,281); HP13 (0,245); HP38 (0,229); HP36 (0,351); 

HP14 (0,405); HP9 (0,406); HP17 (0,403); HP20 (0,454); HP34 (0,482); HP11 (0,493). A 

exclusão foi realizada até que todas as variáveis apresentassem comunalidades igual ou acima 

de 0,500. Observe-se que as demais análises, tais como o KMO, Teste de Bartlett e MSA 

mantiveram seus níveis aceitáveis com a aplicação da última rodada da técnica. 
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Tabela 59 - Comunalidade das variáveis – Avaliação de Serviços Educacionais 

Comunalidades 

Variável 1ª rodada Rodada Final Variável 1ª rodada Rodada Final 

HP1 0,662 IM 0,723 F HP22 0,742 F 0,767 F 

HP2 0,710 F 0,734 F HP23 0,618 IM 0,631 IM 

HP3 0,633 IM 0,669 IM HP24 0,555 P 0,567 P 

HP4 0,770 F 0,794 F HP25 0,614 IM 0,619 IM 

HP5 0,608 IM 0,650 IM HP26 0,587 P 0,576 P 

HP6 0,423 MP 0,501 P HP27 0,490 MP 0,525 P 

HP7 0,640 IM 0,653 IM HP28 0,675 IM 0,682 IM 

HP8 0,699 IM 0,713 F HP29 0,726 F 0,737 F 

HP9 0,420 MP --- --- HP30 0,640 IM 0,636 IM 

HP10 0,281 MP --- --- HP31 0,671 IM 0,681 IM 

HP11 0,481 MP --- --- HP32 0,585 P 0,571 P 

HP12 0,648 IM 0,631 IM HP33 0,582 P 0,579 P 

HP13 0,355 MP --- --- HP34 0,487 MP --- --- 

HP14 0,388 MP --- --- HP35 0,266 MP --- --- 

HP15 0,562 P 0,587 P HP36 0,366 MP --- --- 

HP16 0,527 P 0,528 P HP37 0,519 P 0,565 P 

HP17 0,395 MP --- --- HP38 0,381 MP --- --- 

HP18 0,689 IM 0,708 F HP39 0,484 MP 0,574 P 

HP19 0,728 F 0,811 MF HP40 0,599 P 0,740 F 

HP20 0,453 MP --- --- HP41 0,622 IM 0,709 F 

HP21 0,715 F 0,735 F 
 

    

Comunalidade - Extraction Method: Principal Components Analysis 

Legenda: MP=muito prejudicada; P=prejudicada; IM=Impacto Moderado;  

F=Favorecida; MF=Muito Favorecida 
 

Em sequência, a extração dos fatores deu-se por meio da Análise dos Componentes Principais, 

estabelecendo a quantidade de 4 (quatro) componentes a ser extraída. A variância total foi de 

65,314%, ou seja, preservaram-se cerca de 65% do conteúdo das variáveis originais com a 

formação de quatro fatores, com a perda de cerca de 35%, e foram identificadas as variáveis 

pertencentes aos fatores obtidos, com base nas cargas fatoriais. A Tabela 60 mostra as cargas 

fatoriais após a aplicação da técnica de rotação ortogonal Varimax, visando aumentar o poder 

explicativo dos fatores (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007).  
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Tabela 60 - Matriz de componentes rotacionado - Avaliação do Programa 

Variáveis 
Componentes 

1 2 3 4 

HP21 0,792 0,194 0,178 0,196 

HP22 0,807 0,158 0,242 0,178 

HP23 0,716 0,206 0,205 0,183 

HP24 0,704 0,199 0,052 0,171 

HP25 0,721 0,125 0,085 0,278 

HP26 0,737 0,105 0,074 0,124 

HP28 0,752 0,104 0,220 0,241 

HP29 0,819 0,059 0,198 0,155 

HP30 0,783 0,043 -0,022 0,143 

HP31 0,556 0,451 0,272 0,307 

HP32 0,643 0,299 0,212 0,150 

HP33 0,722 0,165 0,170 -0,031 

HP2 0,123 0,838 0,120 0,052 

HP3 0,182 0,733 0,080 0,303 

HP4 0,130 0,852 0,138 0,180 

HP5 0,353 0,647 0,327 0,004 

HP7 0,186 0,579 0,392 0,359 

HP8 0,180 0,684 0,195 0,417 

HP1 0,224 0,377 0,726 -0,059 

HP6 0,374 0,348 0,477 -0,114 

HP12 0,030 0,347 0,680 0,218 

HP15 0,201 0,138 0,688 0,231 

HP16 0,365 0,134 0,520 0,324 

HP18 0,058 -0,088 0,810 0,203 

HP19 0,217 0,194 0,846 0,103 

HP27 0,493 -0,033 0,181 0,498 

HP37 0,281 0,184 0,341 0,579 

HP39 0,138 0,210 0,069 0,711 

HP40 0,248 0,208 0,211 0,769 

HP41 0,368 0,272 0,101 0,699 

Variância 42,635 10,427 6,740 5,513 

αCronbach 0,944 0,897 0,868 0,840 

"Extraction Method: Principal Component Analysis.”  

“Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization” 

“Rotation converged in 5 iterations”. 

 

 

Utilizou-se o Alfa de Cronbach para análise da confiabilidade do instrumento. Os dados 

analisados mostram que um fator assumiu valor acima de 0,9, que pode ser classificado com 

“excelente”, e três com valores acima de 0,8, classificados como “bom” (HILL; HILL, 2008). 

 

Para identificação das variáveis pertencentes aos fatores, busca-se pela maior carga fatorial, 

em módulo, de cada variável da matriz. Conforme Hair Jr et al (2009), as cargas fatoriais 

significantes podem ser identificadas com base no tamanho da amostra. Conforme os autores, 

para n=120, a carga fatorial mínima é de 0,50, enquanto que para n=150, a carga é de 0,45. 
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Como o tamanho da amostra para análise dessa subdimensão é de n=141, pode-se concluir 

que todas podem ser consideradas significantes, uma vez que a menor carga observada foi a 

da variável HP26 (0,477). Conforme Tabela 61, o fator 1 é composto por doze variáveis, que 

compõem  o fator denominado de “Aspectos não-acadêmicos”. 

 

Tabela 61 - Variáveis incluídas no Fator 1 - Avaliação do Programa 

Fator 1: Aspectos não-acadêmicos 

% da variância explicada: 42,635 Escala (n=141) 

Carga Alfa Cronbach: 0,944 DT DP NCD CP CT 

0,792 HP21 
Quando eu tive algum problema, os funcionários do PPGA e da 

FEA, em geral, mostraram interesse sincero em resolvê-lo. 
1,4% 2,8% 3,5% 32,6% 59,6% 

0,807 HP22 
As equipes de funcionários do PPGA e da FEA, em geral, deram 

atenção cuidadosa e personalizada. 
0,7% 5,7% 5,0% 32,6% 56,0% 

0,716 HP23 
Dúvidas e reclamações foram tratadas de forma eficiente e 

imediata pelos funcionários do PPGA e da FEA, em geral. 
0,7% 1,4% 5,0% 36,2% 56,7% 

0,704 HP24 
Os funcionários do PPGA e da FEA, em geral, nunca estiveram 

muito ocupados para responder a uma solicitação de apoio. 
1,4% 9,2% 7,8% 29,8% 51,8% 

0,721 HP25 

As secretarias do PPGA e da FEA mantiveram registros de 

dados de forma precisa e recuperáveis, quando necessitei 

consultá-los. 

0,0% 2,1% 9,2% 23,4% 65,2% 

0,737 HP26 

Quando os funcionários do PPGA e da FEA, em geral, 

prometeram fazer algo em um determinado prazo, eles o 

fizeram. 

0,0% 2,1% 8,5% 26,2% 63,1% 

0,752 HP28 
Os funcionários do PPGA e da FEA, em geral, mostraram 

atitude de trabalho positiva em relação aos alunos. 
0,7% 3,5% 6,4% 31,2% 58,2% 

0,819 HP29 
Os funcionários do PPGA e da FEA, em geral, se comunicaram 

bem com os alunos. 
0,7% 3,5% 7,1% 34,8% 53,9% 

0,783 HP30 

Os funcionários do PPGA e da FEA, em geral, tinham bons 

conhecimentos dos sistemas e dos procedimentos administrativo-

acadêmicos. 

0,7% 1,4% 2,8% 31,2% 63,8% 

0,556 HP31 

Eu me senti seguro e confiante nas minhas relações com os 

docentes, orientadores, discentes e funcionários do PPGA e da 

FEA. 

0,7% 2,8% 6,4% 22,7% 67,4% 

0,643 HP32 
O PPGA e a FEA prestaram serviços dentro de um prazo 

razoável e esperado. 
0,7% 2,1% 4,3% 25,5% 67,4% 

0,722 HP33 
Os alunos foram tratados de forma igual e com respeito pela 

equipe de funcionários do PPGA e da FEA, em geral. 
0,7% 2,8% 5,7% 23,4% 67,4% 

Legenda: CT=Concordo Totalmente; CP= Concordo Parcialmente; NCD=Nem Concordo, Nem Discordo;          

DP=Discordo Parcialmente; DT=Discordo Totalmente 

 

É oportuno ressaltar que parte das variáveis incluídas nesse fator também integram o fator 

denominado de „aspectos não acadêmicos‟ na validação realizada por Abdullah (2006). 

Conforme o autor, representam os itens que são importantes para que os estudantes possam 

cumprir as obrigações com os estudos, e que estão relacionadas às  atividades desempenhadas 

pelos funcionários da instituição. 
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Com relação ao fator 2, denomina-se de „aspectos acadêmicos‟, e é composto por seis 

variáveis. Essas variáveis incluídas representam uma parte das variáveis obtidas por Abdullah 

(2006), que compõem o fator de mesma denominação. Conforme o autor, esse fator descreve 

as atividades que estão relacionadas à atuação dos docentes e/ou orientadores (Tabela 62). 

 

Tabela 62 - Variáveis incluídas no Fator 2 - Avaliação do Programa 

Fator 2: Aspectos Acadêmicos 

% da variância explicada: 10,427 Escala (n=141) 

Carga Alfa Cronbach: 0,897 DT DP NCD CP CT 

0,838 HP2 
O(a) orientador(a) e docentes, em geral, lidaram comigo de 

forma atenciosa e de maneira cortês. 
1,4% 2,8% 2,1% 22,0% 71,6% 

0,733 HP3 

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, nunca estiveram 

ocupados demais para responder às minhas solicitações de 

orientação/apoio. 

2,8% 9,2% 10,6% 41,1% 36,2% 

0,852 HP4 
Quando eu tive um problema, o(a) orientador(a) e/ou docentes, 

em geral, demonstraram interesse sincero em resolvê-lo. 
3,5% 6,4% 7,1% 23,4% 59,6% 

0,647 HP5 
Os docentes, em geral, mostraram atitude positiva com os 

discentes. 
1,4% 5,7% 0,7% 35,5% 56,7% 

0,579 HP7 
O(a) orientador(a) e docentes, em geral, forneceram feedback 

sobre meu progresso. 
5,7% 5,0% 11,3% 41,8% 36,2% 

0,684 HP8 

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, destinaram tempo 

suficiente e conveniente durante as orientações/consultas 

realizadas. 

5,0% 7,8% 10,6% 28,4% 48,2% 

Legenda: CT=Concordo Totalmente; CP= Concordo Parcialmente; NCD=Nem Concordo, Nem Discordo;          

DP=Discordo Parcialmente; DT=Discordo Totalmente 

 

O fator 3 (Tabela 63) é composto por variáveis que originalmente integraram outros fatores 

no estudo realizado por Abdullah (2006). Considerando-se as maiores cargas fatoriais de cada 

variável, as variáveis HP1 (conhecimento dos docentes sobre o conteúdo do curso), HP6 

(habilidade de comunicação dos docentes) e HP19 (docentes qualificados e experientes) 

compuseram o fator original „aspectos acadêmicos‟, as variáveis HP12 (qualidade dos 

programas) e HP 18 (programa respeitável) integraram o fator „reputação‟ e as variáveis HP15 

(variedade de linhas e projetos) e HP16 (estrutura flexível) fizeram parte do fator „aspectos 

sobre o programa‟. Nesse sentido, o presente fator foi denominado de „Estrutura e Reputação 

Acadêmica” uma vez que as variáveis dizem respeito à qualidade da proposta do curso, da 

estrutura curricular, do conteúdo e da qualificação do corpo docente.   
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Tabela 63 - Variáveis incluídas no Fator 3 - Avaliação do Programa 

Fator 3: Estrutura e Reputação Acadêmica 

% da variância explicada: 6,740 Escala (n=141) 

Carga Alfa Cronbach: 0,868 DT DP NCD CP CT 

0,726 HP1 

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, possuem conhecimentos 

para responder às minhas questões relacionadas com o conteúdo 

do curso/disciplina. 

0,7% 3,5% 0,0% 22,0% 73,8% 

0,477 HP6 Os docentes, em geral, se comunicavam bem em sala de aula. 1,4% 2,1% 1,4% 42,6% 52,5% 

0,680 HP12 
O PPGA possui programas (mestrado/doutorado) de excelente 

qualidade. 
0,7% 2,1% 2,1% 12,8% 82,3% 

0,688 HP15 
O PPGA oferece uma ampla gama de linhas de pesquisas, 

projetos de pesquisa e áreas de especialização. 
2,1% 2,8% 5,0% 30,5% 59,6% 

0,520 HP16 
O PPGA oferece o programa de doutorado com currículo e 

estrutura flexíveis. 
1,4% 7,1% 6,4% 32,6% 52,5% 

0,810 HP18 
O PPGA oferece programas (mestrado/doutorado) altamente 

respeitáveis. 
0,0% 1,4% 1,4% 11,3% 85,8% 

0,846 HP19 
Os docentes do PPGA, em geral, são altamente qualificados e 

possuem experiência em suas respectivas áreas. 
1,4% 2,8% 2,1% 26,2% 67,4% 

Legenda: CT=Concordo Totalmente; CP= Concordo Parcialmente; NCD=Nem Concordo, Nem Discordo;          

DP=Discordo Parcialmente; DT=Discordo Totalmente 

 

Com relação ao fator 4 (Tabela 64), observe-se que as variáveis HP37 (serviço de 

orientação/apoio), HP39 (rede de relacionamento), HP40 (contribuições para o 

aprimoramento) e HP41 (prestação de serviços) compuseram o fator original de Abdullah 

(2006) denominado de „acesso‟, enquanto que a variável HP27 (horário de funcionamento) 

integrou o fator „aspectos não-acadêmicos‟. Conforme afirmou o autor, o fator „acesso‟ é 

descrito por itens que estão associados a questões sobre acessibilidade, facilidade de contato, 

disponibilidade e conveniência e, por isso, optou-se pela manutenção da denominação 

original para o fator. 

 

Tabela 64 - Variáveis incluídas no Fator 4 - Avaliação do Programa 

Fator 4: Acesso 

% da variância explicada: 5,513 Escala (n=141) 

Carga Alfa Cronbach: 0,840 DT DP NCD CP CT 

0,498 HP27 
Os horários de funcionamento das secretarias do PPGA e da 

FEA foram convenientes para mim. 
0,0% 2,8% 7,8% 41,8% 47,5% 

0,579 HP37 
O PPGA e/ou FEA operava um excelente serviço de 

orientação/apoio acadêmico. 
2,1% 5,0% 14,2% 30,5% 48,2% 

0,711 HP39 
O PPGA e/ou a FEA incentivava e promovia redes de 

relacionamentos dos discentes. 
8,5% 20,6% 27,0% 25,5% 18,4% 

0,769 HP40 
O PPGA e/ou FEA valorizam feedbacks dos discentes para 

melhorar o desempenho nos seus serviços. 
11,3% 12,8% 28,4% 29,1% 18,4% 

0,699 HP41 
O PPGA e/ou FEA tem procedimentos de prestação de 

serviços padronizados e simples. 
5,7% 9,9% 20,6% 40,4% 23,4% 

Legenda: CT=Concordo Totalmente; CP= Concordo Parcialmente; NCD=Nem Concordo, Nem Discordo;          

DP=Discordo Parcialmente; DT=Discordo Totalmente 
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A presente validação do modelo adaptado de Abdullah (2006) para o contexto brasileiro, 

aplicado aos egressos do doutorado de um Programa de Pós-Graduação em Administração, 

mostrou que, das 41 variáveis propostas pelo autor, que originalmente foram estabelecidas em 

6 fatores (aspectos não acadêmicos, aspectos acadêmicos, reputação, acesso, conteúdo 

programático e compreensão), 30 variáveis compuseram a estrutura, organizada em 4 fatores, 

quais sejam, (1) aspectos não acadêmicos, (2) aspectos acadêmicos, (3) acesso e (4) estrutura 

e reputação acadêmica. Os três primeiros fatores foram igualmente observados na proposta de 

Abdullah (2006), com a determinação de um quarto fator, denominado para fins desta Tese de 

„estrutura e reputação acadêmica‟. 
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados obtidos na etapa empírica desta pesquisa, na qual 

foi aplicada o conjunto de indicadores, propostos nesta Tese, para avaliar um Programa de 

Pós-Graduação, por intermédio de uma amostra de ex-alunos do Programa de Doutorado em 

Administração da FEA/USP. O capítulo segue a seguinte estrutura de apresentação, de acordo 

com as seguintes dimensões de análise: (1) Avaliação das Repercussões, (2) Avaliação do 

Relacionamento, (3) Avaliação da Qualidade dos Serviços e (4) Avaliação Geral. 

 

7.1 Avaliação das Repercussões 

 

Os dados dessa dimensão são apresentados de acordo com as subdimensões de análise, quais 

sejam: 

 

a)  Razões para cursar o Doutorado; 

b)  Transferência da aprendizagem e impacto em amplitude; 

c)  Produção acadêmica dos egressos; 

d)  Trajetória dos egressos; 

e)  Efeitos decorrentes da obtenção do título de doutor. 

 

 

7.1.1 Razões para cursar o Doutorado 

 

Os resultados da validação do instrumento apontaram a existência de dois fatores, 

relacionados às questões de (1) Trabalho e Remuneração e de (2) Fatores Acadêmicos. Ao 

analisar os dados obtidos, os motivos que levaram o indivíduo a cursar o programa de 

doutorado estão mais associados às questões extrínsecas, como as questões do trabalho e da 

remuneração. Em especial, os principais motivos estão relacionados à obtenção de melhoria 

da efetividade no trabalho (Muito/Totalmente=84%) e ampliação das oportunidades de 

trabalho (Muito/Totalmente=77,4%), ambos com maiores valores em termos de medida 

central (medianas 5 e 4,5, respectivamente) e em termos de médias, como critério de 

comparação (4,3 e 4,2, respectivamente).  
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Tanto a questão sobre corrigir as eventuais deficiências do mestrado (Nada/Muito Pouco = 

73,6%) quanto o incentivo da obtenção de bolsa de estudos (Nada/Muito Pouco = 75,5%), que 

estão associados aos fatores acadêmicos, não são os principais motivos que levaram os 

indivíduos a buscarem um curso de doutorado. Observe-se que, conforme os valores das 

medianas (2 e 1 respectivamente) e das médias (2 e 1,9), esses aspectos influenciaram muito 

pouco a decisão por cursar o Programa de Doutorado. Além disso, ao analisar 

comparativamente os dois fatores, utilizando a média geral como escore para possibilitar a 

comparação, o fator 1 obteve a média geral de 4,05 enquanto que o fator 2, o valor de 1,95, 

demonstrando que questões relativas ao trabalho e remuneração são motivos que mais 

influenciaram a opção pelo doutorado, enquanto que assuntos acadêmicos, como a bolsa de 

estudos e correção de deficiências, são aspectos menos importantes para a tomada de decisão. 

 

 

7.1.2 Transferência da aprendizagem e impacto em amplitude 

 

A validação dos instrumentos indicaram a existência de dois fatores para a transferência de 

aprendizagem (domínio). No fator denominado “Competências Acadêmicas Adquiridas”, os 

indivíduos relatam ter adquirido, especialmente, a competência de ler textos científicos na 

área de atuação, cuja variável apresentou maiores valores observados para as estatísticas 

descritivas em relação aos demais itens. Três competências, analisar e sintetizar problemas 

(ID6), sistematizar informações (ID7) e multiplicar conhecimento adquirido (ID13), 

apresentaram valores iguais para mínimo, mediana, máximo e moda. Como critério de 

comparação, observe-se que os valores médios são próximos, com valor maior para a variável 

ID6 (média=4,3) em relação aos demais (médias=4,2).  

 

Sobre os dados analisados do fator 2 “Competências de Inovação e Estratégia”, os valores das 

estatísticas descritivas das variáveis se assemelham, com valores iguais para mediana 

(4=”domino muito”), máximo (5 = “domino totalmente”) e moda (4 = “domino muito”). Ao 

realizar a comparação pela média, os valores dos três itens são próximos, não havendo 

diferenças entre as opções: sugerir novas metodologias (ID12), participar de projetos 

estratégicos (ID14) e propor novos processos de trabalho (ID16).  

 

Ao comparar os resultados do fator “Competências Acadêmicas Adquiridas” e do fator 

“Competências de Inovação e Estratégia”, por meio da análise dos escores (média geral), 
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observe-se que o fator 1 alcançou a média geral de 4,24, enquanto que o fator 2 obteve o valor 

de 3,74. Nesse aspecto, demonstram haver indicativos de que os respondentes relatam ter 

adquirido mais as competências acadêmicas em comparação às competências relacionadas à 

inovação e estratégia. 

 

Sobre a validação da escala de transferência da aprendizagem (frequência), foram obtidos dois 

fatores, quais sejam, o fator “Competências Acadêmicas Aplicadas” e o fator “Interação 

Academia/Sociedade”. Com relação ao primeiro fator, observe-se que a principal competência 

aplicada pelos egressos é a leitura de textos científicos da área de atuação (IF8), apresentando 

maior valor para a mediana (5 = “Sempre”). As medianas observadas para as demais variáveis, 

a saber, realizar trabalhos acadêmicos complexos (IF1), multiplicar conhecimentos adquiridos 

(IF13) e relatar por escrito os conhecimentos (IF15) são iguais, indicando que esse conjunto 

de competências é frequentemente aplicado no trabalho. Considerando a média como critério 

de desempate, o item multiplicar conhecimentos (IF1) é mais frequentemente aplicado no 

trabalho, seguido de realizar trabalhos acadêmicos complexos (IF13) e relatar por escrito os 

conhecimentos (IF15). 

 

Com respeito ao resultado do fator “Interação Academia/Sociedade”, as competências mais 

aplicadas, em ordem de frequência, são: realizar pesquisas aplicadas às necessidades da 

organização (IF9; mediana = 4), proporcionar interação entre organização e meio acadêmico 

(IF8; mediana = 3,5) e proporcionar interação entre a comunidade e a instituição (IF18; 

mediana = 3). 

 

Ao realizar uma comparação entre os escores desses dois fatores (médias gerais), o fator  

“Competências Acadêmicas Aplicadas” apresentou o valor de 4,1, enquanto o fator  

“Interação Academia/Sociedade” assumiu o valor de 3,3, ilustrando, dessa maneira, que as 

competências relacionadas à atuação em atividades acadêmicas são mais frequentemente 

aplicadas em relação às competências associadas ao papel de interlocução entre a instituição, 

organização e a sociedade. 

 

Com respeito à validação da escala de impacto em amplitude, foi obtido um fator, 

denominado de “Colaboração”. Os dados analisados mostram que os principais resultados 

estão associados ao compartilhamento com os colegas além do conhecimento adquirido no 
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programa de doutorado (mediana igual a 4 - concordo parcialmente). Ao observar os 

percentuais relativos às opções Concordo (totalmente/parcialmente), os valores somados são 

80,9% para a variável IA4 (o programa de doutorado que fiz beneficiou meus colegas de 

trabalho) e 83,7% para a variável IA5 (tenho cooperado com colegas de trabalho na realização 

de suas atividades). 

 

 

7.1.3 Produção acadêmica dos egressos 

 

Para a análise da subdimensão “Produção Acadêmica”, foram averiguadas as produções 

geradas pelos doutores egressos do Programa de Pós-Graduação em Administração da USP, 

por intermédio da coleta de dados dos currículos disponibilizados na plataforma Lattes dos 

141 egressos que participaram desta pesquisa. Foram considerados dois momentos distintos 

para a realização de comparações: a) os resultados obtidos no período anterior ao da matrícula 

no doutorado; b) os resultados alcançados a partir do ano da matrícula no programa de 

doutorado. Para tanto, foram considerados os seguintes indicadores para análise: Produção 

bibliográfica, Produção técnica e Orientações Concluídas. 

 

Na Tabela 65 são apresentados os dados absolutos da produção acadêmica dos egressos do 

doutorado em administração, nos dois momentos considerados. Com respeito à produção 

bibliográfica, de um total de 1884 artigos completos em periódicos, 87,7% foram publicados a 

partir do momento do ingresso no Programa. Com relação aos trabalhos completos em anais 

de eventos, de um total de 3617 artigos,  84,1% foram apresentados no período após a 

matrícula. Da mesma maneira, todos os indicadores apresentaram percentuais superiores a 

partir do ingresso no Programa, com exceção do item resumos publicados em periódicos, que 

apresentou percentuais menores em comparação ao período anterior à matrícula. Entretanto, 

em termos absolutos, esses dados representam os menores valores em relação aos demais 

itens dessa categoria. 
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Tabela 65 – Produção Bibliográfica dos Egressos 

Produção 
Antes do Ingresso A partir do Ingresso 

Total 
n° % n° % 

P
ro

d
u

çã
o

 B
ib

li
o

g
rá

fi
ca

 

Artigos Completos Publicados em 

Periódicos 
231 12,3% 1653 87,7% 1884 

Resumos Publicados em Periódicos 23 85,2% 4 14,8% 27 

Trabalhos Publicados em Anais de 

Evento 
576 15,9% 3041 84,1% 3617 

Resumos Publicados em Anais de 

Eventos 
161 35,8% 289 64,2% 450 

Livros 33 35,9% 59 64,1% 92 

Capítulos de Livros 56 9,6% 529 90,4% 585 

Outras 379 27,2% 1012 72,8% 1391 

  

Com relação à produção técnica (Tabela 66), verifique-se que há a predominância das 

produções efetuadas a partir do ingresso no Programa. Destaquem-se os trabalhos técnicos, 

que se referem à emissão de pareceres para periódicos, eventos científicos e agências de 

fomento, a elaboração de projetos e de relatórios, a organização de eventos, dentre outras 

atividades docentes. Em termos absolutos, foram relatadas pelos egressos 3556 produções, 

sendo que 90,4% dessas produções ocorreram a partir da matrícula. Além disso, as 

apresentações de trabalho predominaram após o ingresso, em percentuais próximos ao 

indicador “trabalhos publicados em anais de eventos” da produção bibliográfica.  

 

Tabela 66 - Produção Técnica dos Egressos 

Produção 
Antes do Ingresso A partir do Ingresso 

Total 

n° % n° % 

P
ro

d
u

çã
o

 T
éc

n
ic

a 

Apresentações de trabalho 256 18,2% 1151 81,8% 1407 

Programa de Computador sem 

Registro 
37 60,7% 24 39,3% 61 

Processos ou Técnica 6 14,0% 37 86,0% 43 

Trabalhos Técnicos 340 9,6% 3216 90,4% 3556 

Outras 569 20,5% 2207 79,5% 2776 

 

Sobre a produção identificada como “orientações concluídas”, não houve nenhuma orientação 

de doutorado ou pós-doutorado antes do ingresso no Programa, fato que era de se esperar, 

pois há a exigência de que o orientador desses níveis possua a titulação mínima de doutor para 
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exercer a atividade. Quanto à orientação de mestrado, observe-se que os egressos do 

Programa concluíram orientação de 578 mestres, 573 a partir do ingresso no Programa.  

 

Com respeito à formação de doutores, os egressos concluíram a orientação de 56 indivíduos 

no período considerado (Tabela 67). Ressalte-se também o item qualificado como “outras”, 

com total de 4365 orientações concluídas, que representam principalmente as orientações em 

outros níveis de ensino, relacionadas à iniciação científica, às monografias da graduação e da 

pós-graduação lato sensu. 

 

Tabela 67 - Orientações Concluídas dos Egressos 

Produção 
Antes do Ingresso A partir do Ingresso 

Total 

n° % n° % 

O
ri

en
ta

çõ
es

 

C
o

n
cl

u
íd

as
 

Mestrado 5 0,9% 573 99,1% 578 

Doutorado 0 0,0% 56 100,0% 56 

Supervisão de Pós-Doutorado 0 0,0% 1 100,0% 1 

Outras 1288 29,5% 3077 70,5% 4365 

 

Os resultados comparativos entre dois momentos distintos dão fortes indícios de que a 

formação recebida no Programa de Pós-Graduação, com a obtenção do título de doutor, tem 

reverberado na produção dos egressos em suas atividades acadêmicas, tanto nas produções 

bibliográficas e técnicas, quanto na formação de recursos humanos, com orientação em níveis 

de graduação, pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu.  

 

Especificamente com relação à produção em periódicos, foi realizada a classificação dos 

artigos publicados pelos egressos com base no critério Qualis/Capes. Por intermédio desse 

critério, os periódicos são qualificados de acordo com o seguinte ranking: Qualis A1 (o mais 

alto) e A2, considerados periódicos de nível internacional; Qualis B1, B2, B3, B4 e B5, 

classificados como periódicos de nível nacional; e Qualis C, a mais baixa classificação.  
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Gráfico 6 - Produção em períodos pelo critério Qualis-Capes 

 

Conforme apresentado no Gráfico 6, realizou-se a classificação de 1162 artigos em periódicos 

publicados pelos egressos, com base na tabela Qualis/Capes da área de Administração, 

ciências contábeis e turismo do triênio 2010-2012. Ressalte-se que, desses 1162 artigos, 214 

foram classificados com base na tabela Qualis/Capes do triênio de 2007-2009, pelo fato de 

não constar na lista mais recente.  

 

Os dados analisados ilustram que foram publicados 13 artigos qualis A1 (1,12%) e 192 

artigos qualis A2 (16,95%), que representam as publicações de impacto internacional. Com 

relação aos periódicos de impacto nacional, foram publicados 276 artigos qualis B1 (23,75%), 

153 artigos qualis B2 (13,17%), representando cerca de 37% do total das produções em 

periódicos. Ressalte-se também a expressiva publicação em periódicos qualis B3, com 239 

artigos (20,57%). Ademais, as publicações em periódicos Qualis B4 e B5, que são 

normalmente os periódicos de menor impacto e/ou mais jovens, totalizam 107 (9,21%) e 146 

(12,56%) artigos publicados, respectivamente.  

 

 

7.1.4 Trajetória dos egressos 

 

A subdimensão Trajetória dos Egressos tem como propósito averiguar as mudanças ocorridas 

em dois momentos distintos, comparando a situação no momento do ingresso no Programa de 

Doutorado e com a situação no momento da realização desta pesquisa, na condição de egresso. 

São apresentados os resultados referentes aos itens: 
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 Atividade Remunerada Principal; 

 Tipo de Organização da Atividade Remunerada Principal; 

 Unidade Federativa da Atividade Remunerada Principal; 

 Remuneração; 

 Atividades acadêmicas. 

o Atuação em atividades de docência; 

o Atuação em atividade de pesquisa; 

o Tipo de Instituição de ensino; 

o Natureza da Instituição de ensino; 

o Níveis de ensino; 

o Regime de trabalho. 

 

O total de respondentes que preencheram os itens relativos aos dois períodos mencionados, 

situação no momento do ingresso e situação após a titulação, é de 106 titulados, obtendo-se 

assim o pareamento dos dados (antes e depois), que possibilita contrastar a situação em dois 

momentos distintos para o mesmo grupo de indivíduos. Praticamente todos os itens contaram 

com a participação dos 106 respondentes, exceto o item remuneração, que foi respondido por 

104 egressos. 

 

Aos egressos foram solicitados que informassem sobre a principal atividade profissional 

remunerada que exercia, tanto no momento do ingresso no Programa de Doutorado, quanto 

após a titulação (Gráfico 7). A situação predominante no momento do ingresso é o emprego 

no setor privado (41,5%), seguido de emprego no setor público (30,2%). Entretanto, observe-

se que após a titulação, houve um crescimento quanto ao emprego no setor público (48,1%), 

predominando em relação ao emprego no setor privado (34,9%). Destaque-se também a 

diminuição do número de indivíduos atuantes como autônomo ou consultores entre os dois 

períodos, além de percentuais praticamente estáveis de respondentes  que afirmaram atuar 

como proprietário ou sócio.  
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Gráfico 7 - Atividade remunerada principal 

 

Ao serem indagados sobre o tipo de organização na principal atividade remunerada 

(Gráfico 8), note-se que, em ambos os períodos, há o predomínio das atividades 

desenvolvidas no âmbito das instituições de ensino superior, com um aumento percentual de 

56,6% para 69,8%, e uma queda da atuação em empresas públicas ou privadas (de 26,4% para 

15,1%).  
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Gráfico 8 - Tipo de organização 

 

Buscou-se também analisar a origem e o destino dos respondentes em relação ao território 

nacional. Para isso, foi solicitado para que informassem sobre a unidade federativa onde 
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exercia/exerce suas atividades remuneradas principais. Conforme Gráfico 9, há a 

predominância dos indivíduos situados no Estado de São Paulo, com percentual de 67% no 

momento do ingresso e 68,9% após a titulação.   
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Gráfico 9 - Unidade Federativa 

 

Com relação à remuneração, realizou-se o contraste do nível salarial no momento do 

ingresso com a situação no momento da pesquisa. De acordo com os dados do Gráfico 10, no 

momento do ingresso prevalecia a faixa de até R$ 5.000,00 (32,7%) e a faixa acima de 

R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00 (33,7%). Comparando-se com a situação após a titulação, 

observe-se que as duas faixas salariais iniciais decresceram em relação à situação inicial, com 

uma forte queda nos percentuais da primeira faixa (até R$ 5.000,00), que decresceu de 32,7% 

para 3,8%. Com respeito às faixas salariais maiores, note-se que houve um aumento 

percentual nas três maiores faixas, indicando uma grande alteração nos níveis salariais após a 

conclusão. 
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Gráfico 10 - Remuneração 

Wilcoxon Signed Ranks Test: Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 

 

Para uma maior compreensão da natureza das mudanças salariais ocorridas, a Tabela 68 

ilustra os percentuais referentes à cada faixa salarial nos dois momentos de análise. Ao 

analisar a diagonal (indicada pelas células hachuradas), observe-se que 21% dos indivíduos se 

mantiveram dentro da faixa salarial entre os dois períodos. Por sua vez, ao verificar os 

quadrantes abaixo dessa diagonal, que indica as situações em que houve diminuição dos 

ganhos entre os dois períodos, o percentual total é de 9%.  

 

Por outro lado, ao analisar os quadrantes acima dessa diagonal, que apresentam os percentuais 

relativos à mudança de faixa salarial para níveis maiores, o percentual obtido é de 70%, 

indicando uma grande movimentação para ganhos maiores após a obtenção do título de 

doutor, em comparação com a situação no momento do ingresso no Programa. Por intermédio 

da análise de Wilcoxon para os dados pareados, observa-se que estatisticamente há diferenças 

entre os dois grupos (antes e depois), reforçando assim a evidência de que os níveis salariais 

se elevaram após a conclusão do doutorado. 
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Tabela 68 - Salário antes do ingresso e após a titulação 

Faixas Salariais 

Situação atual 

Até  

R$ 

5.000 

Acima de  

R$ 5.000 

 até R$ 

10.000 

Acima de 

R$ 10.000 

 até R$ 

15.000 

Acima de 

R$ 15.000 

até R$ 

20.000 

Acima de  

R$ 

20.000 

TOTAL 

S
it

u
aç

ão
 n

o
 i

n
g

re
ss

o
 

Até R$ 5.000,00 
0% 13% 13% 7% 1% 32,69% 

0 13 13 7 1 34 

Acima de R$ 5.000,00 até R$ 

10.000,00 

2% 12% 12% 6% 3% 33,65% 

2 12 12 6 3 35 

Acima de R$ 10.000,00 até R$ 

15.000,00 

0% 2% 3% 6% 9% 19,23% 

0 2 3 6 9 20 

Acima de R$ 15.000,00 até R$ 

20.000,00 

0% 1% 1% 0% 4% 5,77% 

0 1 1 0 4 6 

Acima de R$ 20.000,00 
2% 1% 0% 0% 6% 8,65% 

2 1 0 0 6 9 

TOTAL 
3,85% 27,88% 27,88% 18,27% 22,12% 100% 

4 29 29 19 23 104 

 

Visando qualificar a atuação do egresso em atividades acadêmicas, indagou-se sobre a 

atuação em atividades de docência. Conforme explicitado no Gráfico 11, no momento do 

ingresso 60,4% (64/106) dos respondentes atuavam como docentes de instituições de ensino 

superior. Após a obtenção do título de doutor, o percentual elevou-se para 80,2% (85/106). 

Esse aumento ocorreu pelo fato de 24 indivíduos passarem a atuar como docentes após a 

obtenção do título e somente 3 respondentes deixarem de exercer a atividade. 
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Gráfico 11 - Tipo de atuação 

 

Com o propósito de melhor detalhar a atividade docente do respondente, foram consideradas a 

atuação em docência (ensino) e atuação em pesquisa. Do percentual de 60,4% dos 
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respondentes que afirmaram estar atuando como docentes no momento do ingresso, 21,7% 

atuavam somente com docência (ensino) e 38,7% exerciam tanto a atividade de ensino quanto 

de pesquisa (21,7% + 38,7% = 60,4%), conforme detalhado no gráfico Gráfico 12. Ao 

analisar a situação após a titulação, do percentual de 80,2% que passaram a atuar com 

atividade docente, 7,5% atuavam somente com ensino e 72,6% tanto com ensino quanto com 

pesquisa (7,55% + 72,64% = 80,2%). 
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Gráfico 12 - Atividades de ensino e pesquisa 

 

Considerando-se somente os respondentes que afirmaram atuar em docência e/ou em pesquisa 

(momento do ingresso: n=64; após titulação: n=85) buscou-se analisar em quais níveis de 

ensino os indivíduos exercem suas atividades acadêmicas (Gráfico 13). Note-se que nesse 

item, houve a possibilidade de o respondente assinalar mais de uma opção e os percentuais 

foram calculados considerando o número de respostas obtidas em cada opção sobre o total de 

respondentes de cada período de referência. 
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Gráfico 13 – Atuação docente de acordo com o nível de ensino 

 

No momento do ingresso, os respondentes exerciam atividades majoritariamente em nível de 

graduação (89,1%) e em nível de pós-graduação lato sensu (65,6%). Após a titulação, apesar 

da queda em percentuais, prevaleceram como maiores índices a atuação em níveis de 

graduação (77,6%) e de pós-graduação lato sensu (52,9%). Destaque-se, por outro lado, que 

houve um importante incremento na atuação em atividades em níveis de pós-graduação stricto 

sensu após a obtenção do título de doutor, que em percentuais elevou-se de 7,8% para 41,2% 

para o mestrado profissional, de 9,4% para 40% para o mestrado acadêmico e de 4,7% para 

32,9% para o doutorado. 

 

Sobre o tipo de regime de trabalho exercido pelos egressos como docentes de instituições de 

ensino superior (Gráfico 14), no momento do ingresso prevalecia a hora/aula (17%) e regime 

de dedicação exclusiva (13,5%). Contudo, após a obtenção do título de doutor, o percentual 

de egressos que passaram a atuar em regime de dedicação exclusiva elevou-se para 31,9%, 

com diminuição da atuação na condição hora/aula para 5,0%. 
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Gráfico 14 - Regime de trabalho 

 

Com relação ao tipo de instituição de ensino de atuação do egresso (Gráfico 15), predomina 

a atuação em universidade tanto no momento do ingresso (70,3%) quanto após a titulação 

(81,2%). Ressalte-se que houve a possibilidade de o respondente assinalar mais de uma opção 

e os percentuais foram calculados considerando-se o número de respostas obtidas em cada 

opção sobre o total de respondentes de cada período de referência. 
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Gráfico 15 - Tipo de instituição de ensino 

 

Acerca da natureza da instituição de ensino em que atua, os percentuais de respondentes que 

afirmaram atuar em instituições privadas permaneceram equivalentes (26,2% e 27%) em 

ambos os períodos, com destaque para o incremento em percentuais da atuação em 
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instituições públicas, que passou de 15,6% no momento do ingresso para 31,2% após a 

obtenção do título (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 - Natureza da Instituição de Ensino 

 

É oportuno destacar que a atuação no regime de dedicação exclusiva tem forte relação com o 

aumento do número de respondentes que disseram atuar em instituições públicas. De fato, 

conforme os dados da pesquisa, dos 31,9% (45 respondentes) que afirmaram atuar sob esse 

regime de trabalho após a titulação, 40 respondentes afirmaram atuar em universidades 

públicas. 

 

 

7.1.5 Efeitos decorrentes da obtenção do título de doutor 

 

A validação referente à essa subdimensão levou à formação de um único fator para a escala. A 

análise dos dados indicam que, as principais alterações ocorridas como decorrência da 

obtenção do título de doutor, de acordo com os respondentes, está relacionado ao aumento do 

„prestígio‟ (EF4, média=4,4) e da „respeitabilidade e reconhecimento acadêmico/profissional 

(EF10, média=4,4)‟. Por outro lado, os respondentes relataram que o „estilo de vida‟ foi a que 

menos sofreu alteração com a aquisição do título (EF12, média=3,3), seguido de 

„remuneração‟ (EF11, média=3,6).  
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7.2 Avaliação do Relacionamento 

 

O resultado da validação dos instrumentos revela a existência de dois fatores para o 

relacionamento na condição de aluno. No fator “atividades acadêmicas”, a maior frequência 

de participação dos alunos em atividades extracurriculares está relacionada à atuação como 

avaliador de artigos para eventos científicos (média=2,4; mediana=‟frequentemente‟). Por 

outro lado, verifique-se que quanto ao fator 2, que trata das “atividades representativas”, a 

participação dos alunos nessas atividades é baixa, com a mediana e moda prevalecendo na 

opção „nunca‟. 

 

Em outras palavras, os achados indicam que, os respondentes, quando na condição de alunos, 

participaram com mais frequência em atividades acadêmicas em comparação às atividades 

representativas. Entretanto, para ambos os fatores observados, a participação geral ainda é 

remota, estabelecendo assim, oportunidades para desenvolver políticas e práticas de 

relacionamento com alunos para o incremento da participação dos alunos nessas atividades. 

 

Com respeito ao relacionamento na condição de egresso, também foram identificados dois 

fatores na validação do instrumento. Observe-se que há uma baixa frequência de participação 

dos egressos nas atividades do Programa em ambos os fatores obtidos (“apoio acadêmico” e 

“atividades de networking”). As principais formas de „apoio acadêmico‟ prestadas pelos 

egressos estão relacionadas à organização de palestras e de seminários (média=1,8, mediana e 

moda = “nunca”), orientação aos alunos de pós-graduação (média=1,8, mediana e moda = 

“nunca”) e na condição de representante para estabelecimento de parcerias institucionais 

(média=1,8, mediana e moda = “nunca”). Com relação às atividades de networking, a 

principal forma de contato dos egressos com o programa se dá pela integração por meio das 

redes sociais (média=1,8, mediana e moda = “nunca”), seguido de participação em associação 

de alunos e/ou egressos (média=1,3, mediana e moda = “nunca”). 
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7.3 Avaliação da Qualidade dos Serviços 

 

O resultado da validação da escala HEdPERF mostrou a existência de quatro fatores para 

avaliação da qualidade dos serviços educacionais, quais sejam: (1) Aspectos não-acadêmicos, 

(2) Aspectos acadêmicos, (3) Estrutura e reputação acadêmica e (4) Acesso.  

 

No fator “Aspectos não-acadêmicos”, note-se que, o percentual de respostas para a opção 

„concordo totalmente‟, estiveram acima de 50%, em todos os itens desse fator. Destaque-se 

que os maiores percentuais alcançados estão relacionados com a confiança e segurança nas 

relações com docentes, discentes e funcionários (HP31), com a prestação de serviços pelo 

Programa em um prazo razoável e esperado (HP32) e com o tratamento igualitário dos alunos 

pela equipe de funcionários do Programa e da Instituição de Ensino (HP33), todos com 

percentuais de 67,4% para a opção „concordo totalmente‟. 

 

Sobre o fator “Aspectos Acadêmicos”, três dos seis itens que compõem esse fator superaram 

o percentual de 50% nas respostas „concordo totalmente‟, quais sejam: HP2 - o orientador e 

docentes lidaram de maneira atenciosa e cortês (CT=71,6%); HP4 - o orientador e/ou 

docentes demonstraram interesse em ajudar a resolver problemas (CT=59,6%); e HP5 – os 

docentes mostraram atitude positiva com os discentes (CT=56,7%). 

 

Quanto ao fator “Estrutura e reputação acadêmica”, todos os sete itens que integram esse fator 

apresentaram percentuais acima de 50% para a opção „concordo totalmente‟. Observe-se que, 

dois itens apresentaram percentuais acima de 80%, a saber: HP18 – o PPGA oferece 

programas (mestrado e doutorado) altamente respeitáveis (CT=85,8%); e HP12 – o PPGA 

possui programas (mestrado/doutorado) de excelente qualidade (CT=82,3%). Destaque-se 

também, que o item HP1 - O(a) orientador(a) e docentes, em geral, possuem conhecimentos 

para responder às minhas questões relacionadas com o conteúdo do curso/disciplina, obteve 

alto percentual, de 73,8% para a opção „concordo totalmente‟.  

 

Com relação ao fator “Acesso”, dos cinco itens que fazem parte desse fator, dois 

apresentaram percentuais próximos a 50% para a opção „concordo totalmente‟, HP37 - O 

PPGA e/ou FEA operava um excelente serviço de orientação/apoio acadêmico (CT=48,2%) e 

HP27 - Os horários de funcionamento das secretarias do PPGA e da FEA foram convenientes 

para mim (CT=47,5%). 
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Ao se comparar os resultados entre os fatores da escala, note-se que o fator “Estrutura e 

reputação acadêmica” obteve maior média percentual, tanto para a opção „concordo 

totalmente‟ (CT = 67,7%), quanto para a soma das opções „concordo totalmente‟ e „concordo 

parcialmente‟ (CT+CP = 93,13%). Em segundo lugar, ficou o fator “Aspectos não-

acadêmicos”, que alcançou os percentuais médios de CT = 60,88% e CT+CP = 90,01%. Em 

seguida, o fator “Aspectos acadêmicos” atingiu os seguintes percentuais: CT = 51,42% e 

CT+CP = 83,45%. Por último, tem-se o fator “Acesso”, com os percentuais de CT = 31,18% e 

CT+CP = 64,64%.  

 

 

7.4 Avaliação Geral 

 

Aos respondentes foi solicitado para que indicassem o nível de satisfação geral com o 

Programa de Pós-Graduação pela qual se titulou, em uma escala de zero, que indica estar 

“totalmente insatisfeito”, a dez, que demonstra estar “totalmente satisfeito” com o Programa. 

De um total de 105 egressos que responderam essa questão, 52,4% assinalaram estar 

totalmente satisfeitos (10) com o Programa de Pós-Graduação pelo qual se titularam (Gráfico 

17).  A média obtida foi de 8,97, com desvio padrão de 1,64, indicando assim um alto grau de 

satisfação pelos egressos participantes da pesquisa. 
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Além da avaliação geral, essa subdimensão teve também como propósito levantar opiniões 

dos sujeitos de pesquisa sobre os pontos a serem mais bem desenvolvidos pelo Programa pelo 

qual se titularam. As contribuições são importantes pelo fato de os egressos possuírem uma 

visão diferenciada, baseado nas experiências obtidas após a obtenção do título. A análise das 

respostas foi feita com base na análise de conteúdo de Bardin (2011), com a realização da 

leitura flutuante, pinçamento das palavras-chave e categorização. 

 

O processo de análise iniciou-se pela fase de sensibilização do conteúdo, com a exploração do 

material e a realização da leitura flutuante, deixando-se levar por impressões sobre os 

assuntos abordados, o que possibilitou traçar uma noção geral do teor do material. Foi 

realizada novamente a leitura, de forma mais analítica, em um processo de pinçamento das 

palavras-chave das respostas. Em um terceiro momento, realizou-se a leitura para fins de 

categorização, buscando-se classificar o conteúdo das respostas com base nas palavras-chave 

levantadas. Para o processo de categorização, foi realizada uma nova leitura de revisão e, 

quando necessário, foram realizados ajustes em busca de uma maior coerência e consistência 

da classificação obtida.   As categorias obtidas estão apresentadas no Quadro 17. 

 

Foram estabelecidas dezesseis categorias e para cada uma, foi identificado o número de 

respondentes que abordaram algum assunto relacionado a cada categoria. Observe-se que a 

categoria “internacionalização” foi a mais citada dentre os respondentes, seguida da categoria 

“relacionamento”, “suporte à pesquisa”, “interação IES – Empresa” e “Relação aluno – 

professor”. À direita do Quadro 17 estão listados os assuntos abordados dentro de cada 

categoria. 
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Quadro 17 - Respostas - contribuições para o aperfeiçoamento do Programa 

Categoria Assuntos abordados 

Convênios 

(2 respostas) 

 Estabelecimento de parcerias com Instituições de Ensino públicas para 

qualificação de docentes; 

 Parcerias com o setor público para o desenvolvimento de pesquisas de interesse 

comum. 

Interação 

IES – Empresa 

(13 respostas) 

 Promoção de estudos e de pesquisas de interesse comum; 

 Aproximação com o mercado de trabalho; 

 Interação dos alunos com as empresas; 

 Compartilhamento de informações e acesso aos bancos de dados para pesquisa; 

 Estabelecimento de convênios; 

 Maior proximidade à realidade empresarial; 

 Desenvolvimento de tecnologias para lidar com questões contemporâneas, como 

o desenvolvimento sustentável. 

Currículo 

(8 respostas) 

 Revisão quanto ao número de créditos exigidos em disciplinas; 

 Disciplinas com maior vinculação à pesquisa; 

 Disciplinas optativas com temas mais diversificados; 

 Oferecimento de disciplinas sobre outras temáticas, como a Teoria das 

Organizações; 

 Oferecimento de mais disciplinas sobre metodologia científica; 

 Disciplinas com temas multidisciplinares; 

 Maior foco em formar doutores em relação à formação de mestres. 

Ensino 

(6) 

 Atualização e remodelação das aulas; 

 Uso de novas metodologias de ensino; 

 Envolvimento e preparação das aulas pelo docente; 

 Equilíbrio entre a teoria e prática. 

Estrutura 

(1) 
 Maior acessibilidade à rede (conectividade). 

Formação Continuada 

(1) 

 Desenvolvimento de programas de formação continuada para professores e 

pesquisadores. 

Interdisciplinaridade 

(4) 

 Ênfase na interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

 Foco em Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Internacionalização 

(16) 

 Incentivo/apoio para realização de pesquisas e publicações em periódicos 

internacionais; 

 Apoio para realização do doutorado sanduíche; 

 Incentivo à participação de professores visitantes estrangeiros no Programa; 

 Disciplinas ministradas em língua estrangeira; 

 Incentivo ao intercâmbio internacional dos docentes; 

 Fomento à participação em congressos internacionais; 

 Estabelecimento de convênios internacionais para docentes e discentes; 

 Apoio para realização de intercâmbios no exterior; 

 Incentivo à promoção de seminários no Brasil com Professores estrangeiros. 

Mestrado Profissional 

(1) 
 Criação de programas de mestrado profissional. 

Metodologia 

(9) 

 Workshops sobre metodologia de pesquisa; 

 Maior ênfase em métodos quantitativos; 

 Maior ênfase em métodos qualitativos; 

 Oferecimento de cursos de aperfeiçoamento de metodologia; 

Pesquisa Aplicada 

(3) 

 Inserção de pesquisa no âmbito das organizações; 

 Desenvolvimento de pesquisas com aplicação prática. 

Processo Seletivo 

(3) 

 Aumento do número de vagas; 

 Maior rigor na seleção de candidatos; 

 Extinção das entrevistas. 

Pós-doutorado 

(1) 
 Ampliar as vagas do pós-doutorado. 
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Quadro 17 - Respostas - contribuições para o aperfeiçoamento do Programa (continuação) 

Categoria Assuntos abordados 

Relacionamento 

(14) 

 Ampliar o relacionamento do Programa com os egressos (ex-alunos); 

 Integração entre os egressos para troca de experiências e networking; 

 Ampliar a rede de pesquisa entre os egressos do programa; 

 Estimular a parceria e formar grupos de pesquisa com egressos; 

 Estímulo à participação dos egressos nas atividades do Programa; 

 Uso da estrutura física e de pesquisa da instituição pelos egressos; 

 Fomentar o sentido de pertencimento à FEA; 

 Compartilhamento de áreas de interesses de pesquisa com egressos e professores 

para incentivar pesquisas em conjunto; 

 Promover maior socialização e facilitar a interação entre os discentes da pós-

graduação; 

 Disponibilização de oportunidades de trabalho para egressos; 

 Formar grupos de pesquisas entre discentes da graduação, pós-graduação, 

egressos e professores; 

 Oferecimento de cursos de aperfeiçoamento para egressos; 

 Maior acompanhamento da atividades do aluno do doutorado. 

Relação aluno – 

professor 

(11) 

 Feedback contínuo do desenvolvimento do aluno, com base na tríade ensino, 

pesquisa e extensão; 

 Aperfeiçoamento dos métodos de orientação; 

 Aperfeiçoar e estreitar a relação entre o discente e o orientador; 

 Orientação mais voltada ao desenvolvimento do orientando; 

 Maior envolvimento e dedicação para atendimento das necessidades do aluno; 

 Estímulo aos princípios éticos; 

 Maior disponibilidade de tempo aos orientandos; 

 Revisão do papel do orientador e coorientador; 

 Controles no processo de orientação. 

Suporte à pesquisa 

(13) 

 Cursos/seminários sobre publicação científica; 

 Cursos/seminários sobre avaliação de artigos; 

 Ampliar a oferta de base de dados para pesquisa; 

 Incentivo e apoio a projetos de pesquisa com fomento; 

 Criação de equipes dedicadas para a pesquisa, com integrantes com habilidades 

complementares; 

 Criação de grupos de pesquisas sobre novas tecnologias pedagógicas no ensino 

superior; 

 Sistema de integração e acesso a artigos e base de dados; 

 Incentivo de pesquisas que envolvem alunos de graduação, pós-graduação, 

docentes e egressos. 

 

 

Como observado, a questão da internacionalização do Programa, em suas diversas formas, é 

um requisito muito importante, especialmente para programas com nível 7 da Capes. 

Entretanto, nota-se ainda que a percepção dos egressos da necessidade também de fazer parte 

desse processo de internacionalização é presente. 

 

Outro fator que merece destaque é o estreitamento dos laços entre a instituição de ensino e os 

seus egressos. Percebe-se que, além de ser algo que necessita ser fomentado pelo Programa, 

haja vista os dados da dimensão „relacionamento‟, que apresentou baixa participação nas 

atividades do Programa, faz parte também da pauta de reivindicação dos egressos, que parece 
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demonstrar interesse em continuar ligado e disponível para contribuir com a instituição. Por 

outro lado, também é esperado que a instituição forneça meios para que os egressos 

continuem a usufruir de sua estrutura física e suporte para a pesquisa. De fato, como o 

pressuposto do processo de relacionamento é a troca, nota-se um espaço para 

compartilhamento entre a instituição e o egresso. Verifique-se também que, a formação de 

redes entre os egressos, alunos (graduação e pós-graduação) e docentes é pleiteada, como uma 

maneira de facilitar a interatividade entre as partes. Por fim, além de criar o espaço para 

atuação dos egressos nas atividades do Programa, é necessário estabelecer canais adequados 

para atrair os egressos para as atividades acadêmicas, com o estabelecimento de políticas e 

práticas de relacionamento com egressos para essa finalidade. 
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8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para alcançar o objetivo geral desta Tese, que é o de “propor um conjunto de indicadores para 

avaliação de programas de doutorado em Administração, sob a perspectiva dos egressos”, os 

seguintes objetivos específicos foram traçados, quais sejam, (1) “estabelecer as dimensões 

para avaliação de programas, sob a perspectiva dos egressos”, (2) “elaborar e validar os 

indicadores para avaliação de programas, sob a perspectiva dos egressos;” e (3) “aplicar o 

conjunto de indicadores por meio da avaliação de um programa de doutorado em 

Administração, sob a perspectiva de seus egressos”. 

 

Com respeito ao primeiro objetivo específico, o de “estabelecer as dimensões para 

avaliação de programas, sob a perspectiva dos egressos”, foram propostas três dimensões 

de avaliação, quais sejam, (1) avaliação das repercussões, (2) avaliação do relacionamento e 

(3) avaliação da qualidade dos serviços, buscando abranger as diferentes perspectivas de 

análise observadas na literatura relacionadas aos egressos. De acordo com Corrêa (2012), o 

estabelecimento de dimensões e a determinação dos indicadores são passos fundamentais em 

um processo de modelagem de indicadores, ressaltando também haver a necessidade de 

responder a questões complementares para seu estabelecimento, a saber: para que, para quem, 

o que, como, quem, e quando. 

 

Inicialmente, preconiza-se definir o objetivo da modelagem (para que), que pode ter 

diferentes propósitos, tais como a prestação de contas para o governo, a transparência, o 

alcance de rankings, a análise dos impactos, o desenvolvimento contínuo (FINNIE; USCHER, 

2005), dentre outros. Esses objetivos determinam como e com que ênfase as dimensões de 

avaliação serão analisadas.  

 

Em seguida, devem-se identificar o(s) stakeholders (partes interessadas) que utilizarão o 

modelo e as informações geradas nesse processo (para quem). Pode ser de interesse tanto do 

público interno da própria instituição de ensino (BOTTANI, 1988), tais como alunos, 

docentes, funcionários e gestores, quanto do público externo, como as organizações, o 

governo (GUIMARÃES, 2007), a sociedade em geral (SPAGONOLO; SOUZA, 2004; 

MOREIRA; HORTALE; HARTZ, 2004), os potenciais alunos da instituição de ensino 

(WEERTS; RONCA, 2007; WEERTS; CABRERA; SANFORD, 2009) e os próprios egressos. 
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Outro ponto é a definição dos aspectos que se deseja realizar a avaliação (o que). Nesse 

sentido, as três dimensões propostas representam esses aspectos a serem analisados na 

avaliação de programas, tendo como base a visão dos egressos. Ressalte-se, entretanto, que a 

ênfase e o conteúdo a serem avaliados são passíveis de adaptações em função de cada 

realidade institucional, das necessidades e dos objetivos traçados.  

 

Além disso, é importante também que sejam definidos os responsáveis pela implantação da 

avaliação (quem), podendo ser executada por agentes da comunidade interna, por meio da 

autoavaliação ou avaliação interna, ou por intermédio da avaliação externa, realizada por 

pares externos (DIAS SOBRINHO, 1988; BELLONI, 1999).  

 

Por fim, definem-se as etapas de aplicação (como), além do momento e a frequência da 

realização das avaliações (quando). Conforme observado por Mora e Vidal (2005), em um 

contexto em que não há tradição de se manter contato com os egressos, o principal desafio 

está na própria construção do banco de dados e na sua contínua atualização, para que 

possibilite contatar os egressos para realização de pesquisas, além de desenvolver o 

relacionamento com a IES. Em outras palavras, é necessário definir em que momento e com 

qual frequência deve se realizar a coleta de dados dos egressos. O contexto brasileiro parece 

ser semelhante àquele observado por Mora e Vidal (2005), pois no país não há a tradição do 

relacionamento entre os egressos e a instituição de ensino (CASSIMIRO; PEREIRA, 2006) e 

as universidades enfrentam muitas dificuldades para a realização de coleta de dados 

(MACCARI; TEIXEIRA, 2014). 

 

De acordo com Maccari e Teixeira (2014), é necessária a criação de uma sistemática 

estruturada de coleta de dados dos egressos. Para tanto, os autores expuseram uma proposta 

para o estabelecimento de coleta e criação de banco de dados de egressos em programas de 

pós-graduação stricto sensu, que deve ser iniciado a partir do momento em que o indivíduo se 

torna aluno do programa. Sugeriram, ainda, que a coleta seja realizada em quatro momentos, 

quais sejam, (1) no momento do ingresso do aluno no Programa, (2) na conclusão dos créditos 

em disciplinas, (3) no momento da titulação e (4) dois anos após a titulação. Ademais, 

afirmaram a necessidade de adotar uma sistemática de coleta de dados da plataforma Lattes 

para analisar a produção acadêmica dos egressos. 
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Dessa maneira, a sistemática de coleta de dados poderia estruturar-se tendo como referência 

as três dimensões da avaliação de programas com egressos (Ilustração 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início do 

curso 

Término do 

curso 
Aluno Egresso 

1 ano 3 anos 5 anos 10 anos 

 Avaliação da qualidade dos serviços Avaliação das Repercussões 

Avaliação do Relacionamento 
 

Ilustração 10 - Coleta de dados para avaliação sob a perspectiva dos egressos 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A coleta de dados para avaliação da qualidade dos serviços pode ser iniciada durante o 

período em que o indivíduo está matriculado, na condição de aluno, se estendendo até os 

primeiros anos após a conclusão do Programa. Deve-se observar que, quanto maior o período 

entre a titulação e o momento da realização da coleta de dados, a relevância e a capacidade de 

contribuição do egresso para avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo Programa poderá 

ser menor. A sistemática adotada por Universidades do Reino Unido, por exemplo, é a 

realização de coleta de dados sobre a qualidade da experiência educacional no último 

semestre do curso (BRENNAN; WILLIAMS; WOODLEY, 2005). Nesse sentido, caso o 

propósito seja realizar um acompanhamento contínuo da qualidade, durante o processo 

educacional, avaliações durante o curso poderão ser realizadas. 

 

Com respeito aos dados relativos à avaliação do relacionamento, a coleta também pode ser 

iniciada a partir do ingresso do aluno na instituição, pois conforme McAlexander, Koenig e 

Schouten (2006) afirmam, o estabelecimento do relacionamento com o egresso inicia-se a 

partir desse momento. A realização de acompanhamento dos egressos para a coleta de dados 

ao longo do tempo pode ser estendido durante todo o período posterior à sua titulação. Note-

se que é comum haver distinção entre os egressos com base no período relativo à conclusão 

do curso. Como exemplo, universidades norte-americanas classificam como Young Alumni os 

egressos que concluíram o curso por até 10 anos (ex: Association of Rice Alumni, Columbia 

College Alumni Association, PennAlumni, dentre outros), estabelecendo ações específicas 

para atrair, envolver e engajá-los na vida da instituição, e Senior Alumni aqueles que 

concluíram há mais tempo. 
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Para os dados relativos à avaliação das repercussões, a coleta de dados pode ser estruturada 

com foco predominante nas informações fornecidas pelos indivíduos a partir do momento que 

se torna egresso da instituição. Conforme relatam Brennan, Williams e Woodley (2005), as 

Instituições de Ensino Superior do Reino Unido realizam a coleta de dados sobre o destino de 

seus egressos, em um período de seis meses após a conclusão do curso. Além disso, se o 

propósito é avaliar as competências adquiridas e/ou aplicadas pelos egressos, deve-se levar 

em consideração a existência de “competências específicas”, que podem estar relacionadas ao 

desempenho do egresso no mercado de trabalho no curto prazo, e as “competências gerais”, 

relacionadas ao desempenho somente no longo prazo (ALLEN; RAMAEKERS; VELDEN, 

2005). Conforme esses autores, se o levantamento das competências ocorrer logo após a 

conclusão do curso, trata-se do reflexo do processo de formação recebido pelo aluno, e se for 

realizado posteriormente, as informações obtidas pelos egressos podem levar em consideração 

também as competências requeridas e aplicadas no trabalho.  

 

Com relação ao segundo objetivo específico, “elaborar e validar os indicadores para 

avaliação de programas, sob a perspectiva dos egressos”, a composição de cada dimensão 

foi estabelecida prevalentemente com base em instrumentos aplicados e/ou validados em 

estudos anteriores. Para tanto, cada dimensão foi estruturada em subdimensões que 

representam as categorias de indicadores que compuseram esta proposta.  

 

A dimensão avaliação das repercussões é composta por seis subdimensões, quais sejam: (1) 

razões/motivações que levaram o indivíduo a cursar o programa de pós-graduação 

(GIULIANI, 2010; TEIXEIRA, OLIVEIRA, FARIA, 2008; NOGUEIRA, NOGUEIRA, 

2007), com a utilização do instrumento adaptado de Sampaio e Velloso (2002); (2) 

competências desenvolvidas (BAHRY, BRANDÃO, FREITAS, 2006; NOGUEIRA, 

NOGUEIRA, 2007; VALADÃO JÚNIOR E RODRIGUES, 2008) e aplicadas (ZABALA; 

ARNAU, 2010) pelos egressos, com a adoção da escala de transferência da aprendizagem de 

Pilati, Porto e Silvino (2007); (3) os efeitos do processo formativo no indivíduo (CABRERA, 

WEERTS, ZULICK, 2003; FELICETTI; CABRERA; COSTA-MOROSINI, 2014), por meio 

da utilização de instrumentos sobre avaliação do impacto em amplitude de Pilati, Porto e 

Silvino (2007); (4) a produção acadêmica (TEIXEIRA, OLIVEIRA, FARIA, 2008; CUNHA; 

CORNACHINE JR; MARTINS, 2008), tendo como referência os indicadores de produção da 

Plataforma Lattes; (5) trajetória profissional (TEIXEIRA, OLIVEIRA, FARIA, 2008; 

SÁNCHEZ-OLAVARRIA, 2014), com a adoção do instrumento adaptado de Velloso (2002); 
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e (6) efeitos decorrentes do título de doutor, por intermédio do instrumento desenvolvido por 

Cunha (2007). 

 

Com relação à dimensão avaliação do relacionamento, é composta pela análise do  

envolvimento/engajamento em atividades da IES (WEERTS; RONCA, 2007; AMHERST 

COLLEGE, 2011). Foi analisada a participação em dois momentos distintos, tanto na 

condição de aluno quanto na condição de egresso do Programa, com o intuito de avaliar o tipo 

de participação dos egressos na vida do Programa, por meio de um instrumento desenvolvido 

para fins desta Tese. Sobre a dimensão avaliação dos serviços do Programa, as 

subdimensões que a compõem são: (1) avaliação dos serviços, com a adoção da escala 

adaptada HEdPERF para avaliação da qualidade dos serviços educacionais de Abdullah 

(2005; 2006); (2) avaliação geral e recomendações dos egressos para o aperfeiçoamento do 

Programa.   

 

Para alcançar o terceiro objetivo específico, “aplicar o conjunto de indicadores por meio 

da avaliação de um programa de doutorado em Administração, sob a perspectiva de 

seus egressos”, foi aplicado o conjunto de indicadores em uma amostra de egressos do 

doutorado de um programa de pós-graduação stricto sensu. Para tanto, foi utilizada a análise 

fatorial exploratória, quando aplicável, como forma de validação das escalas aplicadas a cada 

uma das três dimensões de avaliação. 

 

Sobre a dimensão „avaliação das repercussões‟, foram analisados os seguintes aspectos: as 

razões/motivações que levaram os indivíduos a cursarem o Doutorado; a transferência da 

aprendizagem (competências desenvolvidas e aplicadas) e impacto em amplitude; a produção 

acadêmica (produção intelectual e formação de recursos humanos); a trajetória profissional; e 

os efeitos decorrentes da obtenção do título de doutor. 

 

 Razões/motivações 

 

Os principais motivos alegados pelos respondentes desta pesquisa para buscar o programa de 

doutorado estão relacionados às questões sobre trabalho e remuneração (fator 1), tais como 

melhorar a efetividade no trabalho (muito/totalmente = 84%), ampliar as oportunidades de 

trabalho (muito/totalmente= 77,4%), melhorar a competitividade no mercado 
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(muito/totalmente= 70,8%) e melhorar o nível de renda (muito/totalmente = 62,2%). Os 

resultados obtidos por Matos et al (2002) indicaram que os egressos doutores em 

Administração de diversas instituições analisadas (FGV-SP e USP) tiveram como principal 

motivo seguir/aprimorar a carreira de docente (muito= 81%), com uma menor incidência em 

relação à opção de seguir/aprimorar a carreira de pesquisador (muito=63%).  

 

Outro fator obtido (fator 2) está associado às razões acadêmicas, tais como a correção de 

deficiências do mestrado (nada/muito pouco = 73,6%) e o incentivo da bolsa de estudos 

(nada/muito pouco = 75,5%). Observe-se que, conforme indicado por Matos et al (2002), a 

razão que menos influenciou a decisão por cursar o programa de doutorado foi o incentivo da 

bolsa de estudos, em que 92% assinalaram ter influenciado nada ou pouco essa decisão. 

 

 Transferência da aprendizagem 

 

As competências adquiridas no Programa de doutorado analisado nesta pesquisa e entregues 

no âmbito do trabalho foram analisadas por meio da escala de transferência de aprendizagem 

de Pilati, Porto e Silvino (2007), em que se mensuram o grau de domínio ou retenção das 

competências e a frequência da aplicação dessas competências. De acordo com os autores, 

esse instrumento demonstra ser apropriado para contrastar entre o ideal e o percebido. 

 

Por meio da aplicação da técnica de análise fatorial exploratória, foram identificados dois 

fatores relativos à aquisição/retenção (transferência de aprendizagem: domínio) das 

competências desenvolvidas no âmbito desse Programa. O primeiro fator obtido diz respeito 

às competências acadêmicas adquiridas, tais como ler textos científicos (muito/totalmente = 

94%), analisar problemas (muito/totalmente = 90%), sintetizar informações (muito/totalmente 

= 89%), multiplicar conhecimento (muito/totalmente = 84%) e relatar o conhecimento por 

escrito (muito/totalmente = 78%). O segundo fator está associado às competências de 

inovação e estratégia, tais como sugerir novas metodologias de trabalho (muito/totalmente = 

79%), propor novos processos de trabalho (muito/totalmente = 76%) e elaborar projetos 

estratégicos (muito/totalmente = 72%). 

 

Com relação à frequência de aplicação das competências adquiridas (transferência de 

aprendizagem: frequência), também foram identificadas dois fatores. O primeiro diz respeito 

às competências acadêmicas aplicadas, tais como a realização de trabalhos complexos 
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(muito/totalmente = 74%), relatar o conhecimento por escrito (muito/totalmente = 66%), 

multiplicar conhecimento (muito/totalmente = 79%) e ler textos científicos (muito/totalmente 

= 84%). O segundo está associado à interação academia/sociedade, tais como a interação da 

organização com a academia (muito/totalmente = 50%), realização de pesquisas aplicadas 

(muito/totalmente = 52%) e interação da instituição/organização com a sociedade 

(muito/totalmente = 32%). 

 

Ao se comparar os fatores relativos às competências acadêmicas adquiridas (domínio) com as 

aplicadas (frequência), observe-se que a média dos percentuais relativos às alternativas 

muito/totalmente é de 87%, em comparação à média das competências aplicadas (frequência), 

que é de 75%, indicando haver diferenças entre os dois grupos, em que a frequência de uso é 

menor que o grau de domínio. Esses achados estão alinhados com os observados por Pilati, 

Porto e Silvino (2007), pois é indicativo de que os egressos percebem maior retenção das 

competências em relação à aplicação efetiva no trabalho, em função da menor demanda em 

mobilizar essas competências adquiridas.  

 

 Efeitos do Programa 

 

Conforme afirmaram Pilati, Porto e Silvino (2007), o impacto em amplitude avalia o efeito do 

programa de formação no desempenho geral do egresso. Os resultados apresentados, por 

intermédio das estatísticas descritivas, apontam que o Programa de Pós-Graduação, objeto de 

análise desta pesquisa, tem influenciado de maneira decisiva nas atividades de colaboração 

exercidas pelos egressos. Os dois itens que compõem esse fator são: benefício aos colegas de 

trabalho, que aprenderam novas habilidades (parcialmente/totalmente = 80,9%) e cooperação 

nas atividades dos colegas de trabalho (parcialmente/totalmente = 83,7%). Nesses itens, a 

soma dos percentuais de “Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente” supera 80%, 

indicando alto grau de concordância com relação à influência do Programa no desempenho 

profissional.  

 

Por intermédio da perspectiva do Capital Humano, podem ser analisados os efeitos gerados 

por um programa de formação. Conforme relatou Moraes (2009), quanto maior a escolaridade, 

maiores são os retornos ao indivíduo, em termos de renda, qualidade de vida, retornos 

profissionais e pessoais. Os achados desta pesquisa revelam que as alterações observadas 
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pelos respondentes em função da obtenção do título de doutor estão associadas 

primordialmente ao aumento do prestígio (média 4,4), da respeitabilidade/reconhecimento 

acadêmico profissional (média 4,4) e do desenvolvimento do espírito acadêmico (média 4,2). 

Por outro lado, os efeitos menos observados estão relacionados ao estilo de vida (média 3,3) e 

elevação da remuneração (3,6). Esses resultados diferem um pouco daqueles encontrados por 

Cunha, Martins e Cornachione Jr (2008), autores que desenvolveram a escala, uma vez que os 

itens observados foram, em primeiro lugar a empregabilidade, o prestígio e a autonomia 

profissional. Entretanto, note-se que o estilo de vida teve menor grau de importância, assim 

como a remuneração. As diferenças encontradas podem ser em função dos distintos perfis dos 

respondentes em cada pesquisa, uma vez que os respondentes da pesquisa de Cunha, Martins 

e Cornachione são também egressos de programas de doutorado, mas de origens e áreas 

distintas. 

 

Com relação à produção acadêmica dos egressos, foram analisados os dados relativos a dois 

momentos distintos: produção anterior à matrícula e produção a partir do ano de ingresso no 

Programa de Doutorado. Essa divisão foi estabelecida para possibilitar o contraste e verificar 

o grau das mudanças ocorridas na produtividade acadêmica dos doutores entre os dois 

períodos. O ponto de corte adotado foi o momento da matrícula (antes e depois), pois se 

considerou que a produção acadêmica dos indivíduos recebe influência de um programa de 

formação a partir do momento que o aluno inicia suas atividades no doutorado.  

 

Em termos absolutos, observe-se que os egressos do doutorado analisados publicaram, no 

total, 1884 artigos em periódicos, 3617 artigos em anais de eventos, 92 livros e 585 capítulos 

de livros. Desse total, 18,1% foram publicados antes do ingresso e 81,9% foram produzidos a 

partir da realização da matrícula no Programa. Quanto à produção técnica, os egressos 

apresentaram 1407 trabalhos, desenvolveram 61 programas de computador, elaboraram 43 

processos ou técnicas e realizaram 3556 trabalhos técnicos. Com relação a esses trabalhos, 

15,4% foram desenvolvidos antes do ingresso e 84,6% após o início das atividades no 

Programa. Com respeito às orientações, concluíram 578 orientações de mestrado, 56 

orientações de doutorado e 1 supervisão de pós-doutorado. Saliente-se que 25,9% foram 

formados antes do ingresso no Programa (5 mestrado e 1288 outras orientações) e 74,1% após 

o período. Os egressos do PPGA concluíram a orientação de 573 mestres, além de todas as 56 

orientações no doutorado e pós-doutorado. Os achados revelam que, após a conclusão do 

doutorado, os egressos têm atuado na formação de recursos humanos qualificados, nos 
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diversos níveis, além de atuar de forma decisiva na produção técnico-científica, colaborando, 

dessa maneira, com o desenvolvimento do sistema de pós-graduação brasileira (CAPES, 

2013a). 

 

Analisou-se também a trajetória profissional dos egressos, por meio da comparação da 

situação em dois momentos distintos, quais sejam, antes, ou seja, no momento do ingresso no 

Programa de Doutorado, e depois, ou seja, a situação no momento da realização da pesquisa. 

Os aspectos analisados foram: atividade remunerada principal, tipo de organização, unidade 

federativa, remuneração, além das atividades acadêmicas  (docência, pesquisa, natureza da 

IES, níveis de ensino e regime de trabalho).  

 

A atividade remunerada principal predominante até o momento do ingresso era o emprego no 

setor privado (41,5%) e o emprego no setor público (30,2%), ocorrendo uma inversão dos 

percentuais, em comparação com a condição no momento da pesquisa, para 48,1% no setor 

público e 34,9% no setor privado. Ao investigar o tipo de trabalho exercido, verificou-se que 

a atuação em IES passou de 56,6% (antes) para 69,8% (depois), enquanto que o exercício em 

empresas públicas ou privadas diminui de 26,4% (antes) para 15,1% (depois). Além disso, o 

trabalho na administração pública esteve em patamares próximos, 7,5% (antes) e 8,5% 

(depois). Os dados indicam que a atuação em atividades acadêmicas é um reflexo da obtenção 

do título de doutor, com aumento do trabalho no setor público e diminuição no setor privado. 

 

As atividades eram desenvolvidas em instituições de ensino, até o momento do ingresso, para 

60,4% dos respondentes (21,7% somente docência + 38,7% docência e pesquisa), e passou a 

ser exercida, na condição de egresso, por 80,2% dos respondentes (7,55% somente docência + 

72,64% docência e pesquisa). Nesse aspecto, houve a elevação da atuação dos egressos em 

atividades de pesquisa, cumprindo com um dos objetivos de um programa de doutorado, que é 

o da formação de doutores para execução da produção científica e tecnológica (CAPES). Essa 

constatação é reforçada quando se observa a atuação acadêmica de acordo com o nível de 

ensino. No mestrado profissional, 7,8% atuavam nesse nível antes do ingresso no Programa, 

que se elevou para 41,2% após o período. Da mesma maneira, houve elevação percentual 

quanto à atuação no mestrado acadêmico (9,4% para 40,0%) e no doutorado (4,7% para 

32,9%). Além disso, o regime de dedicação integral elevou-se de 13,5% para 31,9% e o de 
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tempo integral de 8,5% para 12,8%, indicando assim maior tempo dedicado às atividades 

acadêmicas, majoritariamente realizada em universidades (70,3% antes, 81,2% depois). 

 

Com respeito à localização geográfica, os ingressantes estavam localizados prevalentemente 

na região sudeste (SP=67%; MG=6,6%). Além disso, há indivíduos oriundos da região sul 

(RS=9,4%; PR=6,6%; SC=3,8%), do nordeste (RN=1,9%; BA=0,9%; AL=0,9%), do norte 

(RO=0,9%) e distrito federal (0,9%). Verifique-se que o destino após a titulação manteve-se 

nos mesmos padrões percentuais encontrados, o que leva à conclusão de que o Programa de 

Pós-Graduação em Administração da USP é um polo de formação que tem atraído indivíduos 

de diversas regiões do país que, após a obtenção do título, mantiveram-se conectados à região 

geográfica de origem. Diante desses achados, reforça-se a relevância de parcerias entre 

Programas de pós-graduação, tais como o DINTER (Doutorado Interinstitucional), como um 

importante meio de promover a formação de doutores em regiões mais distantes dos grandes 

centros, contando com a contribuição de Programas de nível de excelência com atuação 

localizada nessas regiões. 

 

Com relação à remuneração, o nível salarial recebido pelos egressos é superior em 

comparação com a situação no momento do ingresso. Observe-se que 32,7% recebiam até 

R$ 5.000,00 até o momento do ingresso (antes) e no momento da realização da pesquisa 

(depois), esse percentual caiu para 3,8%. Com relação à faixa salarial de R$ 5.000,00 a 

R$ 10.000,00, o percentual diminuiu de 33,7% (antes) para 27,9% (depois). As demais faixas 

sofreram elevação nos percentuais, de 19,2% para 27,9% para a faixa entre R$ 10.000,00 e 

R$ 15.000,00, de 5,8% para 18,3% para a faixa entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00, e de 8,7%  

para 22,1% para faixa acima de R$ 20,000,00. Esses achados corroboram a afirmação de que 

o aumento da escolaridade elevam os retornos aos indivíduos (MORAES, 2009), nesse caso, o 

retorno econômico aos doutores em Administração. 

 

Sobre a dimensão „avaliação do relacionamento‟, observa-se a baixa participação dos alunos, 

e principalmente dos egressos, na vida do Programa. De fato, esses achados corroboram as 

constatações de Casimiro e Pereira (2006), ao afirmarem que o relacionamento entre as 

universidades e seus ex-alunos no Brasil ainda não faz parte da tradição educacional do país. 

Esse resultado, entretanto, pode ser interpretado como possibilidades e/ou desafios com vistas 

a estreitar os laços com alunos e egressos, por meio de proposição de iniciativas e formas de 

intervenção que fomentem uma maior participação e envolvimento dos alunos e dos egressos 
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nas atividades do Programa. Se a premissa é de que alunos satisfeitos ou engajados são mais 

propensos à contribuir com a instituição de ensino (WEERTS; CABRERA; SANFORD, 

2009), faz-se necessário estabelecer políticas e práticas institucionais para desenvolver as 

relações, como aquelas praticadas em países desenvolvidos, especialmente da Europa e dos 

Estados Unidos, com a instituição de uma área de Desenvolvimento Institucional 

desempenhando a função de „alumni relations’ (CASSIMIRO; PEREIRA, 2006), ou o 

incentivo ao estabelecimento de associação de alunos egressos (TEIXEIRA; MACCARI; 

RUAS, 2014). Destaque-se também que, a constituição de um banco de dados, com contínua 

atualização das informações é um dos principais desafios a serem enfrentados (MORA; 

VIDAL, 2005), especialmente pelo fato da existência de dificuldades de localização dos 

egressos (VELLOSO, 2002). 

 

Com respeito a dimensão „avaliação da qualidade dos serviços’, a maioria dos itens 

avaliados pelos egressos obteve respostas „concordo totalmente‟ e „concordo parcialmente‟. 

Os fatores analisados estão relacionados aos aspectos não-acadêmicos, aspectos acadêmicos, 

estrutura e reputação acadêmica e acesso. Esses aspectos analisados dão importantes diretrizes 

para avaliar o sentido essencial do Programa de formação (DIAS SOBRINHO, 2008), tais 

como questões relacionadas ao ensino, gestão (BELLONI, 1999), dos processos internos, 

como currículo, qualificação do corpo docente, e estrutura física (ESPARTEL, 2009). 
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9 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

 

A partir da proposição das dimensões e dos indicadores para a avaliação de programas, sob a 

perspectiva dos egressos, abrem-se novos horizontes de discussão e o estabelecimento de 

novos caminhos para o estabelecimento de sistemáticas para a avaliação de programas ou de 

cursos. Como relata Volkwein (2010), para que os estudos e pesquisas com egressos sejam 

executadas de forma eficiente e eficaz, a  coleta de dados deve ser realizada de forma 

centralizada, embora o uso dessas informações possa ocorrer de maneira descentralizada. 

Portanto, a reflexão proposta incide sobre a criação de uma sistemática de coleta de dados, por 

meio de um procedimento que permita obter dados dos alunos e dos egressos de forma 

contínua ao longo do tempo.  

 

A partir do levantamento realizado sobre o tema, é possível realizar uma classificação dos 

principais processos institucionais de gestão de IES relacionados aos egressos, quais sejam (1) 

relacionamento de egressos, (2) acompanhamento de egressos e (3) avaliação com egressos.   

 

Por relacionamento de egressos entende-se o processo que se inicia por intermédio do 

estreitamento das relações com os alunos e a busca pela manutenção do contato com os 

egressos, com o intuito de (re)aproximá-los da instituição de ensino, por meio da utilização de 

canais de comunicação, realização de eventos para promover encontros sociais e atividades 

que propiciem a realização de trocas entre a IES e os seus egressos. 

 

Com relação ao acompanhamento de egressos, trata-se de um processo relacionado ao 

monitoramento dos egressos das IES no mercado de trabalho e busca alimentar um banco de 

dados sobre seus ex-alunos. 

 

Quanto à avaliação com egressos, é o processo que está associado à realização de estudos e 

pesquisas com egressos, com o objetivo de analisar a qualidade e a efetividade institucional 

que, conforme proposto nesta Tese, e está associado à análise em três dimensões: avaliação 

das repercussões, avaliação do relacionamento e avaliação da qualidade dos serviços. 

 

Esses processos são estruturados e têm por objetivo abranger os aspectos relacionados ao 

assunto, que pode servir de referência para o desenvolvimento de estudos e pesquisas e 
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também com implicações para as IES, como ponto de partida para o estabelecimento de 

políticas e práticas relacionados aos egressos. Cada processo poderia ser realizado de forma 

independente das outras. Por exemplo, inicialmente, a IES pode estabelecer uma atividade 

principal estruturada de relacionamento, com o objetivo de aproximar o egresso, estabelecer e 

fortalecer as redes para, assim, poder contar com suas contribuições em termos de doações e 

como colaborador nas atividades institucionais. Por meio desse esforço, poderá ser criado um 

banco de dados sobre os egressos mais próximos e, com isso, poder realizar estudos e 

pesquisas com os ex-alunos, em uma perspectiva de avaliação institucional. 

 

Com respeito à estruturação do processo de monitoramento, passar-se-iam então a 

desenvolver procedimentos estruturados para a criação de instrumentos e realização de coleta 

e armazenamento de dados, a partir do ingresso do aluno na IES. Além disso, estabelecer-se-

ia a sistemática de coleta de dados após a conclusão do curso, no sentido de acompanhar a 

trajetória e obter informações de acordo com os objetivos estabelecidos. Nesse processo, 

poder-se-ia criar um banco de dados longitudinais. 

 

Sobre o processo de avaliação, poder-se-ia utilizar dados obtidos de maneira estruturada e 

presentes em um banco de dados ou então a partir de uma coleta realizada para fins 

específicos de um determinado estudo ou pesquisa sobre egressos. A avaliação com egressos 

pode contemplar diversos aspectos, até mesmo sobre o processo de relacionamento e 

monitoramento. Na medida em que se estruturam os processos de relacionamento, 

monitoramento e avaliação, a IES poderá se beneficiar, de forma mais plena e global, das 

contribuições feitas pelos seus ex-alunos.   
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para responder a pergunta de pesquisa, Que indicadores podem subsidiar a avaliação com 

egressos como ferramenta para o aperfeiçoamento dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu?, foram propostas dimensões e indicadores de avaliação de programa de pós-

graduação, com base na visão de seus egressos. Esse framework é estruturado em três 

dimensões, quais sejam, avaliação das repercussões no indivíduo, avaliação do 

relacionamento do Programa com os egressos e avaliação da qualidade dos serviços prestados 

pelo Programa. Para tanto, com o objetivo de ilustrar a aplicação e validar os instrumentos 

utilizados, realizou-se uma pesquisa com uma amostra de egressos do doutorado de um 

Programa de Pós-Graduação em Administração. Como contribuições desta Tese, podem-se 

destacar: (1) levantamento dos estudos e pesquisas internacionais sobre egressos, (2) 

sistematização das dimensões de avaliação e a proposição de indicadores para avaliação de 

programas, sob a perspectiva dos egressos. 

 

 

10.1 Limitações 

 

Quanto à aplicação do instrumento adaptado HEdPERF, observe-se que as premissas relativas 

ao tamanho da amostra foram atendidas, referentes ao número mínimo de 50 respondentes, e 

o número desejável acima de 100 observações, uma vez que foram obtidas 141 respostas. Por 

outro lado, a proporção mínima de 5 observações por variável não foi atendida, pois o 

instrumento em questão possui 41 itens, indicando o número mínimo de 205 observações 

(41x5) para satisfazer esse critério. 

 

Com respeito ao público alvo, o instrumento foi disponibilizado para os egressos titulados 

entre 1988 e 2014. As razões que justificam o uso desse instrumento para esse público 

residem no fato de se considerar também a visão dos ex-alunos titulados há mais tempo, em 

uma perspectiva exploratória e ilustrativa de aplicação desse instrumento. Entretanto, 

conforme afirmaram  Cabrera, Weertz e Zulick (2005), ao recordar eventos acadêmicos que 

ocorreram há muito tempo, há a possibilidade de produzir experiências acadêmicas que não 

representam de maneira fidedigna o que de fato o egresso vivenciou durante a sua 
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participação como estudante na faculdade. Nesse aspecto, os resultados devem ser analisados 

com cautela. 

Note-se também que os resultados podem ter influência da experiência acadêmica dos 

egressos e também do tempo de titulação. Cabrera, Weerts e Zulick citam o estudo de Pike 

(1993) em que se mostrou que as percepções negativas sobre as experiências acadêmicas 

foram mais prováveis anos recentes após o encerramento do curso em comparação com 

egressos em nível sênior, que se formaram há mais tempo. Além disso, as realizações atuais 

da carreira dos egressos podem causar um viés de como o egresso avalia as experiências 

acadêmicas passadas. Ou seja, o egresso que está satisfeito com o trabalho tende a avaliar 

positivamente as suas experiências acadêmicas, enquanto que o egresso que está insatisfeito 

tenderia a avaliar negativamente. Por fim, é oportuno ressaltar que a aplicação das dimensões 

e indicadores foi realizada em um Programa de Pós-Graduação, não possibilitando dessa 

maneira a generalização dos resultados.  

 

 

10.2 Agenda de Pesquisa 

 

Como o público-alvo desta pesquisa constituiu-se nos egressos de um programa de doutorado 

em Administração, recomenda-se a aplicação em outros níveis, além da extensão para demais 

áreas do conhecimento. Além disso, os indicadores levantados e utilizados para análise de 

cada dimensão de avaliação proposta nesta Tese são passíveis de adaptações e modificações, 

conforme o nível de ensino, a área de concentração e os objetivos da avaliação, para melhor 

ajuste a cada realidade e contexto no qual os programas estão inseridos. Nesse sentido, a 

agenda de pesquisa inclui: 

 

 Realização do estudo em diferentes níveis (graduação, mestrado, doutorado); 

 Realização do estudo em diferentes instituições e em outras áreas do conhecimento; 

 Replicação e Validação das dimensões da avaliação em outros contextos institucionais; 

 Aprofundamento dos estudos visando estabelecer relações entre as dimensões e/ou 

indicadores de avaliação. 
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ANEXO 1 – INSTRUMENTO HEdPERF 

 

 
 HEdPERF Strongly disagree             Strongly agree 

1 Academic staff have the knowledge to answer my questions relating to 

the course content 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Academic staff deal with me in a caring and courteous manner 1 2 3 4 5 6 7 

3 Academic staff are never too busy to respond to my request for 

assistance 

1 2 3 4 5 6 7 

4 When I have a problem, academic staff show a sincere interest in solving 

it 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Academic staff show positive attitude towards students 1 2 3 4 5 6 7 

6 Academic staff communicate well in the classroom 1 2 3 4 5 6 7 

7 Academic staff provide feedback about my progress 1 2 3 4 5 6 7 

8 Academic staff allocate sufficient and convenient time for consultation 1 2 3 4 5 6 7 

9 The institution has a professional appearance/ image 1 2 3 4 5 6 7 

10 The hostel facilities and equipment are adequate and necessary 1 2 3 4 5 6 7 

11 Academic facilities are adequate and necessary 1 2 3 4 5 6 7 

12 The institution runs excellent quality programmes 1 2 3 4 5 6 7 

13 Recreational facilities are adequate and necessary 1 2 3 4 5 6 7 

14 Class sizes are kept to minimum to allow personal attention 1 2 3 4 5 6 7 

15 The institution offers a wide range of programmes with various 

specialisations 

1 2 3 4 5 6 7 

16 The institution offers programmes with flexible syllabus and structure 1 2 3 4 5 6 7 

17 The institution has an ideal location with excellent campus layout and 

appearance 

1 2 3 4 5 6 7 

18 The institution offers highly reputable programmes 1 2 3 4 5 6 7 

19 Academic staff are highly educated and experience in their respective 

field 

1 2 3 4 5 6 7 

20 The institution‟s graduates are easily employable 1 2 3 4 5 6 7 

21 When I have a problem, administrative staff show a sincere interest in 

solving it 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Administrative staff provide caring and individual attention 1 2 3 4 5 6 7 

23 Inquiries/complaints are dealt with efficiently and promptly 1 2 3 4 5 6 7 

24 Administrative staff are never too busy to respond to a request for 

assistance 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Administration offices keep accurate and retrievable records 1 2 3 4 5 6 7 

26 When the staff promise to do something by a certain time, they do so 1 2 3 4 5 6 7 

27 The opening hours of administrative offices are personally convenient 

for me 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Administrative staff show positive work attitude towards students 1 2 3 4 5 6 7 

29 Administrative staff communicate well with students 1 2 3 4 5 6 7 

30 Administrative staff have good knowledge of the systems/procedures 1 2 3 4 5 6 7 

31 I feel secure and confident in my dealings with this institution 1 2 3 4 5 6 7 

32 The institution provides services within reasonable/expected time frame 1 2 3 4 5 6 7 

33 Students are treated equally and with respect by the staff 1 2 3 4 5 6 7 

34 Students are given fair amount of freedom 1 2 3 4 5 6 7 

35 The staff respect my confidentiality when I disclosed  information to 

them 

1 2 3 4 5 6 7 

36 The staff ensure that they are easily contacted by telephone 1 2 3 4 5 6 7 

37 The institution operates an excellent counseling services 1 2 3 4 5 6 7 

38 Health services are adequate and necessary 1 2 3 4 5 6 7 

39 The institution encourages and promotes the setting up of Student‟s 

Union 

1 2 3 4 5 6 7 

40 The institution values feedback from students to improve service 

performance 

1 2 3 4 5 6 7 

41 The institution has a standardised and simple service delivery procedures 1 2 3 4 5 6 7 

Fonte: ABDULLAH (2005, p.327) 

Instrumento original de Abcullah (2005) para avaliação da qualidade de IES 
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APÊNDICE 1 – MATRIZ DE CORRELAÇÕES HEdPERF ADAPTADO 

 

 
Tabela 69 - Matriz de correlações – Avaliação do Programa 

 
HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 HP16 HP17 HP18 HP19 HP20 

HP1 1,000 
                   

HP2 0,393 1,000 
                  

HP3 0,339 0,612 1,000 
                 

HP4 0,432 0,723 0,654 1,000 
                

HP5 0,561 0,555 0,425 0,644 1,000 
               

HP6 0,547 0,372 0,205 0,345 0,673 1,000 
              

HP7 0,502 0,510 0,586 0,617 0,478 0,339 1,000 
             

HP8 0,367 0,551 0,721 0,666 0,482 0,290 0,733 1,000 
            

HP9 0,386 0,213 0,269 0,392 0,429 0,343 0,343 0,383 1,000 
           

HP10 0,044 -0,001 0,081 0,032 0,113 0,089 0,050 0,157 0,071 1,000 
          

HP11 0,375 0,151 0,344 0,264 0,263 0,179 0,464 0,351 0,334 0,251 1,000 
         

HP12 0,538 0,416 0,380 0,411 0,447 0,319 0,430 0,472 0,508 0,159 0,409 1,000 
        

HP13 0,111 0,093 0,166 0,150 0,115 0,041 0,186 0,240 0,009 0,393 0,215 0,171 1,000 
       

HP14 0,245 0,201 0,360 0,240 0,331 0,288 0,421 0,394 0,346 0,095 0,347 0,445 0,207 1,000 
      

HP15 0,560 0,197 0,378 0,312 0,321 0,348 0,507 0,382 0,308 0,154 0,495 0,480 0,234 0,358 1,000 
     

HP16 0,486 0,231 0,364 0,293 0,339 0,395 0,480 0,390 0,331 0,162 0,452 0,344 0,132 0,486 0,609 1,000 
    

HP17 0,272 0,084 0,244 0,218 0,238 0,246 0,272 0,272 0,538 0,076 0,406 0,356 0,063 0,484 0,329 0,426 1,000 
   

HP18 0,471 0,061 0,101 0,136 0,197 0,275 0,386 0,260 0,473 0,106 0,362 0,581 0,045 0,299 0,505 0,362 0,396 1,000 
  

HP19 0,710 0,357 0,283 0,293 0,454 0,542 0,506 0,351 0,385 0,117 0,403 0,660 0,121 0,348 0,558 0,543 0,326 0,685 1,000 
 

HP20 0,458 0,328 0,434 0,363 0,463 0,379 0,481 0,488 0,454 0,038 0,342 0,468 0,185 0,350 0,431 0,481 0,241 0,341 0,491 1,000 

HP21 0,374 0,268 0,375 0,309 0,466 0,420 0,396 0,395 0,250 0,190 0,318 0,261 0,087 0,365 0,382 0,464 0,338 0,204 0,363 0,465 

HP22 0,435 0,324 0,356 0,284 0,442 0,403 0,405 0,346 0,279 0,117 0,369 0,254 0,123 0,399 0,394 0,469 0,417 0,282 0,448 0,384 

HP23 0,372 0,295 0,367 0,328 0,488 0,390 0,420 0,377 0,302 0,171 0,365 0,181 0,058 0,370 0,392 0,500 0,419 0,272 0,366 0,396 

HP24 0,274 0,229 0,514 0,240 0,324 0,305 0,335 0,364 0,184 0,151 0,237 0,123 0,117 0,359 0,271 0,358 0,231 0,156 0,283 0,382 

HP25 0,246 0,222 0,308 0,253 0,362 0,300 0,387 0,358 0,312 0,108 0,182 0,172 0,054 0,369 0,312 0,402 0,242 0,211 0,305 0,448 

HP26 0,227 0,239 0,266 0,217 0,288 0,340 0,277 0,273 0,277 0,122 0,131 0,095 0,009 0,348 0,205 0,392 0,373 0,226 0,274 0,324 

HP27 0,158 0,174 0,262 0,205 0,214 0,172 0,290 0,294 0,187 0,101 0,414 0,251 0,125 0,350 0,355 0,435 0,401 0,276 0,294 0,306 

HP28 0,361 0,211 0,264 0,327 0,413 0,372 0,376 0,365 0,251 0,229 0,397 0,307 0,190 0,308 0,360 0,427 0,409 0,237 0,358 0,406 

HP29 0,319 0,180 0,254 0,254 0,410 0,394 0,319 0,315 0,231 0,252 0,306 0,270 0,141 0,380 0,349 0,390 0,373 0,215 0,366 0,296 

HP30 0,199 0,130 0,149 0,173 0,331 0,305 0,196 0,262 0,171 0,058 0,196 0,119 0,098 0,384 0,169 0,291 0,266 0,031 0,173 0,220 

HP31 0,462 0,501 0,479 0,541 0,578 0,379 0,546 0,537 0,357 0,129 0,422 0,515 0,156 0,494 0,418 0,494 0,339 0,240 0,455 0,476 

HP32 0,403 0,309 0,379 0,356 0,425 0,394 0,439 0,459 0,425 0,053 0,366 0,359 0,087 0,461 0,296 0,439 0,378 0,183 0,397 0,431 

HP33 0,298 0,237 0,268 0,276 0,343 0,319 0,312 0,301 0,366 0,053 0,268 0,282 0,048 0,417 0,274 0,338 0,290 0,176 0,329 0,276 

HP34 0,442 0,371 0,397 0,480 0,538 0,320 0,507 0,431 0,329 0,082 0,341 0,389 0,058 0,378 0,438 0,485 0,289 0,279 0,430 0,377 

HP35 0,220 0,296 0,278 0,313 0,307 0,304 0,247 0,313 0,227 0,039 0,140 0,301 0,105 0,366 0,182 0,295 0,257 0,129 0,226 0,265 

HP36 0,217 0,245 0,260 0,278 0,346 0,426 0,323 0,271 0,213 0,112 0,252 0,190 0,138 0,385 0,259 0,340 0,241 0,195 0,306 0,255 

HP37 0,304 0,264 0,372 0,318 0,343 0,297 0,477 0,495 0,311 0,181 0,442 0,465 0,206 0,433 0,403 0,447 0,310 0,343 0,416 0,440 

HP38 0,061 0,061 0,075 0,082 0,185 0,174 0,159 0,209 0,079 0,370 0,186 0,145 0,342 0,158 0,121 0,165 0,071 0,169 0,179 0,220 

HP39 0,228 0,238 0,310 0,325 0,312 0,233 0,336 0,390 0,249 0,112 0,260 0,263 0,212 0,237 0,214 0,269 0,286 0,176 0,225 0,328 

HP40 0,311 0,251 0,389 0,356 0,373 0,310 0,497 0,507 0,314 0,088 0,384 0,329 0,178 0,397 0,366 0,414 0,318 0,291 0,386 0,358 

HP41 0,220 0,361 0,399 0,434 0,419 0,274 0,464 0,455 0,298 0,143 0,407 0,347 0,170 0,391 0,258 0,487 0,381 0,188 0,326 0,393 
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Tabela 41 - Matriz de correlações – Avaliação do Programa (continuação) 

 
HP21 HP22 HP23 HP24 HP25 HP26 HP27 HP28 HP29 HP30 HP31 HP32 HP33 HP34 HP35 HP36 HP37 HP38 HP39 HP40 HP41 

HP21 1,000 
                    

HP22 0,787 1,000 
                   

HP23 0,747 0,771 1,000 
                  

HP24 0,701 0,610 0,625 1,000 
                 

HP25 0,633 0,668 0,655 0,615 1,000 
                

HP26 0,581 0,663 0,662 0,570 0,732 1,000 
               

HP27 0,469 0,515 0,498 0,446 0,410 0,398 1,000 
              

HP28 0,708 0,651 0,528 0,561 0,473 0,466 0,555 1,000 
             

HP29 0,708 0,695 0,554 0,589 0,548 0,505 0,523 0,870 1,000 
            

HP30 0,566 0,619 0,458 0,435 0,579 0,449 0,390 0,647 0,694 1,000 
           

HP31 0,653 0,633 0,581 0,532 0,538 0,509 0,511 0,589 0,519 0,480 1,000 
          

HP32 0,534 0,573 0,488 0,442 0,495 0,581 0,373 0,587 0,562 0,534 0,623 1,000 
         

HP33 0,500 0,574 0,407 0,422 0,490 0,448 0,330 0,614 0,686 0,701 0,472 0,709 1,000 
        

HP34 0,514 0,373 0,477 0,349 0,380 0,349 0,244 0,421 0,424 0,355 0,569 0,509 0,522 1,000 
       

HP35 0,257 0,278 0,149 0,203 0,339 0,343 0,272 0,345 0,316 0,306 0,309 0,436 0,464 0,391 1,000 
      

HP36 0,366 0,374 0,356 0,427 0,431 0,387 0,398 0,422 0,454 0,431 0,412 0,368 0,414 0,420 0,520 1,000 
     

HP37 0,401 0,415 0,361 0,354 0,363 0,294 0,429 0,493 0,423 0,312 0,546 0,435 0,305 0,414 0,275 0,425 1,000 
    

HP38 0,110 0,184 0,179 0,130 0,179 0,197 0,227 0,201 0,205 0,143 0,175 0,143 0,079 0,118 0,177 0,155 0,210 1,000 
   

HP39 0,329 0,307 0,305 0,208 0,349 0,224 0,284 0,300 0,240 0,249 0,318 0,294 0,135 0,328 0,335 0,268 0,375 0,329 1,000 
  

HP40 0,398 0,409 0,383 0,354 0,490 0,306 0,430 0,392 0,364 0,359 0,479 0,388 0,248 0,446 0,353 0,432 0,566 0,314 0,698 1,000 
 

HP41 0,489 0,506 0,412 0,332 0,408 0,373 0,520 0,519 0,475 0,436 0,599 0,453 0,308 0,391 0,311 0,409 0,551 0,278 0,588 0,678 1,000 
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APÊNDICE 2 – CARTA DE ENCAMINHAMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Para: [Email] 

De: "augusto.nishimura@usp.br via surveymonkey.com" <member@surveymonkey.com> 

Assunto: Pesquisa com Doutores do PPGA/FEA/USP 

 

Corpo: Prezado(a) professor(a)  

 

Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Administração PPGA/ FEA/USP e estou 

realizando uma pesquisa com egressos do doutorado (ex-alunos) do referido Programa, tema 

de minha Tese de Doutorado, sob a orientação do Prof. Dr. Lindolfo Galvão de Albuquerque.  

 

Peço sua colaboração para responder ao questionário abaixo. Sua contribuição será de suma 

importância para fins dessa pesquisa e as informações fornecidas serão utilizadas como 

subsídio ao aperfeiçoamento das atividades do Programa. Para acessar a pesquisa, basta 

acessar o link abaixo:  

 

Este é o link da pesquisa:  

https://pt.surveymonkey.com/s.aspx  

 

Caso já tenha respondido a pesquisa, por gentileza, desconsidere esta mensagem.  

 

Este link está vinculado, de maneira exclusiva, a esta pesquisa e ao seu endereço de email. 

Não encaminhe esta mensagem.  

 

Contamos com seu apoio!  

 

Muito obrigado!  

 

Augusto Takerissa Nishimura  

Doutorando em Administração FEA/USP 

 

Lindolfo Galvão de Albuquerque 

Orientador 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 

Caro(a) egresso(a) do PPGA/FEA/USP 

Este questionário é parte integrante da Tese que desenvolvo como aluno de doutorado em Administração da 

FEA/USP, sob a orientação do Prof. Dr. Lindolfo Galvão de Albuquerque. A pesquisa tem como objetivo propor 

indicadores que subsidiem a avaliação com egressos (ex-alunos) do doutorado visando o aperfeiçoamento de 

Programas de Pós-Graduação. 

Salientamos que sua participação é muito importante, pois possibilitará uma maior compreensão sobre diversos 

aspectos do Programa e, além disso, também poderá indicar possíveis caminhos para o contínuo aprimoramento 

do Programa de Pós-Graduação em Administração PPGA/ FEA/USP. 

A sua participação nesta pesquisa é voluntária e você poderá deixar de responder às questões e/ou interromper o 

preenchimento a qualquer momento. 

As suas respostas serão tratadas com confidencialidade. Ressaltamos que os resultados serão analisados de forma 

agregada e não haverá citação individual dos respondentes no trabalho. 

O tempo estimado para o preenchimento do questionário é entre 15 e 20 minutos. Contamos com sua 

participação e agradecemos pela sua valiosa contribuição. 

Atenciosamente, 

Augusto Takerissa Nishimura (augusto.nishimura@usp.br) 

Prof. Dr. Lindolfo Galvão de Albuquerque 

 

PARTE A – QUALIDADE 

1. Esta seção está relacionada a certos aspectos dos serviços que você experimentou no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA/FEA/USP. Para cada uma das seguintes 

afirmações, assinale a opção na escala que melhor reflete sua opinião sobre a qualidade desses serviços 

durante seu programa de doutorado. 

 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

possuem conhecimentos para responder às 

minhas questões relacionadas com o 

conteúdo do curso/disciplina. 
     

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

lidaram comigo de forma atenciosa e de 

maneira cortês. 
     

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

nunca estiveram ocupados demais para 

responder às minhas solicitações de 

orientação/apoio. 
     

Quando eu tive um problema, o(a) 

orientador(a) e/ou docentes, em geral, 

demonstraram interesse sincero em resolvê-

lo. 
     

Os docentes, em geral, mostraram atitude 

positiva com os discentes.      

Os docentes, em geral, se comunicavam 

bem em sala de aula.      

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

forneceram feedback sobre meu progresso.      

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

destinaram tempo suficiente e conveniente 

durante as orientações/consultas realizadas. 
     

O PPGA e a FEA/USP tem uma 

aparência/imagem profissional.      

As instalações e estrutura de hospedagem 

do CRUSP- Conjunto Residencial da USP 

são adequados. 
     

A infraestrutura acadêmica do PPGA e da 

FEA é adequada (salas de aula, biblioteca, 

salas de estudo, informática, etc.). 
     

O PPGA possui programas 

(mestrado/doutorado) de excelente 

qualidade. 
     

As instalações recreativas do CEPEUSP – 

Centro de Práticas Esportivas da USP são 

adequadas. 
     

As turmas das disciplinas do PPGA foram 

formadas com número adequado de alunos 

que permitiram atenção mais personalizada 

nas aulas. 
     

O PPGA oferece uma ampla gama de linhas 

de pesquisas, projetos de pesquisa e áreas 

de especialização. 
     

O PPGA oferece o programa de doutorado 

com currículo e estrutura flexíveis.      

O PPGA/FEA tem uma localização ideal, 

com excelente disposição e aparência no 

campus da USP. 
     

O PPGA oferece programas 

(mestrado/doutorado) altamente 

respeitáveis. 
     

 



217 

 

                       

 

 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

possuem conhecimentos para responder às 

minhas questões relacionadas com o 

conteúdo do curso/disciplina. 
     

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

lidaram comigo de forma atenciosa e de 

maneira cortês. 
     

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

nunca estiveram ocupados demais para 

responder às minhas solicitações de 

orientação/apoio. 
     

Quando eu tive um problema, o(a) 

orientador(a) e/ou docentes, em geral, 

demonstraram interesse sincero em resolvê-

lo. 
     

Os docentes, em geral, mostraram atitude 

positiva com os discentes.      

Os docentes, em geral, se comunicavam 

bem em sala de aula.      

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

forneceram feedback sobre meu progresso.      

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

destinaram tempo suficiente e conveniente 

durante as orientações/consultas realizadas. 
     

O PPGA e a FEA/USP tem uma 

aparência/imagem profissional.      

As instalações e estrutura de hospedagem 

do CRUSP- Conjunto Residencial da USP 

são adequados. 
     

A infraestrutura acadêmica do PPGA e da 

FEA é adequada (salas de aula, biblioteca, 

salas de estudo, informática, etc.). 
     

O PPGA possui programas 

(mestrado/doutorado) de excelente 

qualidade. 
     

As instalações recreativas do CEPEUSP – 

Centro de Práticas Esportivas da USP são 

adequadas. 
     

As turmas das disciplinas do PPGA foram 

formadas com número adequado de alunos 

que permitiram atenção mais personalizada 

nas aulas. 
     

O PPGA oferece uma ampla gama de linhas 

de pesquisas, projetos de pesquisa e áreas 

de especialização. 
     

O PPGA oferece o programa de doutorado 

com currículo e estrutura flexíveis.      

O PPGA/FEA tem uma localização ideal, 

com excelente disposição e aparência no 

campus da USP. 
     

O PPGA oferece programas 

(mestrado/doutorado) altamente 

respeitáveis. 
     

 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

possuem conhecimentos para responder às 

minhas questões relacionadas com o 

conteúdo do curso/disciplina. 
     

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

lidaram comigo de forma atenciosa e de 

maneira cortês. 
     

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

nunca estiveram ocupados demais para 

responder às minhas solicitações de 

orientação/apoio. 
     

Quando eu tive um problema, o(a) 

orientador(a) e/ou docentes, em geral, 

demonstraram interesse sincero em resolvê-

lo. 
     

Os docentes, em geral, mostraram atitude 

positiva com os discentes.      

Os docentes, em geral, se comunicavam 

bem em sala de aula.      

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

forneceram feedback sobre meu progresso.      

O(a) orientador(a) e docentes, em geral, 

destinaram tempo suficiente e conveniente 

durante as orientações/consultas realizadas. 
     

O PPGA e a FEA/USP tem uma 

aparência/imagem profissional.      

As instalações e estrutura de hospedagem 

do CRUSP- Conjunto Residencial da USP 

são adequados. 
     

A infraestrutura acadêmica do PPGA e da 

FEA é adequada (salas de aula, biblioteca, 

salas de estudo, informática, etc.). 
     

O PPGA possui programas 

(mestrado/doutorado) de excelente 

qualidade. 
     

As instalações recreativas do CEPEUSP – 

Centro de Práticas Esportivas da USP são 

adequadas. 
     

As turmas das disciplinas do PPGA foram 

formadas com número adequado de alunos 

que permitiram atenção mais personalizada 

nas aulas. 
     

O PPGA oferece uma ampla gama de linhas 

de pesquisas, projetos de pesquisa e áreas 

de especialização. 
     

O PPGA oferece o programa de doutorado 

com currículo e estrutura flexíveis.      

O PPGA/FEA tem uma localização ideal, 

com excelente disposição e aparência no 

campus da USP. 
     

O PPGA oferece programas 

(mestrado/doutorado) altamente 

respeitáveis. 
     

 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

O PPGA oferece programas 

(mestrado/doutorado) altamente 

respeitáveis. 
     

Os docentes do PPGA, em geral, são 

altamente qualificados e possuem 

experiência em suas respectivas áreas. 
     

Os titulados do PPGA obtêm facilmente 

empregos no mercado de trabalho.      

Quando eu tive algum problema, os 

funcionários do PPGA e da FEA, em geral, 

mostraram interesse sincero em resolvê-lo. 
     

As equipes de funcionários do PPGA e da 

FEA, em geral, deram atenção cuidadosa e 

personalizada. 
     

Dúvidas e reclamações foram tratadas de 

forma eficiente e imediata pelos 

funcionários do PPGA e da FEA, em geral. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, nunca estiveram muito ocupados para 

responder a uma solicitação de apoio. 
     

As secretarias do PPGA e da FEA 

mantiveram registros de dados de forma 

precisa e recuperáveis, quando necessitei 

consultá-los. 
     

Quando os funcionários do PPGA e da 

FEA, em geral, prometeram fazer algo em 

um determinado prazo, eles o fizeram. 
     

Os horários de funcionamento das 

secretarias do PPGA e da FEA foram 

convenientes para mim. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, mostraram atitude de trabalho 

positiva em relação aos alunos. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, se comunicaram bem com os alunos.      

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, tinham bons conhecimentos dos 

sistemas e dos procedimentos 

administrativo-acadêmicos. 
     

Eu me senti seguro e confiante nas minhas 

relações com os docentes, orientadores, 

discentes e funcionários do PPGA e da 

FEA. 
     

O PPGA e a FEA prestaram serviços dentro 

de um prazo razoável e esperado.      

Os alunos foram tratados de forma igual e 

com respeito pela equipe de funcionários 

do PPGA e da FEA, em geral. 
     

Os alunos possuíam liberdade quanto à 

condução de suas atividades acadêmicas no 

PPGA e na FEA. 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

O PPGA oferece programas 

(mestrado/doutorado) altamente 

respeitáveis. 
     

Os docentes do PPGA, em geral, são 

altamente qualificados e possuem 

experiência em suas respectivas áreas. 
     

Os titulados do PPGA obtêm facilmente 

empregos no mercado de trabalho.      

Quando eu tive algum problema, os 

funcionários do PPGA e da FEA, em geral, 

mostraram interesse sincero em resolvê-lo. 
     

As equipes de funcionários do PPGA e da 

FEA, em geral, deram atenção cuidadosa e 

personalizada. 
     

Dúvidas e reclamações foram tratadas de 

forma eficiente e imediata pelos 

funcionários do PPGA e da FEA, em geral. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, nunca estiveram muito ocupados para 

responder a uma solicitação de apoio. 
     

As secretarias do PPGA e da FEA 

mantiveram registros de dados de forma 

precisa e recuperáveis, quando necessitei 

consultá-los. 
     

Quando os funcionários do PPGA e da 

FEA, em geral, prometeram fazer algo em 

um determinado prazo, eles o fizeram. 
     

Os horários de funcionamento das 

secretarias do PPGA e da FEA foram 

convenientes para mim. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, mostraram atitude de trabalho 

positiva em relação aos alunos. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, se comunicaram bem com os alunos.      

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, tinham bons conhecimentos dos 

sistemas e dos procedimentos 

administrativo-acadêmicos. 
     

Eu me senti seguro e confiante nas minhas 

relações com os docentes, orientadores, 

discentes e funcionários do PPGA e da 

FEA. 
     

O PPGA e a FEA prestaram serviços dentro 

de um prazo razoável e esperado.      

Os alunos foram tratados de forma igual e 

com respeito pela equipe de funcionários 

do PPGA e da FEA, em geral. 
     

Os alunos possuíam liberdade quanto à 

condução de suas atividades acadêmicas no 

PPGA e na FEA. 
     

 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

O PPGA oferece programas 

(mestrado/doutorado) altamente 

respeitáveis. 
     

Os docentes do PPGA, em geral, são 

altamente qualificados e possuem 

experiência em suas respectivas áreas. 
     

Os titulados do PPGA obtêm facilmente 

empregos no mercado de trabalho.      

Quando eu tive algum problema, os 

funcionários do PPGA e da FEA, em geral, 

mostraram interesse sincero em resolvê-lo. 
     

As equipes de funcionários do PPGA e da 

FEA, em geral, deram atenção cuidadosa e 

personalizada. 
     

Dúvidas e reclamações foram tratadas de 

forma eficiente e imediata pelos 

funcionários do PPGA e da FEA, em geral. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, nunca estiveram muito ocupados para 

responder a uma solicitação de apoio. 
     

As secretarias do PPGA e da FEA 

mantiveram registros de dados de forma 

precisa e recuperáveis, quando necessitei 

consultá-los. 
     

Quando os funcionários do PPGA e da 

FEA, em geral, prometeram fazer algo em 

um determinado prazo, eles o fizeram. 
     

Os horários de funcionamento das 

secretarias do PPGA e da FEA foram 

convenientes para mim. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, mostraram atitude de trabalho 

positiva em relação aos alunos. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, se comunicaram bem com os alunos.      

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, tinham bons conhecimentos dos 

sistemas e dos procedimentos 

administrativo-acadêmicos. 
     

Eu me senti seguro e confiante nas minhas 

relações com os docentes, orientadores, 

discentes e funcionários do PPGA e da 

FEA. 
     

O PPGA e a FEA prestaram serviços dentro 

de um prazo razoável e esperado.      

Os alunos foram tratados de forma igual e 

com respeito pela equipe de funcionários 

do PPGA e da FEA, em geral. 
     

Os alunos possuíam liberdade quanto à 

condução de suas atividades acadêmicas no 

PPGA e na FEA. 
     

 
 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, respeitaram a confidencialidade 

quando eu divulguei informações a eles. 
     

Os funcionários do PPGA e da FEA, em 

geral, asseguravam que era possível 

contatá-los facilmente por telefone. 
     

O PPGA e/ou FEA operava um excelente 

serviço de orientação/apoio acadêmico.      

Os serviços de saúde disponibilizados pelo 

HUSP- Hospital Universitário da USP eram 

adequados. 
     

O PPGA e/ou a FEA incentivava e 

promovia redes de relacionamentos dos 

discentes. 
     

O PPGA e/ou FEA valorizam feedbacks 

dos discentes para melhorar o desempenho 

nos seus serviços. 
     

O PPGA e/ou FEA tem procedimentos de 

prestação de serviços padronizados e 

simples. 
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PARTE B – REPERCUSSÕES 

 

2. Esta seção está relacionada com a contribuição do programa de doutorado do PPGA/FEA/USP para a 

sua formação. Para cada questão, você deverá assinalar duas vezes:  

- Na coluna "Domínio", assinale a opção na escala que melhor reflete o seu grau de domínio de cada 

conhecimento/habilidade desenvolvido no PPGA/FEA/USP.  

- Na coluna "Frequência", assinale a opção na escala que melhor representa a frequência que você aplica cada 

conhecimento/habilidade em suas atividades profissionais. 

 

 

 
Domínio Frequência 

Realizar trabalhos acadêmico/profissionais 

complexos que exigem análise crítica da 

situação e proposições de soluções inovadoras. 

  

Buscar conhecimentos científicos de vanguarda 

na minha área para serem utilizados na 

organização/instituição. 

  

Analisar criticamente novas metodologias na 

minha área (modelos econômicos, financeiros, 

administrativos etc.). 

  

Desenvolver instrumentos para abordar 

problemas complexos da realidade da 

organização/instituição. 

  

Ler textos científicos na minha área de atuação. 
  

Analisar e sintetizar problemas na minha área de 

atuação.   

Sistematizar informações para subsidiar 

decisões no trabalho acadêmico/profissional.   

Proporcionar a interação entre a organização e o 

meio acadêmico.   

Realizar pesquisas aplicadas às necessidades da 

organização/instituição.   

Transmitir o conhecimento por meio de 

palestras, aulas etc.   

Desenvolver conhecimentos para dar suporte 

empírico às decisões da chefia.   

Sugerir novas metodologias de trabalho 

acadêmico/profissional.   

Multiplicar o conhecimento apreendido no 

doutorado.   

Participar na elaboração de projetos estratégicos 
  

Relatar sistematicamente por escrito o 

conhecimento produzido (ex.: artigo científico).   

Propor novos processos de trabalho 

acadêmico/profissional.   

Coordenar equipes de trabalho. 
  

Proporcionar a interação entre a 

organização/instituição e a comunidade.   

  
 

 

 

 

Nunca 

Raramente 

Algumas vezes 

Frequentemente 

Sempre 

Não domino 

Domino pouco 

Domino medianamente 

Domino muito 

Domino totalmente 
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3. Assinale a opção na escala abaixo que melhor representa a intensidade das repercussões do programa 

de doutorado em administração - PPGA/FEA/USP na sua atividade profissional. 

 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Minha participação no programa de doutorado 

tem servido para aumentar minha motivação para 

o trabalho. 
     

Após minha participação no programa de 

doutorado, tenho sugerido mudanças nas rotinas 

de trabalho. 
     

O programa de doutorado que fiz tornou-me mais 

receptivo a mudanças no trabalho.      

O programa de doutorado que fiz beneficiou meus 

colegas de trabalho, que aprenderam comigo 

algumas novas habilidades. 
     

Após o meu programa de doutorado, tenho 

cooperado com colegas de trabalho na realização 

de suas atividades. 
     

A qualidade do meu trabalho melhorou mesmo 

naquelas atividades que pareciam não estar 

relacionadas ao meu programa de doutorado. 
     

Após minha pós-graduação, tenho mantido bom 

relacionamento interpessoal com colegas de 

trabalho. 
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4. Indique na escala abaixo a melhor opção que representa a intensidade das alterações ocorridas após a 

conclusão do programa, como decorrência da obtenção do título de Doutor(a) em administração pelo 

PPGA/FEA/USP. 

 

 
não alterou 

alterou 

pouco 

alterou 

medianamente 

alterou 

muito 

alterou 

totalmente 

Mobilidade profissional 
     

Empregabilidade 
     

Estabilidade profissional 
     

Prestígio 
     

Promoção social 
     

Produtividade 
     

Competências analíticas 
     

Produção acadêmica 
     

Status 
     

Respeitabilidade e reconhecimento 

acadêmico/profissional      

Remuneração 
     

Estilo de vida 
     

Habilidades cognitivas 
     

Amadurecimento pessoal 
     

Diferenciação profissional 
     

Autonomia profissional 
     

Oportunidades na carreira 
     

Espírito acadêmico 
     

 
 

 

PARTE C – RELACIONAMENTO 

 

5. Esta seção está relacionada à sua participação/interação em atividades relacionadas ao PPGA e à 

FEA/USP em dois momentos distintos: (a) durante sua passagem pelo programa, como discente; e (b) após 

sua titulação, na condição de egresso do Programa. 

 

Para cada linha, você deverá assinalar duas vezes: 

- Na coluna "Durante o Doutorado", indique na escala a opção que melhor representa a frequência de sua 

participação/interação nas atividades extracurriculares no âmbito da FEA/USP, na época que estava 

matriculado(a) como aluno(a) do doutorado. 

- Na coluna "Após a Titulação", indique na escala a opção que melhor representa a frequência de sua 

participação/interação nas atividades do PPGA e/ou da FEA após a obtenção do título de doutor, na condição de 

egresso (ex-aluno). 
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Durante o Doutorado Após a Titulação 

Participação em grupos de pesquisa e/ou em programas de 

estudos específicos da FEA/USP (ex: CORS, GEP, GPEADE, 

NÚCLEO DECIDE, LABFIN, PENSA, PROASIA,GQVT, 

PROFUTURO, PROGEP etc.) 

 
 

Organização de eventos científicos no âmbito da FEA/USP 

(coordenação de área, liderança temática, moderação de 

sessões, coordenação de debates)  
 

Participação em eventos científicos na FEA/USP como autor, 

palestrante ou ouvinte  
 

Organização de palestras e seminários de curta duração na 

FEA/USP  
 

Avaliação de artigos para eventos científicos organizados no 

âmbito da FEA/USP  
 

Avaliação para o Prêmio Ruy Leme (concurso de melhor TCC 

da graduação em administração da FEA/USP)  
 

Participação como membro de corpo editorial e/ou parecerista 

de periódicos da FEA/USP  
 

Colaboração/participação em programas de graduação de 

ensino, pesquisa e extensão da FEA/USP, tais como o Programa 

de Educação Tutorial - PET e o Programa de Extensão de 

Serviços à Comunidade - PESC 

 
 

Proferimento de Palestras em eventos de curta duração na 

FEA/USP como palestrante convidado(a)  
 

Proferimento de Palestras em disciplinas da graduação da 

FEA/USP como palestrante convidado(a)  
 

Proferimento de Palestras em disciplinas da pós-graduação da 

FEA/USP como palestrante convidado(a)  
 

Atuação em atividades institucionais na FEA/USP, na condição 

de representante discente ou representante dos egressos  
 

Participação/colaboração em atividades de entidades estudantis 

da FEA/USP, tais como Centro Acadêmico, Cursinho, Centro 

de Línguas, Atlética etc.  
 

Participação em pesquisas/publicações com docentes, discentes 

e/ou egressos do PPGA/FEA/USP  
 

Doação de recursos financeiros para a FEA/USP 
 

 

Doação de recursos não financeiros para a FEA/USP (material 

didático, equipamentos etc.)  
 

Orientações/suportes demandados por alunos de graduação da 

FEA/USP (ex: Iniciação Científica, trabalhos de disciplinas, 

TCC, orientação de carreira etc.)  
 

Orientações/suportes demandados por alunos de pós-graduação 

da FEA/USP  
 

Disponibilização/busca de oportunidades de estágio/emprego 

em canais específicos da FEA/USP (ex: Programa de 

Relacionamento com egressos – FEAMAIS, Seção de 

Estágios/Empregos, mailing etc.) 
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Durante o Doutorado Após a Titulação 

Realização de consultas e/ou acompanhamento das atividades 

da FEA/USP por meio de seus canais de divulgação (ex: 

website da FEA/USP, e-newsletters, revistas, jornais etc.)  
 

Integração por meio das Redes Sociais criadas pelo PPGA, 

FEA/USP, alunos e/ou egressos  
 

Participação em associação de alunos/egressos 
 

 

Como representante/responsável para o estabelecimento de 

parcerias/convênios institucionais com o PPGA e/ou a 

FEA/USP  
 

Participação de eventos de networking com egressos 

organizados pela FEA/USP  
 

Utilização da estrutura da FEA/USP, tais como salas de estudos, 

laboratório de pesquisas, biblioteca, sala de informática etc.  
 

  
 

PARTE D – ASPECTOS NO MOMENTO DO INGRESSO 

 

Para responder as questões a seguir, considere o momento de sua participação no processo seletivo e/ou de seu 

ingresso no programa de doutorado em administração da FEA/USP. 

 

 

6. Indique as razões que levaram você a tomar a decisão por cursar o programa de doutorado. 

 

 
nada 

muito 

pouco 
parcialmente muito totalmente 

Corrigir deficiências do mestrado 
     

Seguir e/ou aprimorar a carreira docente 
     

Seguir e/ou aprimorar a carreira de pesquisador 
     

Ampliar oportunidades de trabalho 
     

Melhorar a efetividade no trabalho em termos acadêmicos 

e/ou profissionais      

Melhorar o nível de renda 
     

Melhorar a competitividade no mercado de trabalho 
     

Incentivo da bolsa de estudos 
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7. Qual era a sua principal atividade remunerada, até o momento de seu ingresso no doutorado? 

empregado no setor público 

empregado no setor privado 

autônomo ou consultor 

proprietário ou sócio 

outro (especificar abaixo) 

 

 
 
8. Em qual Unidade Federativa? 

  
 

9. Que tipo de organização/instituição exercia em sua principal atividade remunerada, até o momento de 

seu ingresso? 

 

administração pública 

empresa pública ou privada 

instituição de ensino superior - IES 

outra instituição de ensino (que não de nível superior) 

instituição de pesquisa 

organização do terceiro setor (ONG, OSCIP etc) 

outro (especificar abaixo) 

 

 
 
10. Atuava como docente do ensino superior na principal atividade remunerada? 

sim 

não 

 
 

 

PARTE D* – DETALHAMENTO DOCENTE 

 
11. A atividade docente envolvia pesquisa? 

sim 

não 

 
 

 
12. Indique em qual(is) âmbito(s) desenvolvia suas atividades como docente na IES 

graduação 

pós-graduação lato sensu 

mestrado profissional 

mestrado acadêmico 

doutorado 

outro (especificar abaixo) 
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13. Indique em qual regime de trabalho 

regime com dedicação exclusiva 

tempo integral 

tempo parcial 

hora/aula 

outro (especificar abaixo) 

  
 

* 

14. Informe o tipo de instituição 

universidade 

centro universitário 

faculdade 

instituição de pesquisa 

outro (especificar abaixo) 

 
 

 * 

15. Natureza da Instituição 

Pública 

Privada 

outro (especificar abaixo) 

  
 

 

PARTE D** – REMUNERAÇÃO 

 
16. Indique em que faixa salarial de remuneração mensal se situava na época do ingresso no doutorado 

Até R$ 5.000,00 

Acima de R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00 

Acima de R$ 10.000,00 até R$ 15.000,00 

Acima de R$ 15.000,00 até R$ 20.000,00 

Acima de R$ 20.000,00 
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PARTE E – ASPECTOS APÓS A TITULAÇÃO 

Para responder as questões a seguir, considere o momento após a obtenção do título de doutor em administração 

pela FEA/USP 

 

 
17. Atualmente, a sua principal atividade remunerada está relacionada como: 

empregado no setor público 

empregado no setor privado 

autônomo ou consultor 

proprietário ou sócio 

outro (especificar abaixo) 

  
18. Em qual Unidade Federativa? 

  
 
19. Informe o tipo de organização/instituição que atualmente exerce em sua principal atividade remunerada. 

administração pública 

empresa pública ou privada 

instituição de ensino superior - IES 

outra instituição de ensino (que não de nível superior) 

instituição de pesquisa 

organização do terceiro setor (ONG, OSCIP etc) 

outro (especificar abaixo) 

  
 
20. Atua como docente do ensino superior na principal atividade remunerada? 

sim 

não 

  
 

21. A atividade docente envolve pesquisa? 

sim 

não 

  
 
22. Indique em qual(is) âmbito(s) desenvolve suas atividades como docente na IES 

graduação 

pós-graduação lato sensu 

mestrado profissional 

mestrado acadêmico 

doutorado 

outro (especificar abaixo) 
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23. Indique em qual regime de trabalho 

regime com dedicação exclusiva 

tempo integral 

tempo parcial 

hora/aula 

outro (especificar abaixo) 

  
 
24. Informe o tipo de instituição 

universidade 

centro universitário 

faculdade 

instituição de pesquisa 

outro (especificar abaixo) 

  
 
25. Natureza da Instituição 

Pública 

Privada 

outro (especificar abaixo) 

  
 

 

PARTE E** – REMUNERAÇÃO 

 
26. Indique em que faixa salarial de remuneração mensal se situa atualmente 

Até R$ 5.000,00 

Acima de R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00 

Acima de R$ 10.000,00 até R$ 15.000,00 

Acima de R$ 15.000,00 até R$ 20.000,00 

Acima de R$ 20.000,00 

  
 

PARTE FINAL  –  SATISFAÇÃO GERAL E SUGESTÕES 

 
27. Avalie o seu grau de satisfação geral com o programa de doutorado pelo qual se titulou. 

totalmente 

insatisfeito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
totalmente 

satisfeito 

 
 

 
28. Em sua opinião, considerando as demandas exigidas no exercício profissional e com base em sua 

experiência após a titulação, em que aspectos o PPGA/FEA/USP poderia se aprimorar?  
 

 
29. Observações Gerais 


