
 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

 

Carolina Oliveira Ferrari 

  

Mestrado profissional em educação nas profissões em saúde: contribuições para o 

programa a partir dos egressos não concluintes. 

 

 

 

 

 

Mestrado Profissional em Educação nas Profissões em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOROCABA 

2017 



 
 

Carolina Oliveira Ferrari 

 

Mestrado profissional em educação nas profissões em saúde: contribuições para o 

programa a partir dos egressos não concluintes. 

 

 

 

Trabalho Final apresentado à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de 

MESTRE PROFISSIONAL em 

Educação nas Profissões da Saúde, sob 

a orientação da Prof.(a) Dr.(a) Raquel 

Aparecida de Oliveira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela Biblioteca Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Júnior. 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – PUC-SP 

 

  

Ferrari, Carolina Oliveira 

F375             Mestrado profissional em educação nas profissões em saúde: 

contribuições para o programa a partir dos egressos não concluintes 

/ Carolina Oliveira Ferrari. -- Sorocaba, SP, 2016. 

       

Orientadora: Raquel Aparecida de Oliveira. 

Trabalho Final (Mestrado Profissional) -- Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde. 

 

1. Educação de Pós-Graduação. 2. Ocupações em Saúde. 3. 

Evasão Escolar. 4. Fatores Socioeconômicos. I. Oliveira, Raquel 

Aparecida de. II. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. III. Título. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço (e vou continuar agradecendo sempre), a Nossa Senhora, por me 

abençoar todos os dias, por me dar força interior para superar as dificuldades e me 

mostrar os melhores caminhos nas horas incertas.  

À minha orientadora Professora Doutora Raquel Aparecida de Oliveira, por 

ser um exemplo de profissional e de mulher a ser seguido, que apesar de todos os 

meus obstáculos, acreditou no meu trabalho, me mostrou o caminho da ciência e 

sempre me amparou nas dúvidas (que eram muitas). 

 À minha família, meus pais, meu marido Mateus e amigos, a qual eu amo 

muito, agradeço pelo carinho, paciência e sempre estarem me incentivando em 

todas as fases da minha vida. Aos amigos feitos durante o Programa de Mestrado 

Profissional: Andréia, Cassiano, Marcelo e Rafael. 

E a todos os funcionários (Heloisa, Pedro, Paulo) e professores do Programa 

de Mestrado Profissional, pelo convívio e aprendizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

FERRARI, CO. Mestrado profissional em educação nas profissões em saúde: 

contribuições para o programa a partir dos egressos não concluintes. [Dissertação] – 

PUCSP – Sorocaba, 2016 

Introdução: O Mestrado Profissional tem como característica aproximar a 

pesquisa do exercício profissional, proporcionando melhoria na competência 

científica, formando profissionais aprimorados em sua prática. Desde 2011, o 

Programa de Mestrado Profissional em Educação nas Profissões de Saúde da 

PUC/SP campus Sorocaba, em formato interdisciplinar, atende às necessidades de 

educação em saúde dos serviços/ensino. É importante garantir que os alunos que 

ingressam tenham êxito, com enfoque na avaliação curricular e nos motivos que os 

levem a evasão, um fenômeno social complexo, definido como interrupção no ciclo 

de estudos. Objetivos: Discutir as causas da evasão, analisar as características 

sócio demográficas e descrever o perfil pessoal e profissional dos egressos não 

concluintes. Material e métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, 

quali-quanti, realizado no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Dos 100 

alunos ingressantes no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, 21 (21%) 

não concluíram o curso. Os participantes responderam um questionário 

semiestruturado, autoaplicável, online, elaborado pela pesquisadora a partir do 

Modelo de Integração do Estudante na Pós-Graduação. Resultados: Dos 21 alunos 

evadidos, 12 (57%) responderam que tinham como atributos de entrada média de 

idade de 37 anos, na maioria mulheres, vindos do interior de São Paulo. Como meta 

e compromisso nove (75%) pretendem seguir carreira acadêmica. Destacam-se os 

principais motivos para a evasão: problemas financeiros, incompatibilidade de 

horário com o trabalho e dificuldades de interação entre aluno e orientador. O tempo 

de permanência da maioria no curso foi de quatro semestres, período em que os 

alunos já tinham concluídos os créditos das disciplinas. Conclusão: A continuidade 

de estudos de profundidade com egressos não concluintes poderá contribuir para 

validar e incorporar novos indicadores, bem como favorecer discussões sobre os 

determinantes do processo seletivo identificando as intenções para a escolha do 

mestrado profissional. 

Palavras-chave: Mestrado Profissional, Evasão, Profissões em Saúde 



 
 

ABSTRACT 

FERRARI, CO. Professional Masters of education in health occupations: 

contributions for the program based on the students that dropped out. [Dissertation] – 

PUCSP – Sorocaba, 2016 

Introduction: The main characteristic of the Professional Masters program is the 

possibility to approach researching with the routine of professional working, 

improving the scientific capacity, training professionals to their excellence. Since 

2011, the Professional Masters Education program of Health Occupations of PUC/SP 

campus at Sorocaba, in an interdisciplinary method, meets the need of education of 

health to fulfill the occupations/education necessity. It’s important to ensure the 

incoming students success, focusing on curricular evaluation and eventual reasons 

that lead to a dropout, a complex social phenomenon, defined as an interruption in 

studies cycle of the student. Object: Discuss the reasons of the MP`s dropouts, 

analyze the social demographic characteristics of the students that dropout of 

MPEPS of FCMS of PUC/SP, and describe the personal/professional profile of this 

students.  Material and Methods: This is a cross-sectional study, descriptive, quali-

quantity, where the data collection was made between September of 2015 and 

February of 2016. Of the 100 incoming students between January of 2011 and 

December of 2014, 21 of these students dropped out. These students that dropped 

out, responded to a semi structured, self-supporting and online quiz, created by the 

researcher using the Student`s Integration Postgraduate Model. Results: Twelve 

(57%) of the students answered the quiz, and those have an average of 37 years old, 

the majority are female, from the regions near São Paulo. Of these students, nine 

(75%) will still try to follow an academic career. In an integration of academic and 

social reasons, the main detected aspects for the dropouts were: financial problems, 

time mismatch with their jobs and interactions difficulties between the student and the 

teacher advisor.  The average time of most of those students is four semesters, 

period in which the students had already completed the credits needed in the 

course`s subjects. Conclusion: The continuity of in-depth studies with non-

conclusive graduates may contribute to validate and incorporate new indicators, as 

well as favor discussions about the determinants of the selection process, identifying 

the intentions to choose the professional master's degree 

Key-Words: Professional Masters, Dropout, Health occupations. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com mais de vinte anos de implementação pelo Ministério da Educação do 

Brasil (MEC), o Mestrado Profissional (MP) representa uma formação de pessoal de 

nível superior, um nível de formação que se alicerça na necessidade de assegurar 

treinamento eficaz a técnicos e a trabalhadores para atuarem na transferência de 

conhecimento. Pode-se dizer que sua mais forte característica é a possibilidade de 

aproximar a pesquisa do exercício profissional, e ao mesmo tempo, proporcionar 

melhoria na competência científica, formando profissionais aprimorados em sua 

prática, que beneficiarão tanto a sociedade quanto a organização na qual irão atuar 

de maneira específica. O MP é a designação do Mestrado que enfatiza estudos e 

técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação 

profissional1.  

O termo "profissional" é utilizado somente no Brasil; os mestrados nos países 

europeus e na América do Norte que têm características semelhantes às 

mencionadas recebem, na maioria das vezes, o nome da área de conhecimento em 

que o curso foi realizado2,3.  

Nos EUA, o título de Mestre é fator de alta diferenciação no mercado de 

trabalho. Até a década de 50, os estudos universitários acabavam praticamente na 

graduação e em face de escassez de cursos de pós-graduação e das instâncias 

econômicas e sociais, poucos profissionais se dispunham a ir em frente, enfrentar 

cultura e idiomas diferentes em outros estados ou países para cursar pós-

graduação4. 

Os cursos de pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento e extensão só 

foram aparecer a partir da organização do Parecer no 977/65, que considerava a 

necessidade de implantar e desenvolver o regime de cursos de pós-graduação no 

ensino superior brasileiro. O nome e sistema da pós-graduação teve origem nos 

Estados Unidos. Seu desenvolvimento pode ser considerado como produto da 

influência germânica, coincidente com as grandes transformações das universidades 

americanas nas últimas três décadas do século passado. É quando a universidade 

deixa de ser uma instituição apenas que ensina e forma profissionais para dedicar-

se às atividades de pesquisa científica e tecnológica. Isto é, uma universidade 
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destinada não somente à transmissão do saber já constituído, mas voltada para a 

elaboração de novos conhecimentos mediante a atividade de pesquisa criadora1. 

Até o ano de 1995, quando se concluía o Mestrado, seu título não 

diferenciava quanto a ser profissional ou acadêmico, embora muitos profissionais 

que se formavam, fossem atuar nas empresas e não na docência. Surgiu assim a 

necessidade de regulamentação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), órgão do Ministério da Educação que atua na expansão, 

regulação e avaliação da pós-graduação stricto sensu no país. Ao constatar que 

mudanças técnicas, econômicas e sociais demandavam profissionais com perfis de 

alta qualificação e produtividade, flexibilizou seu modelo, criando a modalidade 

profissional de mestrado5.  

Comparando aos sistemas de pós-graduação norte-americanos ou europeus, 

o Brasil se distingue por contar com um mestrado acadêmico, que constitui uma 

etapa em si mesma da formação pós-graduada6. 

A primeira regulamentação da CAPES orientando a criação de MP foi a 

Portaria nº 47 de 17 de outubro de 1995 (logo depois substituída pela Portaria nº 

080, de 16 de dezembro de 1998). O documento ―Capes: Metas da Atual Gestão‖ 

cita que as profundas transformações econômico-sociais experimentadas pela 

sociedade brasileira nas últimas décadas, processo este que tem implicado sensível 

expansão e diferenciação do sistema produtivo e da estrutura de empregos, têm 

também acarretado o surgimento de novas demandas de formação de profissionais 

de alto nível que não irão, necessariamente, atuar na vida acadêmica7. 

As propostas, regulamentadas pela Portaria Normativa nº 17, de 28 de 

dezembro de 2009, citam que cursos de MP devem apresentar uma estrutura 

curricular que enfatize a articulação entre conhecimento atualizado, domínio da 

metodologia pertinente e aplicação orientada para o campo de atuação profissional 

específico. Para isto, uma parcela do quadro docente deve ser constituída de 

profissionais reconhecidos em suas áreas de conhecimento por sua qualificação e 

atuação destacada em campo pertinente ao da proposta do curso. O trabalho final 

do curso deve ser sempre vinculado a problemas reais da área de atuação do 

profissional-aluno e de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, 

podendo ser apresentado em diversos formatos8, capacitando o aluno para uma 

prática profissional transformadora por meio dos métodos científicos. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/Port-MEC-17-2009-mestrado-profissional.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/Port-MEC-17-2009-mestrado-profissional.pdf
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O MP tem potencial importante no desenvolvimento social-econômico do 

Brasil, como: contribuir para o mercado de trabalho numa formação que requer mais 

qualificação, aumentar a produção na economia promovendo grandes avanços no 

resgate de nossa dívida social, e aumento de titulações no país. Ou seja, que 

transforme o país em centro criador de ciência e de cultura8.  

Outra característica importante do mestrado profissional reside no fato deste 

ser oferecido a partir do estabelecimento de uma parceria entre instituições de 

serviço e instituições de ensino, a superação dos modelos tradicionais de formação 

na área de saúde, de ―modo escolar‖, distanciado da realidade concreta, dirigindo-se 

para o ―modo serviço‖ nela mergulhado5.  

O documento ―CAPES – A necessidade de desenvolvimento da pós-

graduação profissional e o ajustamento do sistema às características desse 

segmento‖, anexo à ata da 65ª reunião do Conselho Técnico-Científico, realizada 

nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2002, aborda detalhadamente esta questão. Entre os 

vários aspectos focalizados no documento, salienta-se: 

- afirmação de que a pós-graduação brasileira deve abranger duas vertentes de 

formação igualmente importantes para o desenvolvimento do país – a acadêmica e a 

profissional; 

- a responsabilização da CAPES em adequar a forma como é realizada a avaliação 

das propostas e o acompanhamento de cursos profissionais e em aprofundar o 

diálogo com a comunidade acadêmica, no sentido de superar as resistências e 

inquietações quanto ao papel do mestrado profissional. 

 O ―Plano Nacional de Pós- Graduação 2011-2020 – A Pós Graduação 

Brasileira no Horizonte de 2020‖. Este Plano destaca a posição que o Brasil tem 

como meta, comparando-o com outras nações, abordando cinco campos: 

1. Conhecimento e sociedade: as novas modalidades de interação entre 

universidade e sociedade, com a participação das instituições universitárias 

na formulação e na implementação das metas nacionais de desenvolvimento. 

2. Inovações curriculares e de formação: à atenção a diversidade curricular e a 

formações mais compatíveis com o conhecimento já disponível, bem como o 

incentivo a programas de formação multi e transdisciplinares.  
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3. Consolidação nacional do parque de pós-graduação: espalhamento territorial 

estratégico do parque e programas de adoção interinstitucionais, que tem por 

objetivo principal expandir a excelência de ensino nas mais diversas áreas do 

país. 

4. Definição estratégica de crescimento: espalhamento não linear das áreas e 

criação de centros de excelência em ensino/pesquisa em âmbito nacional e 

internacional. 

5. Inserção internacional: formação nacional em níveis de competitividade, 

política de atração de pesquisadores, consórcios internacionais estratégicos 

no âmbito da América Latina e na África de expressão portuguesa6. 

De acordo com informações disponibilizadas no site da CAPES, são 

reconhecidos no país: 6347 programas e 4237 cursos de mestrado acadêmico, 

mestrado profissional e doutorado. Desse total, 1544 programas e 1039 cursos 

estavam inseridos na grande área das Ciências da Saúde, o que as torna as 

maiores entre as nove grandes áreas que formam o Sistema de Pós-Graduação da 

CAPES 9. Dentre as grandes áreas das Ciências da Saúde há: Interdisciplinar, 

Enfermagem; Educação Física; Nutrição; Farmácia; Odontologia; Saúde Coletiva e 

as Medicinas9.  

Tabela 1: Total de Cursos de pós-graduação por região do Brasil: 

Região Total 
Mestrado 

Acadêmico 
Doutorado 

Mestrado 

Profissional 

CENTRO-

OESTE 
345 137 9 47 

NORDESTE 857 387 14 134 

NORTE 231 105 4 44 

SUDESTE 1905 389 40 367 

SUL 899 288 10 149 

Totais 4237 1306 77 741 

Fonte: Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020: Documentos setoriais – 

Volume II 
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Tabela 2: Número de Matrículas no MP no Brasil entre os anos de 1998 a 

2009: 

Ano 
Matrículas Mestrado 

Profissional 

1998 0 

1999 589 

2000 1131 

2001 2956 

2002 4350 

2003 5065 

2004 5809 

2005 6301 

2006 6798 

2007 7638 

2008 9073 

2009 10135 

Fonte: Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020: Documentos setoriais – 

Volume II 

Com esta grande demanda de cursos da área de Ciências da Saúde em pós-

graduação stricto-sensu, espera-se que estes profissionais quando formados, sejam 

voltados para um mundo de prática, aplicabilidade, capazes de levar mais 

conhecimento, teoria, e seu aperfeiçoamento para sua organização de trabalho, 

tornando-os aptos para elaborar técnicas e processos novos, profissionais estes 

capazes individualmente e dotados de um diferencial competitivo no mercado de 

trabalho10. Supririam, em alto nível, o desmantelamento dos setores de pesquisa das 

grandes indústrias, reforçando a tese da necessidade da associação 

universidade/empresa 11. 

Atualmente, os cursos de MP já se encontram consolidados em muitas 

instituições de ensino superior, enquanto outros estão em processo de estruturação. 

Esta modalidade de pós-graduação vem gerando, paralelamente, muitas 

divergências quanto a sua aceitação, bem como restrições ao seu reconhecimento 

no espaço acadêmico, com consequente transmissão desses posicionamentos para 

setores de serviços e áreas profissionais12. 

Em Saúde Pública, há exemplos de MP que capacitam os gestores de 

organizações, seja de saúde ou de ciência e tecnologia em saúde, reconhecendo-se 

que a organização e gestão são uma das peças importantes na construção de um 
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bom gerenciamento. Uma região inteira de um Estado pode ser assim beneficiada 

por um único programa de pós-graduação, que considere as questões de maneira 

global e não segmentada13. Existe atualmente uma forte demanda por profissionais 

altamente qualificados na gestão de processos de saúde e na formulação de 

políticas com uma visão pragmática e operacional, mas não menos qualificada para 

enfrentar os enormes desafios dos modelos sanitários vigentes. Desta forma, estes 

cursos de MP são de alta relevância e devem ser estimulados11.  

1.1 A proposta do MP da PUC/SP 

Criado em 1951, o curso de medicina da atual Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde (FCMS) campus Sorocaba da PUC-SP foi o primeiro curso de 

medicina do interior do Estado de São Paulo. No mesmo ano foi também criado o 

curso de enfermagem. Ambos compuseram um núcleo de formação profissional de 

onde saíram grandes expoentes na área da saúde brasileira. Em 1997, a criação do 

curso de ciências biológicas veio atender uma necessidade local e somar 

conhecimento à área. A pós-graduação lato senso existe no campus Sorocaba 

desde 1982, através dos programas de residência médica e nas diferentes 

especialidades médicas e de enfermagem.  

O programa de Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da Saúde 

(MPEPS) foi criado no ano de 2011, e veio atender uma demanda regional e 

estabelecer um novo degrau na formação de profissionais de saúde pela PUC-SP. 

O MPEPS tem por objetivos: Capacitar profissionais para a prática 

profissional avançada e transformadora de procedimentos e processos aplicados, 

por meio da incorporação do método científico, habilitando-o para atuar em 

atividades técnicas, científicas, pedagógicas e de inovação na área de saúde; formar 

profissionais qualificados pela apropriação e aplicação do conhecimento embasado 

no rigor metodológico e nos fundamentos científicos; formar profissionais capazes 

de incorporar continuamente os avanços da área, aplicando-os e solucionando 

problemas; desenvolver pesquisas na área abrangida pelo programa, estimulando a 

formação de núcleos dedicados à investigação de problemas locais, regionais e 

nacionais relacionados à educação e exercício profissional na área da saúde; 

desenvolver projetos de pesquisa e extensão como forma de contribuição cultural e 

social da PUCSP à sociedade, priorizando aqueles de maior interesse e alcance 



15 
 

social, buscando superar o trabalho individual pelo interdisciplinar e incentivando a 

integração docente-aluno; conferir o título de MESTRE com validade nacional14. 

O MP é um mestrado stricto sensu que obedece aos procedimentos típicos 

dessa modalidade de ensino15. Visto como importante na integração e 

complementação entre os problemas profissionais e o conhecimento gerado na 

universidade, o MP constitui oportunidade de maior aproximação entre os trabalhos 

conduzidos pela universidade e as demandas provenientes do campo social e 

profissional, além das demandas por soluções tecnológicas16. Tomar a própria 

prática docente como ponto de partida para empreender mudanças no cotidiano do 

ensinar e aprender no âmbito dos serviços de saúde, em um movimento de ação-

reflexão-ação, constitui-se em instigante caminho a ser trilhado17.  Esta é a essência 

de um MP na área do Ensino na Saúde. 

Desse modo, diante da possibilidade da construção deste novo espaço de 

discussão e de articulação entre a academia e o serviço de saúde, o MPEPS 

assume o compromisso de qualificar os profissionais que atuam na área do ensino 

(formal e informal) para a produção do conhecimento visando atender aos princípios 

preconizados pelo SUS.  

O Programa de Estudos Pós-Graduados Educação nas Profissões da Saúde 

da PUC/SP, da FCMS alocado no campus Sorocaba, foi homologado pelo CNE 

(Portaria MEC 1364, de 29/09/2011, DOU 30/09/2011, seção. 1, p.40). Em 

consonância com a necessidade de inovação e desenvolvimento da educação em 

saúde através de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, problematização, 

ensino baseado na prática e pesquisa educacional e a presença de um corpo 

discente em atividade profissional e interessada no desenvolvimento pessoal e de 

processos dentro do seu ambiente de trabalho complementando o binômio 

educação-trabalho14. 

Trata-se de um MP interdisciplinar dirigido à educação nas profissões da 

saúde que veio atender às necessidades regionais, permitindo à PUC/SP avançar 

nesta área na educação formal e no desenvolvimento docente. Está organizado com 

base na área de concentração: Desenvolvimento profissional e integração 

qualificada Universidade e Serviços para a educação nas profissões de saúde. 
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Desde o início até dezembro de 2016, houve doze turmas que se constituíram 

com 167 alunos provenientes das áreas de Biomedicina, Ciências Biológicas, 

Educação física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Publicidade 

e Propaganda, Serviço Social, Tecnólogo em Radiologia Médica. Destes, 74 alunos 

se titularam, 65 alunos estavam em curso e 28 alunos se evadiram.  

O aluno do MPEPS da FCMS da PUC/SP deve completar 30 créditos em: 

Disciplinas Obrigatórias, Eletivas, Atividades Complementares e a Dissertação ou 

trabalho de conclusão. De acordo com o plano do Programa, uma hora/aula 

determina quatro horas semanais obrigatórias de atividades programadas ou 

estudos para o aluno. A unidade de crédito equivale, portanto, a quatro horas de 

atividades programadas correspondendo a leituras dirigidas, preparação de 

seminários, atividades de pesquisa e preparo da dissertação e uma hora de aula 

teórica, totalizando cinco horas. A integralização dos créditos corresponde a 17 

semanas, totalizando assim, 85 horas/atividades/semestre14. 

São três as disciplinas obrigatórias: Bioética, Gestão em Saúde, Metodologia 

da Investigação Científica aplicada à educação em saúde e, Política, Trabalho, 

Educação e Saúde. São oferecidas disciplinas eletivas, como: Educação à distância 

(aulas totalmente feitas via online) nas profissões de saúde, qualidade de vida como 

determinante da saúde, metodologias ativas de aprendizagem, processos de ensino-

aprendizagem e sua avaliação, tecnologias para educação em saúde e, temas em 

educação em saúde14, destas, o aluno deve cumprir duas. Como visto na tabela 3 

seis alunos (50%), consideraram como excelente a prática pedagógica aplicada, o 

conjunto de disciplinas e os conteúdos por elas abordados. 

Como estrutura acadêmica do MPEPS da PUC/SP, possui uma secretaria, 

sala de coordenação, salas de aula equipadas com lousa, retroprojetor; biblioteca e 

Laboratório de informática com funcionários que auxiliam os alunos em pesquisas e 

dúvidas e auditórios, onde são realizados os exames de qualificação e defesas de 

dissertação. 

O MP está fazendo parte do momento em que o aluno toma uma decisão em 

sua vida, principalmente no campo profissional, tornando assim uma tendência do 

mundo contemporâneo, num contexto de expansão e democratização da Pós—

Graduação (stricto sensu). O mestrado foi então definido como um ―grau autônomo 



17 
 

por ser um nível da pós-graduação que proporciona maior competência científica ou 

profissional para aqueles que não desejam ou não podem dedicar-se à carreira 

científica‖5.  

Este trabalho é importante para que se tenha um olhar sobre os egressos não 

concluintes e compreender os fatores que levam à evasão, a partir disso, considerar 

uma possível redução do número de desistências e abandonos, procurando 

melhorar a qualidade do ensino e a melhoria da produtividade científica do aluno. 

1.2 Evasão 

É importante garantir que o tempo em que os alunos que ingressam no MP 

tenham êxito, onde a instituição deve acompanhar e planejar ações educativas. A 

evasão, um grande desafio das universidades brasileiras18, deve ser pesquisada 

levando em conta a correlação possível da multiplicidade de fatores que 

seguramente interferem na decisão de evasão do aluno.  

A evasão é conceituada pelo MEC como a saída definitiva do curso de origem 

sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração 

de alunos em curso completa. É um fenômeno social complexo, definido como 

interrupção no ciclo de estudos. Vem preocupando as instituições de ensino em 

geral, sejam públicas ou particulares, pois a saída de alunos provoca graves 

consequências sociais, acadêmicas e econômicas19.  

Sabe-se que o sistema de avaliação da CAPES solicita dos programas, 

informação relativa a abandono e desligamento de estudantes. Mesmo que 

tecnicamente diferentes, essas duas categorias podem, para efeito de análise, ser 

agregadas. Segundo dados veiculados pela CAPES, no ano de 2003, mais de 

quatro mil mestrandos e cerca de 1,4 mil doutorandos abandonaram os cursos ou 

foram desligados, provavelmente, pelas mais variadas razões20. 

Um problema sério dos programas de pós-graduação é o da seleção de 

candidatos que não trazem uma ―bagagem‖ mínima compatível com o nível 

acadêmico de um mestrado. A área de Educação normalmente gera um sentimento 

de familiaridade, que leva muitos a julgarem-se aptos e ter profundas reflexões 

teóricas e afirmações categóricas sobre assuntos educacionais12.  
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Para quem se evade, a mudança pode ter um significado positivo - por 

exemplo, quando um aluno insatisfeito com sua escolha de curso ou instituição 

realiza uma troca de curso que, de certa forma, dê um rumo melhor à sua carreira. 

Por outro lado, a evasão pode trazer prejuízos financeiros para o aluno ou sua 

família, que pode ter investido uma quantia importante em cursos, congressos ou 

mesmo mensalidades, além de algum possível prejuízo psicológico, dependendo 

dos motivos associados à evasão. Pelo lado institucional, destacam-se alguns 

prejuízos, como o investimento público perdido (instituições públicas) e o prejuízo 

financeiro em relação aos lucros esperados (instituições privadas). Soma-se a estes 

prejuízos o fato de que a vaga ocupada pelo aluno evadido, que não vai se formar e 

assim trazer um retorno social, poderia ter sido preenchido por outro aluno21. São 

necessários estudos sobre evasão para que possam ser promovidas ações que 

minimizem a ocorrência desse fenômeno, compreender o que prejudicou o interesse 

do aluno, assim como identificar possíveis falhas da instituição. 

A literatura internacional aponta para diversos modelos de evasão e 

permanência no ensino superior. Destacam-se cinco tipos de modelos que justificam 

a permanência/evasão: modelos psicológicos, que enfocam características 

individuais, fundamentalmente de personalidade ou comportamentais; modelos 

sociológicos, que buscam explicações para evasão no contexto social do aluno e da 

instituição, desviando o foco das questões psicológicas; modelos econômicos que 

aplicam a lógica do custo-benefício à decisão de evadir-se; modelos organizacionais 

(por exemplo, a teoria de Tinto) que abarcam aspectos pessoais, sociais e 

institucionais para explicação da evasão e o modelo interacional, que busca integrar 

aspectos de todos os modelos anteriormente citados22.  

Vincent Tinto23 tem sido considerado um dos mais atuantes pesquisadores e 

influentes autores sobre o tema da permanência, a ponto de ter conquistado um 

status de hegemonia, de ser o criador de um paradigma e cujo trabalho é ponto 

inicial de qualquer discussão sobre permanência24. O Modelo de Integração dos 

Estudantes de Tinto descrito em Review of Educational Research, é composto por 

duas dimensões: a interna, decorrente de fatores advindos da experiência que 

antecede a entrada do aluno na graduação e de suas características individuais, e 

outras de integração, voltada para as experiências vividas na graduação. A 

dimensão de integração está avaliada por meio do desempenho em notas e pela 
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integração social, que corresponde à interação discente e docente, além do 

envolvimento dos alunos em atividades complementares25.  

O respectivo modelo consiste de seis conjuntos de variáveis em uma 

sequência causal: atributos de pré-entrada; comprometimentos iniciais; integração 

acadêmica; integração social; comprometimentos subsequentes; e resultados 

(decisão entre persistência ou deserção)23. 

Ilustração 1: Modelo longitudinal de Vicent Tinto para explicar a Teoria da 

Integração do Estudante. 

 

Fonte: Bergamo FVM, Giuliani AC, Galli LCLA. Modelo de lealdade e retenção de alunos para 

instituições do ensino superior: um estudo teórico com base no marketing de relacionamento. Rev 

Científ Am Lat Caribe. 2011;(16):43–66
26

. 

O grupo de fatores que afetam a evasão está associado as influências 

sofridas pelo estudante que vem de antes da sua efetiva entrada na instituição, por 

meio dos atributos de pré-entrada, como atributos e habilidades: corresponde às 

variáveis demográficas do indivíduo, bem como aos aspectos educacionais prévios 

do estudante; escolaridade anterior: todas as experiências acadêmicas no ensino 

médio e fundamental; antecedentes familiares (aspectos como o nível sócio-

econômico e cultural da família, assim como os valores que esta sustenta).  
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Em seguida, surgem as metas traçadas pelo próprio estudante, o seu nível de 

comprometimento, bem como a sua intenção em se graduar ou não. Quando o 

estudante entra no ensino superior com baixas expectativas quanto à conclusão, 

tem uma propensão muito grande de evasão.  

O aumento da integração acadêmica leva ao crescimento do 

comprometimento com as metas, da intenção da graduação e da persistência e a 

Integração social: contempla a extensão da congruência do indivíduo e o sistema 

social das Instituições de Ensino Superior. Trazendo duas abordagens: o 

desenvolvimento e a frequência das interações com grupos de estudantes na 

instituição (repúblicas, grupos de estudo e pesquisa, atividades esportivas etc.) e 

com os professores; e a participação em atividades extracurriculares dentro da 

instituição. Tinto postula que as dimensões acadêmicas e sociais da integração 

influenciam subsequentemente, o comprometimento com a instituição e com a 

intenção de alcançar o objetivo de conclusão de curso23.  

Tinto esclarece que o comportamento de evadir consiste num processo de 

interações longitudinais. Assim, o indivíduo com um conjunto de características 

interage no sistema social e acadêmico da faculdade e o resultado desse processo 

interativo conduzirá à permanência ou a variadas formas de evasão13. 

Toma-se como marco formal para o estudo da evasão no ensino superior 

brasileiro o ano de 1995, quando foi instituída a Comissão Especial para o Estudo da 

Evasão pela Secretaria de Educação Superior/Ministério da Educação e do Desporto 

(Sesu/MEC). Neste ano, o MEC e as universidades públicas brasileiras 

manifestaram grande preocupação com o assunto, o que ocasionou o surgimento de 

um macro estudo. Dados publicados em 1996 pela Comissão Especial para Estudo 

da Evasão (criada pelo MEC) evidenciaram que as possíveis causas atribuídas ao 

problema estão relacionadas às características individuais dos estudantes, a fatores 

internos aos cursos/instituições e a questões externas aos estabelecimentos de 

ensino, como aspectos socioculturais e econômicos13.  

De acordo com a Comissão, o desempenho acadêmico é processo 

influenciado por um conjunto de fatores inter-relacionados e muitas vezes 

multiplicativos. Somente buscando compreender esse processo em sua complexa 

dimensão é que as universidades adquirirão condições de agir consistentemente 

com o objetivo de minorar os problemas a ele afeitos13. 
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A evasão pode ser devida a fatores internos e externos ao curso. Como 

fatores internos: o processo e os critérios de seleção de candidatos, a estrutura do 

curso, o sistema de orientação, o sistema de avaliação. E como fatores externos: o 

contexto familiar do aluno, a conjuntura socioeconômica, nos mais diversos níveis, 

do local ao internacional, o quadro político, o contexto cultural. As causas da evasão 

costumam ser variadas, como horários das disciplinas, falta de cursos noturnos, 

impossibilidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mau relacionamento 

professor-aluno, pouca integração social à universidade, expectativas não 

correspondidas e falta de informações sobre curso e profissão, mau desempenho, 

reprovações e atraso, problemas financeiros, entre outros24 .  

E, apesar da evasão não estar concentrada apenas na educação superior e 

que este fenômeno atingir todos os níveis de educação, o abandono e a 

desistência trazem, de um modo geral, implicações diversas para o futuro e o 

desenvolvimento do país, além de representar um dos maiores 

desafios enfrentados pela educação25. Na literatura não encontramos modelos 

específicos de avaliação da evasão para cursos de pós-graduação, desta forma, 

embora possam ter comportamentos diferentes, optamos por utilizar um modelo de 

ensino superior, adaptando a pós-graduados.  

1.3 Modelo de Integração do Estudante na Pós-Graduação  

Apesar de não ter um modelo específico para a pós-graduação, optamos pela 

articulação do Modelo de Integração de Tinto23 e as possíveis causas encontradas 

pela Comissão Especial para o Estudo da Evasão (Sesu/MEC)13. Desta forma, 

reescrevemos de acordo com a realidade da pós-graduação e baseados neste, 

modelo que chamamos de Modelo de Integração do Estudante na Pós-Graduação e 

elaboramos um questionário. Neste modelo de integração, foram preservadas as 

seis categorias descritas por Tinto, como descrevemos:  

1) Atributos de Entrada, correspondendo às características individuais do 

aluno, onde são avaliados os valores, status social, renda, características de apoio; 

competências e habilidades, escolarização anterior (neste caso a graduação, pós-

graduação ou até residência médica); e a frequência de participação em congressos. 

2) Metas e compromissos (pré-ingresso): antes da entrada na pós-

graduação, expectativa educacional pessoal e informações sobre o curso; e 

compromissos externos como local/locais onde trabalha e família; 
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3) Experiências institucionais, consideramos os fatores internos e 

externos, internos: desempenho acadêmico, incluindo frequência nas aulas, relação 

entre ensino-aprendizagem, reprovações, processo seletivo, sistema de 

avaliação/orientação, estrutura do curso incluindo projeto pedagógico, horários das 

disciplinas, laboratórios, biblioteca, currículos do quadro docente; atividades 

extracurriculares como horas extracurriculares e prova de inglês, interação com 

orientador, professores, funcionários e entre pares, onde se avalia um bom 

relacionamento interpessoal. Em fatores externos, foi avaliado o quadro político 

nacional e internacional, contexto cultural, carreira onde envolve o mercado de 

trabalho, valorização profissional, reconhecimento social, e condições financeiras do 

aluno.  

4) Integração Acadêmica e Social avalia-se a forma de integração e 

percepção do aluno tanto no campo acadêmico (docentes, administradores)  e no 

campo social (pares, grupos de estudos, colegas) através de suas experiências 

institucionais, influências das características do indivíduo e do ambiente da 

faculdade, conduz a maneira de interação entre o indivíduo e instituição e a 

instituição e o indivíduo.  

5) Metas e compromissos (pós-ingresso): durante o curso de pós-

graduação a renovação do seu compromisso inicial com o objetivo de concluir o 

curso, se deseja que algo seja diferente.   

6) Resultado: o mais alto nível de planos constitui o maior indicador de 

permanência na faculdade, sendo assim, surge a decisão de se evadir ou de 

concluir o curso. 
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Ilustração 2: Modelo de Integração do Estudante de Pós-Graduação. 

 

Fonte: Elaborados pela autora 

Sob a perspectiva do marketing e gestão nas universidades, é de grande 

importância a identificação dos motivos que levam o aluno a solicitar seu 

desligamento da instituição. Em muitos casos, o abandono do curso ocorre por 

problemas relacionados à dificuldade de acompanhamento das aulas, à ordem 

financeira, questões de saúde, ou mesmo atendimento inadequado e/ou precário por 

parte das instituições25. 

A avaliação é parte essencial da atividade acadêmica. Não só a avaliação 

estudantil, mas também a docente, são práticas universais (ou quase). A avaliação 

institucional é menos comum, porém, em um sistema educacional robusto, ela é 

fundamental para dar transparência aos usuários e à sociedade. No caso da pós-

graduação brasileira, a CAPES, preocupada com a evasão, vem realizando um uma 

avaliação dos programas ao longo de muitos anos25. 

A avaliação institucional, por participar ativamente da vida da instituição, é 

detentora de uma visão privilegiada da universidade e pode contribuir, 
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sobremaneira, com os processos acadêmicos e administrativos, sendo um 

importante instrumento de correção de metas e objetivos. Em relação à evasão 

escolar, pode antecipar procedimentos institucionais que evitem a saída dos 

alunos19. 

É de suma importância que exista uma avaliação institucional de evasão que 

possa auxiliar na identificação dos sinais da evasão, reduzindo-a ou mesmo 

evitando-a, para uma melhor qualificação do curso.  

Para comprovar o quanto é grave esse número para o ensino de pós-

graduação, as taxas de evasão são diferentes para cada Instituição de Ensino 

Superior (IES), mas podem chegar a 11,5%, realidade presente na Universidade de 

São Paulo (USP) entre os anos de 2009 e 2013. Já nos Estados Unidos, as taxas de 

evasão dos cursos de pós-graduação tendem a variar de 40% a 50%. Os índices de 

desistência dos cursos de pós-graduação tendem a estar relacionados ao insucesso 

na adaptação ao nível de formação. Acredita-se que os mestrandos e os 

doutorandos com maior probabilidade de abandonarem seus cursos são aqueles 

que não conseguiram se adequar ao contexto da pós-graduação e, assim, atender 

as necessidades conferidas por esse novo contexto de formação, visto que a 

adaptação acadêmica corresponde ao quão bem os estudantes conseguem atender 

as demandas acadêmicas27. 

Pesquisas internacionais nos ajudam a investigar nossa vivência com 

egressos de pós-graduação de maneira geral, certo de que algumas dificuldades 

podem ser encaradas nos cursos de mestrado independente da origem do 

estudante. Porém, diferenças sócio-culturais de cada país não devem ser ignoradas 

ao entender a adaptação destes egressos. 
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2. OBJETIVOS 

Geral: Identificar as causas da não conclusão no Curso de MPEPS da FCMS 

da PUC/SP. 

Específicos:  

1. Descrever o perfil pessoal e profissional dos egressos não concluintes do 

curso de MPEPS da FCMS da PUC/SP; 

2. Analisar as características sócias demográficas dos egressos não concluintes 

do Curso de MPEPS da FCMS da PUC/SP;  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo transversal, descritivo, quali-quantitativo com enfoque na avaliação do 

curricular e nos motivos que levam a evasão do curso.  

Local do estudo: Programa de Mestrado Profissional em Educação das 

Profissões em Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – campus 

Sorocaba, da PUC/SP.  

Sujeitos da pesquisa: 

Participaram os todos os egressos não concluintes do MPEPS (21 alunos) 

que foram matriculados no início do curso (primeiro semestre de 2011) e evadiram-

se até dezembro de 2014, totalizando oito semestres do curso.  

Consideramos como egressos não concluintes os alunos que se desligaram 

voluntariamente ou foram desligados pela instituição. No caso de trancamento, o 

aluno pode ficar um semestre afastado, o ato de trancar não altera o prazo do curso. 

O aluno será desligado quando: não se matricular em dois semestres consecutivos; 

tiver duas reprovações em disciplinas ou atividades curriculares; não realizar o 

Exame de Qualificação no prazo regulamentar; for reprovado pela segunda vez no 

Exame de Qualificação; não efetuar, no prazo regulamentar, o depósito da 

dissertação do trabalho final; ou quando solicitar o desligamento.  

Foram incluídos aqueles que aceitaram participar da pesquisa mediante a 

assinatura do TCLE; excluídos aqueles que não concordaram em participar e os que 

fizeram seu trancamento da matrícula e retornaram durante o período da coleta. 
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4. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

da FCMS da PUC/SP, Número do CAAE: 45992915.9.0000.5373, e identificação 

dos egressos não concluintes pelo banco de dados da secretaria da pós-graduação. 

Os egressos não concluintes responderam a um questionário semiestruturado com 

perguntas abertas e fechadas sobre dados pessoais, informações profissionais e 

acadêmicas, estudos atuais e os motivos que levaram a não finalização do curso. O 

questionário com 63 questões foi elaborado baseado no Modelo de Integração do 

Estudante na Pós-Graduação, criado segundo o currículo do Curso e foi validado por 

docentes do curso. Foi realizado um pré-teste com sete respondentes, que mostrou 

necessidades de adequações em relação à redação. 

Após isso, o questionário foi enviado, por via eletrônica, a cada egresso não 

concluinte, considerando a data do primeiro dia do curso até o último no período de 

coleta, dezembro de 2014.  

Os endereços eletrônicos foram obtidos por levantamento dos meios 

possíveis de comunicação existentes nos cadastros da instituição. Quando isto foi 

insuficiente, os dados foram buscados em sites eletrônicos (Google, Facebook, por 

exemplo) para obtenção de informações sobre consultórios, bem como em mídias 

sociais, além da utilização de contatos pessoais privilegiados (representantes e 

líderes de turma). 

4.1 Instrumento de coleta de dados 

Atributos de entrada: Características individuais como nome, idade, sexo, 

endereço eletrônico, telefone e dados demográficos cidade/estado de origem e 

cidade/estado em que reside hoje. Escolarização anterior: curso de graduação. 

Competências e Habilidades: profissão, se a mesma é exercida, sua especialidade, 

fonte de renda, frequência em que vai a congressos científicos, frequência em que lê 

artigos, atualizações e diretrizes sobre sua especialidade (23 questões). 

Metas e Compromissos (pré-ingresso): aonde trabalhava quando começou 

a cursar o mestrado e as atividades de trabalho, como obteve informações sobre o 

curso (seis questões). 
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Experiências Institucionais: Fatores internos: semestre/ano de inserção no 

mestrado, atributos essenciais na escolha pela instituição (necessidade pessoal, 

carreira docente e/ou pesquisador), horas dedicadas ao estudo por semana, 

atividades complementares (cursos, palestrar aulas, apresentação de trabalhos, 

artigos), sua participação em atividades desenvolvidas pela PUC/SP, curso prévio 

de inglês, consideração do aluno sobre o currículo e disciplinas obrigatórias e 

eletivas do curso em relação a sua prática profissional; informal: relacionamento 

interpessoal com os colegas de turmas, professores e orientador. Fatores externos: 

incentivo da empresa (local de trabalho), problemas apresentados durante o curso 

como: mudança de estado civil, problemas de saúde; (15 questões). 

Integração Acadêmica e Social: integração entre o aprendizado no curso e 

as atividades de trabalho, identificação de experiências pedagógicas no mestrado 

que consideram ter favorecido as atividades profissionais, dificuldades relatadas 

durante o programa do mestrado e como lidou com elas, o que impediu o 

prosseguimento do curso (11 questões). 

Metas e Compromissos (pós-ingresso): avaliação sobre o curso do 

Mestrado, início em outro curso de pós-graduação após desistir deste, se desejaria 

que alguma coisa fosse diferente, como horário, por exemplo; o que foi mais 

desgastante, e se há o interesse em voltar ao mestrado (sete questões). 

Resultado: semestre/ano de desistência no mestrado (uma questão). 

5. ANÁLISE DE DADOS 

Para análise dos dados qualitativos, foi utilizada a análise de conteúdo. Para 

análise dos dados quantitativos foi utilizada análise estatística descritiva. 

A análise de conteúdo é compreendida como um ―conjunto de técnicas‖. 

Constitui-se na análise de informações sobre o comportamento humano, 

possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem duas funções: verificação de 

hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. Tais funções podem ser complementares, com aplicação em pesquisas 

qualitativas como quantitativas28.  A estatística descritiva, cujo objetivo básico é o de 

sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permite que se tenha uma visão 

global da variação desses valores. Organiza e descreve os dados de três maneiras: 

por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. 
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6. RESULTADOS  

A coleta de dados começou em outubro de 2015 e foi concluída em fevereiro 

de 2016. Dos 21 alunos não concluintes, 12 (57%) responderam ao questionário. Foi 

excluído do estudo um aluno que no período da coleta, havia trancado sua matrícula 

e retornou ao curso. 

Atributos de Entrada: 

Como características individuais dos 12 participantes, oito alunos eram do 

sexo feminino e quatro eram do sexo masculino. A média de idade foi de 37 anos, 

com variação de 26 anos a 50 anos. Quatro alunos eram de origem da região de 

Sorocaba.  

Ilustração 3 Distribuição dos egressos não concluintes do curso de MPEPS 

da FCMS da PUC/SP, por sexo, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ilustração 4 Distribuição dos egressos não concluintes do curso de MPEPS 

das FCMS da PUC/SP, por cidade/Estado de origem, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação a profissão, a mais frequente foi de quatro enfermeiros, seguida 

por três médicos e dois nutricionistas. Sobre a renda mensal, cinco alunos referem 

ter uma renda mensal líquida entre R$2.500,00 e R$5.000,00, três alunos entre 

R$5.000,00 e R$10.000,00, dois alunos ganhavam entre R$10.000,00 e 

R$20.000,00 e dois alunos ganhavam mais de R$20.000,00. 

Ilustração 5 Distribuição dos egressos não concluintes do curso de MPEPS 

das FCMS da PUC/SP, por profissão, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Metas e Compromissos (pré-ingresso): Cinco (25%) exercem sua profissão 

em Hospital Privado e quatro (20%) exercem sua profissão em Instituição de Ensino. 

Cinco (41,7%) alunos obtiveram informações sobre o programa de mestrado pelo 

site da PUC, seguidos de quatro (33,3%) através de colegas. Nove (75%) 

consideram a opção de seguir carreira acadêmica/pesquisa da pós-graduação no 

MPEPS. 

Experiências Institucionais:  

Fatores Internos: Dos 12 participantes, seis (33,3%) alunos ingressaram no 

curso no primeiro semestre de 2011. Como vimos na ilustração 6, seis (50%) alunos 

participam uma vez por ano em Congressos Científicos na sua área de atuação, e 

oito alunos (66,7%) referem que a frequência com que participa de Congressos 

Científicos após estar cursando ou depois da sua desistência do mestrado não teve 

mudança. Os atributos mais relatados que os fizeram escolher pela instituição foram: 

prestígio e tradição da instituição com seis respostas (27,3%). Em relação ao curso 

preparatório de inglês, 10 (83,3%) alunos não frequentaram o curso.  
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No relacionamento interpessoal, 10 (83,3%) tiveram um bom relacionamento 

interpessoal com colegas de mestrado, professores ou orientador. Sete (58,3%) se 

dedicavam ao estudo durante o mestrado de 3h a 4h por semana; sete (58,3%) não 

conseguiram realizar as atividades complementares. Seis (33,3%) acreditam que o 

currículo do programa é adequado à realidade do mercado profissional, oito (66,7%) 

afirmam que a importância das disciplinas obrigatórias realizadas no mestrado para 

a sua formação profissional, importantes. E cinco (41,7%) consideram como 

importantes as disciplinas eletivas que foram cursadas para sua formação 

profissional. 

Ilustração 6 Distribuição dos egressos não concluintes do curso de MPEPS 

das FCMS da PUC/SP, por semestre e ano de ingresso, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ilustração 7 Distribuição dos egressos não concluintes do curso de MPEPS 

das FCMS da PUC/SP, por frequência em curso preparatório para o inglês, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A importância atribuída às disciplinas obrigatórias para a formação 

profissional, segundo os egressos não concluintes, foi de que as disciplinas foram 

apresentadas de formas esclarecedoras, adequadas, interessantes, possuindo uma 

nova visão sobre as práticas cotidianas, onde foi possível aprimorar atividades no 

meio científico, englobando desde o básico até as disciplinas mais específicas. No 

campo emocional, foi citada a falta de estímulo e motivação. 

A importância atribuída às disciplinas eletivas para a formação profissional, 

segundo os egressos não concluintes, foi de que as disciplinas foram adequadas, 

significativas, importantes e que os ajudou na prática profissional. Um aluno citou 

que as disciplinas eletivas tiveram importância menor e sem correlação com as 

atividades profissionais e que foram muitas opções oferecidas. 

Fatores Externos: oito alunos (66,7%) não receberam incentivos da 

empresa (local de trabalho) para seus estudos no mestrado. Quatro alunos (33,3%) 

tiveram como tipos de incentivo recebidos: financeiro (bolsas de estudos 100% e 

50%), emocional e tempo (liberação da carga horária). A tabela 3 aborda as 

considerações dos alunos sobre os principais atributos relacionados à avaliação do 

Mestrado, onde foram citadas desde as disciplinas e seus conteúdos abordados, as 

experiências vividas em grupos, aspectos sobre a aprendizagem, até a infraestrutura 

oferecida.  
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Tabela 3: Atributos do programa segundo egressos não concluintes do curso 

de MPEPS da FCMS da PUC/SP, 2014: 

Como você considera os 
atributos relacionados à 
avaliação do Mestrado 

Muito 
 Fraco 

Fraco Regular Bom Excelente 

 
 

N 
 

Conjunto de disciplinas 
 

1 (8,3%) 2 (16,7%) 3 (25%) 6 (50%) 12 

Conteúdos abordados 
 

1 (8,3%) 2 (16,7%) 3 (25%) 6 (50%) 
 

12 

Corpo docente 
  

2 (16,7%) 3 (25%) 7 (58,3%) 
 

12 

Práticas pedagógicas 
  

2 (16,7%) 5 (41,7%) 5 (41,7%) 
 

12 

Oportunidade de trabalhos em 
pequenos grupos  

1 (8,3%) 3 (25%) 3 (25%) 5 (41,7%) 
 

12 

Aprendizagem de trabalho em 
equipe   

3 (25%) 3 (25%) 6 (50%) 
 

12 

Utilização de situações-
problema   

6 (33,3%) 2 (16,7%) 6 (50%) 
 

14 

Estratégia de avaliação alunos 
  

6 (33,3%) 5 (41,7%) 3 (25%) 
 

14 

Aprendizagem de métodos e 
técnicas de pesquisa  

2 (16,7%) 1 (8,3%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 
 

14 

Aprendizagem de conceitos da 
politica de saúde e de 
educação em saúde 

  
2 (16,7%) 5 (41,7%) 5 (41,7%) 

 
12 

Aprendizagem de recursos de 
tecnologia da informação   

6 (33,3%) 5 (41,7%) 3 (25%) 
 

14 

Aprendizagem sobre aspectos 
da bioética 

1 (8,3%) 
 

1 (8,3%) 6 (50%) 6 (33,3%) 
 

14 

Orientação da dissertação 3 (25%) 1 (8,3%) 3 (25%) 2 (16,7%) 3 (25%) 
 

12 

Serviços da secretaria 
acadêmica   

3 (25%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 
 

14 

Orientação à elaboração de 
artigos científicos 

2 (16,7%) 
 

2 (16,7%) 6 (50%) 2 (16,7%) 
 

12 

Estímulo à busca ativa dados 
de bases eletrônicas 

1 (8,3%) 
 

3 (25%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 
 

14 

Instalações, serviços e acervo 
de biblioteca   

3 (25%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 
 

14 

Infraestrutura para aulas 1 (8,3%) 
 

2 (16,7%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 
 

14 

Infraestrutura para reuniões de 
grupo 

1 (8,3%) 
 

1 (8,3%) 6 (33,3%) 6 (50%) 
 

14 

Infraestrutura do laboratório de 
informática  

1 (8,3%) 2 (16,7%) 5 (41,7%) 6 (33,3%) 
 

14 

Desenvolvimento de 
habilidades de comunicação  

1 (8,3%) 2 (16,7%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 
 

14 

Desenvolvimento potencial de 
gestão e liderança 

1 (8,3%) 1 (8,3%) 2 (16,7%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 
 

14 

Processo seletivo 
  

3 (25%) 5 (41,7%) 6 (33,3%) 
 

14 

Estratégia de avaliação de 
docentes e disciplinas   

3 (25%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 
 

14 

Relação da coordenação 
acadêmica com alunos 

1 (8,3%) 
 

3 (25%) 5 (41,7%) 3 (25%) 
 

12 

Atendimento da secretaria 
  

3 (25%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 
 

14 

Prova de Proficiência em inglês 
  

3 (25%) 6 (33,3%) 5 (41,7%) 14 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Integração Acadêmica e Social: Nove egressos não concluintes (75%) 

tiveram como maior dificuldade apontada durante o programa de mestrado conciliar 

trabalho, estudo e vida pessoal. O que impediu o prosseguimento no curso para seis 

(31,25%) dos alunos respondentes foram os problemas financeiros e para cinco 

(25%), a incompatibilidade de horário com o trabalho. 

Os alunos consideraram como desgastante durante o curso: exigências como 

a distância do local do curso, a dificuldade em conciliar trabalho-família-estudos, 

organizar seu tempo. Em relação à orientação, sentiram que houve falta de interesse 

e empenho por parte do orientador. E ao projeto, foi citada a falta de interesse em 

realizá-lo e a dificuldade em coletar dados. Dois alunos (16,7%) referiram que o 

curso passou a não atender mais os interesses pessoais e profissionais deles. 

Metas e Compromissos (parte 2): Oito (66,7%) têm interesse em retornar ao 

programa de MPEPS na PUC. 

Ilustração 8: Distribuição dos egressos não concluintes do curso de MPEPS 

das FCMS da PUC/SP, por interesse em retornar ao programa de MP, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Em relação ao o que o aluno gostaria que tivesse sido diferente, cinco alunos 

(41,7%) citaram quanto à estrutura do MP, como horário, perfil do orientador, bolsa 

de estudo/curso gratuito; apoio e auxílio da secretaria, mais tipos e opções para 

escolha das disciplinas eletivas, disponibilidade maior do estatístico, direcionamento 

melhor no curso; em relação ao aluno três alunos (25%) referiram que gostariam de 

ter mais tempo, melhores condições financeiras e que tiveram dificuldade de diálogo 

com os colegas de turma. 
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No espaço para os alunos fazerem suas considerações que julgaram 

oportunas, dois alunos (16,7%) citaram a falta de assistência e atenção ao aluno por 

parte do curso, e por um aluno (8,3%) a falta de feedback do orientador. 

Resultados: Cinco egressos não concluintes (41,7%) tiveram como semestre 

e ano de evasão o segundo semestre de 2013, quando ocorreu o maior número de 

evasões. O tempo médio de permanência no curso foi de 2,73 semestres.  

Ilustração 9: Distribuição dos egressos não concluintes do curso de MPEPS 

das FCMS da PUC/SP, por semestre e ano de evasão, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

7. DISCUSSÃO 

Os motivos pelos quais os alunos se evadem costumam ter causas variadas 

20, comparando este descontentamento com o horário da disciplina, falta de curso 

noturno, impossibilidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mau 

relacionamento aluno-professor, pouca integração social dentro da faculdade, 

expectativas não correspondidas e falta de informação sobre o curso e profissão, 

mau desempenho, reprovações e problemas financeiros, são apontados como 

principais causas da evasão24.  

Argumenta-se que a evasão é o resultado de um processo multidimensional 

envolvendo a interação entre o indivíduo e a instituição. Por esse motivo, as 

características da instituição, sempre em nível agregado, relacionam-se a diferentes 

taxas de evasão13. 
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Atributos de Entrada: 

Características do Aluno: Em relação ao perfil do aluno, notou-se que a 

maioria era mulher, vindos do interior de São Paulo, o fato de o programa ser no 

campus Sorocaba, interior de SP, localizado próximo a rodovias de acesso para a 

capital e interior, facilita a vinda de alunos de diferentes cidades do Estado. A idade 

do aluno do MPEPS da PUC/SP tem uma média de 37 anos, este dado é importante 

ser considerado, pois quanto maior a idade aumenta seu nível de responsabilidade e 

compreensão sobre suas necessidades profissionais e sociais.  

A situação torna-se mais crítica quando se considera o aluno de um mestrado 

em Educação, cuja média da faixa etária, e o estado civil implicam maiores 

demandas financeiras (responsabilidade com a alimentação, e escola para os filhos, 

aluguel, impostos, etc.). Na Alemanha, a idade média do aluno da pós-graduação 

estava entre 28 e 29 anos12.  

Os alunos evadidos tinham como renda a mediana entre R$5000,00 á 

R$20.000. Valor este que corresponde a 22,5% do valor da mensalidade. 

Background familiar: Apenas dois alunos citaram a família no questionário, 

na pergunta sobre como lidou com algo desgastante durante o curso: ‖Conversando 

com colegas que se encontravam na mesma situação e principalmente com meu 

irmão que segue carreira acadêmica há duas décadas e foi inspirador na minha 

decisão de cumprir o programa‖ e ―Com auxílio e aconselhamento familiar‖.  

 

Escolarização Anterior: Além da graduação em áreas da saúde, como 

Enfermagem, Medicina, Farmácia, Nutrição, Biomedicina e Fisioterapia, os alunos 

evadidos também cursaram em sua maioria especialização e residência médica.  

Metas e Compromissos (pré-ingresso): Os alunos trabalham em escola (na 

área de ensino), laboratório, Hospital Público e Privado, Serviços Ambulatoriais e 

Serviços de Urgência/Emergência, apenas um aluno não exerce sua profissão, três 

alunos acumulam mais de um vínculo de trabalho, como na área de ensino, em 

serviços públicos e privados; e nenhum citou estar fazendo residência médica. Citam 

como metas e intenções ao escolher fazer MP para aprimorar os conhecimentos, 

para seguir carreira acadêmica/pesquisa, pelo prestígio e tradição da instituição. 

Nenhum dos 12 alunos participava de alguma atividade na PUC/SP para 
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continuidade de seu desenvolvimento profissional, ou seja, de aprimorar sua 

qualificação profissional e aumentar sua capacidade em se engajar em diferentes 

espaços do mercado de trabalho.  

Nesta direção, a proposta do MP vem contemplar a necessidade de 

qualificação para o mundo do trabalho. O profissional ao escolher cursar este tipo de 

curso, deve se atentar a estrutura curricular do MPEPS da FCMS da PUC/SP, 

organizada para possibilitar a titulação em, no mínimo, 18 (dezoito) e, no máximo, 30 

(trinta) meses a partir da primeira matrícula como aluno regular14.  

Compromissos externos: os alunos evadidos apresentaram dificuldades em 

conciliar trabalho-família-estudo e incompatibilidade com os horários no trabalho.  

O MP é, sobretudo, voltado para profissionais que querem avançar em seus 

conhecimentos, sejam trabalhadores de empresas públicas e/ou privadas, sejam na 

área de assistência, ou de ensino. Ou seja, é um mestrado para quem é trabalhador. 

E quem trabalha tem noites, fins de semana e férias para estudar 29. 

Há concordância que a globalização das tecnologias digitais – embora com 

ritmos e abrangências diferenciadas – contribuiu para encurtar distâncias, abreviar 

tempos e provocando uma série de vantagens relativas ao acesso à base de dados, 

a possibilidades de orientação à distância, à disponibilidade de softwares 

sofisticados para tratamento dos dados de pesquisa. Paralelamente, denuncia-se o 

quanto essas estratégias possibilitam a invasão do espaço-tempo, interferindo na 

vida pessoal e no trabalho30. 

A interação ensino-pesquisa é de suma importância para a vida acadêmica, 

contudo, há períodos de uma dedicação integral para a obtenção de qualidade no 

trabalho de pesquisa, e em alguns casos, a dedicação integral implica em 

afastamento do emprego21.  

A própria confecção do trabalho final de curso ―está ligada também a fatores 

econômicos, pois sem dúvida, um estudante que trabalha dispõe de menos tempo, 

energia, e até dinheiro para se dedicar a longas pesquisas‖12. 

Em muitos casos, as modalidades semipresenciais podem ser de grande 

utilidade para aperfeiçoar o uso do tempo dos alunos, sobretudo quando não moram 
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próximo ao local de estudo. Pode ser encorajada a utilização de tais meios 

(Computador + Internet + teleconferência + vídeos + etc.)30. 

Experiências Institucionais: 

Fatores Internos: 

A identificação do momento em que ocorre o abandono dos alunos da pós-

graduação é de extrema importância para se avaliar o grau de dificuldade dos 

diferentes estágios do curso: as disciplinas, a elaboração do projeto, o 

desenvolvimento da pesquisa, o exame geral de qualificação e a confecção da 

dissertação12. No caso do MP da PUC/SP, nenhum dos evadidos que responderam 

ao questionário chegou a realizar o exame de qualificação, tendo como o período do 

quarto semestre com mais evasões, onde concluíram todos os créditos referentes as 

disciplinas obrigatórias e eletivas. 

Os dados confirmam o diagnóstico feito na década de 70, de que no ―sistema 

de pós-graduação, o estudante dedica frequentemente mais esforço e tempo aos 

cursos que à pesquisa‖21. 

Interação entre pares: percebe-se que a maioria dos alunos evadidos do 

curso conseguiu ter bom relacionamento pessoal.  

As interações sociais ocorrem das seguintes maneiras no MPEPS da FCMS 

da PUC/SP: nas turmas e entre as turmas, através de grupos de estudo ao realizar e 

organizar seminários, atividades curriculares para as disciplinas, tanto obrigatórias 

como eletivas, nos horários de intervalo entre uma disciplina e outra, em fóruns de 

discussões promovidos pelo Moodle ou até mesmo através das redes sociais, como 

Facebook e WhatsApp. 

Alguns estudos demonstram que o relacionamento interpessoal é muito 

valorizado, mesmo quando há outros canais para relacionamentos, mediados pelas 

tecnologias e meios de comunicação. Vale destacar que a importância da integração 

social para a permanência no curso é um aspecto relevante31. 

Interação entre Aluno e Orientador, o valor da orientação: Nesta amostra, 

os alunos apresentaram dificuldades em formular o projeto, não tiveram bom 

relacionamento com orientador, não conseguiram realizar horas complementares e a 

maioria tem interesse em voltar para o curso. O trabalho de acompanhamento do 
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orientador é de grande importância para o sucesso do trabalho do aluno. Um 

acompanhamento constante é extremamente valioso, apesar do risco da 

manutenção de uma relação marcada pela ausência de autonomia, uma vez que o 

contato do orientador com os resultados da pesquisa vai se dando de forma gradual 

e crescente10.   

Entrevistas com inúmeros orientadores e coordenadores de curso nos 

Estados Unidos revelaram que os orientadores frequentemente se consideram 

agentes ativos quando os estudantes obtêm seus títulos, mas como observadores 

passivos quando os estudantes não terminam o curso. O não término é atribuído a 

características pessoais dos estudantes: falta de interesse na área, falta de 

habilidades acadêmicas, falta de determinação e de motivação. E como a maior 

parte dos estudantes que evadem o fazem silenciosamente, é muito fácil para os 

orientadores e professores manter a ilusão de que eles não têm participação no 

evento, e de que os ―melhores‖ estudantes são bem-sucedidos e os ―piores‖, 

fracassam20. São muitos os problemas que podem surgir em decorrência do sistema 

de orientação: incompatibilidades entre orientador e orientando, dificuldades de 

relacionamento, divergências pessoais ou metodológicas. Tais fatores podem 

proporcionar um ambiente pouco estimulador e propício à pesquisa. 

A tabela 4 mostra o número de egressos não concluintes por número de 

orientadores no curso no período da coleta, entre 14 orientadores. Em um setor 

onde a concorrência é muito acirrada, se faz necessário que as ações nele 

desenvolvidas, sejam as mais assertivas. 

Interação Professores/Funcionários: Não foi citado nenhum tipo de 

problema com os funcionários da instituição. A maioria classificou como excelente os 

atributos relacionados à aos serviços da secretaria acadêmica, instalações, serviços 

e acervo de biblioteca, infraestrutura para aulas, infraestrutura para reuniões de 

grupo e do laboratório de informática. 

Ao analisar a tabela 3, vemos que a maioria dos alunos qualificou de bom a 

excelente ao serem questionados sobre a estrutura do curso, como: serviços da 

secretaria, instalações, serviços e acervo de biblioteca, infraestrutura para as aulas, 

reuniões em grupo, relação da coordenação acadêmica.  
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Fatores Externos: A maioria não recebeu incentivos da instituição onde 

trabalhavam, tornando assim complicada a compatibilidade de sucesso entre 

trabalho-família-estudos, visto que os alunos desta amostra que não receberam 

incentivos da instituição tiveram horas de trabalho descontadas ou aumento de 

carga horária, para os que eram registrados, para os autônomos percebe-se que 

tiveram que dimensionar seus horários, talvez até perdendo dia de trabalho para que 

pudesse fazer o curso. 

Os alunos evadidos tinham como renda mais frequente: R$2500,00 a 

R$5000,00, com uma mensalidade de curso que representa 49% do seu salário, fica 

realmente difícil não ter incentivo da instituição donde este aluno trabalha. 

Estudos identificam dificuldades financeiras como um dos principais fatores 

externos ou inerentes ao estudante como causadores de evasão, sinalizando a 

condição socioeconômica do aluno13.  

Os gastos do curso sem auxílio de uma bolsa de estudos é outra possível 

explicação para a evasão. A política de concessão de bolsas de estudo para a pós-

graduação tem sido marcada pela escassez que promove uma ―redução quantitativa 

e qualitativa das pesquisas associadas às atividades de pós-graduação; alto índice 

de evasão dos alunos e baixo rendimento global.‖12. Estudos revelam que aqueles 

estudantes que não tinham qualquer tipo de apoio financeiro eram os de maior risco 

e os que tiveram maiores taxas de evasão20. 

As bolsas são concedidas pela CAPES de mestrado e de doutorado 

diretamente às instituições que possuem cursos de pós-graduação stricto sensu 

avaliados pela agência e com nota igual ou superior a três e destinada a professores 

da rede pública da educação básica, regularmente matriculados em cursos de 

mestrado profissional ofertados pelas instituições de ensino superior, devidamente 

aprovado pela CAPES. O Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de 

Ensino Particulares/ PROSUP - tem por objetivo apoiar discentes de Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu oferecidos por Instituições Particulares de Ensino 

Superior, contribuindo para a formação e manutenção de padrões de excelência e 

eficiência na formação de recursos humanos de alto nível, imprescindíveis ao 

desenvolvimento do País27. O MP não oferece bolsa de estudos para os alunos. 
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Integração Acadêmica e Social: a distância do curso e a mudança de 

interesse foram citadas como dificuldades na integração acadêmica e social. Para 

otimizar o tempo e a mobilidade, e atender a demanda de alunos oriundos de 

cidades mais distantes, no ano de 2016 houve mudanças no horário das aulas. Até 

2015 as aulas eram semanais, todas as quartas-feiras, período da tarde e noite, e 

passaram a ser realizadas em dois dias seguidos por mês, no período da manhã, 

tarde e noite, propiciando redução de gastos e tempo. 

Sugere-se que o fato de as interações sociais estarem associadas à 

permanência consiste no aumento da integração acadêmica individual. Embora 

argumente que esse aumento deveria ocorrer, principalmente, através do 

desenvolvimento intelectual da pessoa13. 

Na tabela 3, identificamos que cinco (41,7%) citaram como excelente a 

oportunidade de trabalhos em pequenos grupos, e seis (50%) como excelente a 

aprendizagem de trabalho em equipe. 

Ainda que as taxas de evasão da pós-graduação no Brasil estejam em níveis 

bem mais baixos que as dos Estados Unidos e comparáveis com a do Reino Unido, 

uma perda de 17% no sistema indica desperdício de recursos públicos e necessita 

ser investigada. É possível reverter o quadro. Para isso é necessário que cada 

programa mantenha informações detalhadas sobre a evasão, e reconheça que suas 

práticas e cultura institucional, assim como a política das agências financiadoras, 

podem estar fazendo com que os estudantes não se titulem20. 

Muito se fala em construir a motivação do aluno, pois é uma forma de retê-lo 

na instituição, a fim de orientar, incentivar e facilitar a formação, encaminhando 

cidadãos conscientes para a sociedade. Entretanto esses aspectos motivacionais 

são uma incógnita, visto que estudar ler e pensar são atividades que necessitam de 

dedicação, disciplina e sacrifício29. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil do aluno não concluinte caracteriza-se por profissionais inseridos no 

mercado de trabalho, com compromissos financeiros e familiares. 
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As principais causas apontadas sobre a evasão no Programa de MPEPS da 

FCMS da PUC/SP foram: dificuldades em conciliar trabalho-família-estudo, 

problemas financeiros e a interação aluno e orientador.  

Contatou-se a carência de estudos e ou modelos para evasão nos cursos de 

pós-graduação, o que implicou na necessidade de incluir uma proposta de modelo 

adaptada a partir dos modelos utilizados na educação primária e cursos de 

graduação. Essa proposta favoreceu a organização do instrumento de coleta de 

dados e mostrou-se como um referencial favorável para a discussão dos resultados. 

Os resultados reforçam algumas medidas que o Programa já vem praticando 

e indicam outras possíveis intervenções a serem tomadas, a fim de diminuir estes 

números de evasão.  

1. Realizar pesquisas semestrais com egressos para medir seu grau de 

satisfação com a formação profissional recebida e publicá-las para os futuros 

egressos; 

2. Realizar pesquisas semestrais com evadidos, buscando identificar as razões 

que os levaram a abandonar o curso;  

3. Oportunizar feedback entre os alunos e destes para os docentes, sobre o 

curso em cada período;  

4. Promover o diálogo entre os docentes e orientadores sobre os alunos com 

potencialidade de evasão;  

5. Manter atualizada a formação pedagógica do docente; 

6. O orientador deverá ter um papel de tutor do aluno, ativo no processo de 

desenvolvimento do aluno durante todo o processo de formação; promover 

horários e formas flexíveis de orientação para otimização do desenvolvimento 

da pesquisa desde o inicio do curso; 

7. Elaborar projetos de aprimoramento do curso junto aos docentes e alunos; 

8. Desenvolver programas de cultura e lazer, afim de maior interação entre os 

alunos, nas instituições universitárias;  

9. Ação pedagógica organizada em disciplinas com altas taxas de reprovação; 

10. Reforçar em cada semestre para o aluno sobre o regulamento do programa, 

datas, disciplinas e horas complementares a serem seguidas.   
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O desafio da participação dos egressos não concluintes foi minimizado pelo 

fato do curso ser recente, o que favoreceu a utilização dos recursos das redes 

sociais, facilitador da localização e adesão a pesquisa. 

A continuidade de estudos de profundidade com egressos não concluintes 

poderá contribuir para validar e incorporar novos indicadores, bem como favorecer 

discussões sobre os determinantes do processo seletivo identificando as intenções 

para a escolha do mestrado profissional. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO – EGRESSOS NÃO CONCLUINTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Caro(a) ex-aluno(a), 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de um estudo sobre 

ex‐alunos, que faz parte do projeto de pesquisa intitulado ―Mestrado profissional em 

educação nas profissões em saúde: contribuições para o programa a partir dos 

egressos não concluintes‖.  

Por favor, leia com atenção este termo e se houver perguntas antes ou 

mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê‐las com a pesquisadora. Se 

você não quiser participar ou retirar sua autorização, a qualquer momento, não 

haverá nenhum tipo de prejuízo. 

Além de conhecer a vida profissional dos ex‐alunos do Mestrado Profissional 

em Educação das Profissões em Saúde da FCMS – PUC/SP, os dados deverão 

subsidiar a avaliação do curso em aspectos pouco exploradas e permitirão obter 

indicadores da situação profissional dos egressos e analisar a importância que 

julgam ter tido na sua formação acadêmica à trajetória profissional. 

Sua participação se resume a responder às questões de um questionário 

estruturado, dividido em cinco seções e que demandará cerca de 15 a 20 minutos do 

seu tempo. 

Desconfortos e riscos: Não são esperados quaisquer desconfortos ou riscos, 

mas sinta‐se plenamente à vontade para deixar de responder a alguma pergunta, 

caso se sinta desconfortável para tal. 

Benefícios: Sua contribuição será valiosa para a manutenção e incremento da 

qualidade do curso, considerando a realidade do mundo do trabalho após a 

graduação. 

Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida 

em sigilo. Na divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado. 

Nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de 

pesquisadores.  

A qualquer momento, sem qualquer ônus ou prejuízo pessoal, você poderá 

desistir de responder ao questionário ou mesmo solicitar que suas respostas 
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enviadas sejam descartadas, bastando entrar em contato com a pesquisadora 

responsável. 

Contato: Raquel Aparecida de Oliveira (rapoliveira27@gmail.com; fone 15 

981207770; Rua Ismael Antônio Xavier, 28, ap. 21 Jardim Emília, 18040-130, 

Sorocaba, SP), e Carolina Oliveira Ferrari (carolferrarii@hotmail.com; fone 

997927673; Rua Arlindo de Oliveira, 191 ap 43 Vila Jardini, 18044240, Sorocaba, 

SP), que estarão disponíveis para contato em caso de quaisquer solicitações, 

dúvidas ou sugestões.  

Em caso de denúncias reclamações sobre sua participação e sobre questões 

éticas do estudo, você pode entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da FCMS–PUC/SP na Rua Joubert Wey, 290, Sorocaba–SP; 

telefone (15) 32129896 

Consentimento Livre e Esclarecido: Após ter sido esclarecido sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais 

riscos e o incômodo que esta possa acarretar, ao continuar, concordo com a minha 

participação. 

Responsabilidade do Pesquisador: Asseguro ter cumprido as exigências da 

resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do protocolo e na 

obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Use o comando Ctrl+P caso queira imprimir uma cópia deste documento. 

Asseguro,também, ter explicado e fornecido  uma cópia deste documento ao 

participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Médicas Da PUC/SP (Número do CAAE: 

45992915.9.0000.5373 perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo‐me a 

utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as 

finalidades previstas neste documento 

 

Aceita participar: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

 

 

 

 

mailto:carolferrarii@hotmail.com
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1. Atributos de Entrada: 

1.1 Nome:___________________________________________________________ 

1.2 Endereço-eletrônico:________________________________________________ 

1.3 Telefone com DDD: 

1.4 Sexo 

(  )Masculino 

(  )Feminino 

1.5 Idade: _____anos. 

1.6Cidade/Estado de origem ____________________________________________ 

1.7Cidade/Estado em que reside hoje _____________________________________ 

1.8 Sua profissão é: 

(  ) Biólogo (a) 

(  ) Biomédico (a) 

(  ) Educador Físico 

(  ) Enfermeiro (a) 

(  ) Farmacêutico 

(  ) Fisioterapeuta 

(  ) Médico 

(  ) Nutricionista 

(  ) Psicólogo (a) 

(  ) Outro: ___________________________________________________________ 

1.9 Você exerce a sua profissão? 

(  )Sim 

(  )Não   

1.10 Como profissional da saúde, atua hoje em que área ou especialidade: 

___________________________________________________________________ 

1.11 Sua profissão é sua única fonte de renda? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

1.12 Sua atuação como profissional da saúde gera a seguinte faixa de renda mensal 

líquida: 

(  ) Menos de R$2.500,00 

(  )Entre R$2.500,00 e R$5.000,00 

(  )Entre R$5.000,00 e R$10.000,00 

(  )Entre R$10.000,00 e R$20.000,00 
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(  )Mais que R$20.000,00 

(  )Não quero responder 

1.13 Com qual frequência você participa de Congressos Científicos na sua área de 

atuação?  

(  )Mais de um a cada seis meses 

(  )Um a cada seis meses 

(  )Um por ano 

(  )Um a cada dois anos 

(  )Com intervalos acima de dois anos 

(  )Não participo 

1.14 Com qual frequência você lê Artigos Científicos, Atualizações, Diretrizes e 

outras publicações relacionadas à sua área de atuação: 

(  )Menos de uma vez ao mês 

(  )Uma a duas vezes ao mês 

(  )Semanalmente 

1.15 A frequência com que você lê Artigos Científicos, Atualizações, Diretrizes e 

outras publicações relacionadas à sua área de atuação aumentaram após estar 

cursando e depois da sua desistência do mestrado?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica 

1.16 A frequência com que participa de congressos aumentou após estar cursando 

ou depois da sua desistência do mestrado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica 

1.17 Tem conhecimento das possibilidades oferecidas pela PUC/SP para a 

continuidade de seu desenvolvimento profissional? 

(  )Conheço 

(  )Não conheço 

1.18 Especifique o programa, a instituição, duração e os anos em que cursou a pós 

graduação (residência): ________________________________________________ 

1.19 Especifique o programa, a instituição, duração e os anos em que cursou a pós 

graduação lato sensu: _________________________________________________ 
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1.20 Especifique o programa, a instituição, duração e os anos em que cursou a pós 

graduação mba: ______________________________________________________ 

1.21 Especifique o programa, a instituição, duração e os anos em que cursou a pós 

graduação (outros): ___________________________________________________ 

1.22 Está inscrito ou já cursou Programa de Pós-graduação sensu stricto? 

(  ) Mestrado acadêmico 

(  ) Mestrado profissional 

(  ) Doutorado 

(  ) Não. 

1.22.1Se está inscrito, especifique em qual programa, instituição, duração e os anos 

em que cursou ou está cursando:_________________________________________ 

 

2. Metas de Compromissos: 

2.1 Como obteve informações sobre o programa de mestrado:  

(  ) Colegas 

(  ) Egressos do curso 

(  ) Folder 

(  ) Professores 

(  ) site da PUC 

(  ) Outros: __________________________________________________________ 

2.2 Atualmente você atua como profissional de saúde na mesma cidade em que 

morava/atuava durante o período que fez o mestrado? 

(  )Sim 

(  )Não 

2.3 Assinale o(s) local(is) onde exerce suas atividades profissionais: (assinale todos 

os locais em que atua, seja no programa de residência/estágio ou como profissional 

autônomo ou vinculado a serviço público/privado). 

(  )Unidades Básicas de Saúde/ESF 

(  )Serviço Ambulatorial Privado 

(  )Serviço Ambulatorial Público 

(  )Serviços de Urgência/Emergência Privados 

(  )Serviços de Urgência/Emergência Públicos 

(  )Hospital Escola 

(  )Hospital Privado 

(  )Preceptor de residência médica; 
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(  ) Outro: ___________________________________________________________ 

2.4 Em qual(is) cidade(s)/Estado exerce suas atividades profissionais? 

___________________________________________________________________ 

2.5 Além de exercer a função assistencial, possui outro cargo ou função no(s) 

local(is) assinalado(s) acima? 

(  ) Sim  

(  )Não 

2.6 Anote em que categoria ou em quais categorias você se enquadrava no início do 

programa de mestrado. 

(  ) Trabalhava em UBS 

(  ) Trabalhava em Hospital 

(  ) Trabalhava em plantões de urgência/emergência 

(  ) Cursava residência 

( ) Não trabalhei, apenas estudava para prestar concursos, residência, pós-

graduação. 

(  ) Cursava especialização 

(  ) Trabalhava em Serviço Ambulatorial Privado 

(  ) Outro: ___________________________________________________________ 

 

3. Experiências Institucionais 

3.1 Semestre e ano de ingresso no programa de mestrado: ____________________ 

3.2 Participa de alguma atividade na PUC/SP para continuidade de seu 

desenvolvimento profissional? 

(  )Sim  

(  )Não 

3.2.1 Se participa, qual? _______________________________________________ 

3.3 Você gostaria de receber material informativo da instituição sobre cursos e 

outras possibilidades para aprimorar sua formação? 

(  )Sim 

(  )Não 

3.4 Como você considera a opção da pós-graduação no mestrado profissional nas 

profissões em saúde? (Assinalar mais de uma alternativa, caso necessário.) 

(  ) Para seguir carreira acadêmica/pesquisa 

(  ) Para aprimorar os conhecimentos 

(  ) Uma exigência do mercado de trabalho 
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(  ) Opção financeira imediata 

(  ) Outro:____________________________________________________________ 

3.5 Quais atributos o fizeram escolher pela instituição. (Você poderá escolher mais 

de uma opção).  

(  )Tradição da instituição  

(  )Prestígio da instituição  

(  )Conveniência decorrente da estruturação e/ou local do programa 

(  )Excelência do programa  

(  )Interesse na linha de pesquisa oferecida  

(  )Probabilidade alta de obter bolsa de estudos 

(  ) Conveniência decorrente da estruturação e do local do programa; 

(  )Interesse num orientador específico 

(  )Outro ____________________________________________________________ 

3.6 Recebeu incentivo da empresa (local de trabalho) para seus estudos no 

mestrado: 

(  ) Sim  

(  ) Não  

3.6.1.Se recebeu incentivo, qual: _________________________________________ 

3.7 Frequentou curso preparatório de inglês? 

(  )Sim 

(  )Não 

3.8 Você teve um bom relacionamento interpessoal com colegas de mestrado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3.8.1 Você teve um bom relacionamento interpessoal com professores? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3.8.2 Você teve um bom relacionamento interpessoal com o orientador? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3.9 Você teve algum problema pessoal durante o mestrado, como mudança de 

estado civil, problemas de saúde, etc? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3.10.Você se dedicava quanto tempo ao estudo durante o mestrado? 
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(  ) 1h – 2h por semana 

(  ) 3h – 4h por semana 

(  ) 5h – 6h por semana 

(  ) Não tinha tempo 

3.11 Conseguiu realizar as atividade complementares? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

4. Metas e Compromissos 

4.1 Cursou ou cursa outro tipo de pós-graduação concomitante ou após a 

desistência do mestrado? 

(  ) Sim     

(  ) Sim, concomitante com o mestrado              

(  )Sim, após a conclusão do mestrado 

(  )Não 

4.2 Desejaria que alguma coisa fosse diferente no mestrado? Se sim, o que? 

___________________________________________________________________ 

4.3 O que você considera que foi mais desgastante durante o curso? 

___________________________________________________________________ 

4.3.1 Caso tenha considerado algo desgastante, como lidou com isso? 

___________________________________________________________________ 

4.4 Você acha que o horário do curso o prejudicou? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

4.4.1 Se sim, qual horário seria melhor para você?__________________________ 

4.5 Você tem interesse em retornar ao programa de Mestrado Profissional da PUC? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. Integração Acadêmica e Social: 

5.1 Quais foram as suas dificuldades durante o programa de mestrado.  

(  ) escrever 

(  ) inglês 

(  ) fazer pesquisa bibliográfica 

(  ) formular o projeto; 

(  ) analisar os dados; 
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(  ) conciliar trabalho, estudo e vida pessoal 

(  ) cumprir os prazos da dissertação, qualificação e defesa  

5.2 O que você acha que impediu o seu prosseguimento no curso? 

(  ) Vocação 

(  ) O programa não estava adequado com o meu trabalho; 

(  ) Tive mudanças de interesse; 

(  ) Tive problemas financeiros; 

(  ) Tive incompatibilidade de horário com o meu trabalho; 

(  ) O programa exigia mais dedicação do que eu imaginava ao me inscrever e 

durante a seleção; 

(  ) Outros: __________________________________________________________ 

5.3 Essas dificuldade o afetaram fisicamente ou emocionalmente?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

5.4 Como considera o currículo de seu programa de mestrado em relação a sua 

formação para a prática profissional? (se quiser, responder mais de uma questão) 

(  ) Muito adequado à realidade do mercado profissional 

(  ) Adequado à realidade do mercado profissional 

(  ) Pouco adequado à realidade do mercado profissional 

(  ) Inadequado à realidade do mercado profissional 

(  ) Não se aplica 

5.5 Qual a importância você atribui às disciplinas obrigatórias que foram realizadas 

no programa de mestrado para sua formação profissional?  

(  )Muito importante 

(  )Importante 

(  )Pouco importante 

(  )Nada importante 

(  ) Não se aplica 

5.5.1. Justifique sua resposta: ___________________________________________ 

5.6 Qual a importância você atribui às disciplinas eletivas que foram realizadas no 

programa para sua formação profissional?  

(  )Muito importante 

(  )Importante 

(  )Pouco importante 

(  )Nada importante 
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(  ) Não se aplica 

5.6.1. Justifique sua resposta: ___________________________________________ 

5.7 Como você considera os atributos relacionados à avaliação do programa de 

mestrado? Atribua E: excelente; B: bom; R: regular; F: fraco; MF: muito fraco 

(  ) Aprendizagem de conceitos da politica de saúde e de educação em saúde  

(  ) Aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa 

(  ) Aprendizagem de recursos de tecnologia da informação 

(  ) Aprendizagem de trabalho em equipe 

(  ) Aprendizagem sobre aspectos da bioética 

(  ) Conjunto de disciplinas  

(  ) Conteúdos abordados 

(  ) Corpo docente  

(  ) Estimulo à busca ativa dados de bases eletrônicas 

(  ) Estratégia de avaliação alunos  

(  ) Oportunidade de trabalhos em pequenos grupos 

(  ) Orientação à elaboração artigos científicos  

(  ) Orientação da dissertação  

(  ) Práticas pedagógicas adotadas 

(  ) Utilização de situações-problema 

Infraestrutura 

(  ) Instalações, serviços e acervo de biblioteca 

(  ) Infraestrutura para aulas  

(  ) Infraestrutura para reuniões de grupo  

(  ) Infraestrutura do laboratório de informática 

Processos acadêmicos 

(  ) Desenvolvimento de habilidades de comunicação  

(  ) Desenvolvimento potencial de gestão e liderança  

(  ) Processo seletivo 

(  ) Estratégia de avaliação de docentes e disciplinas  

(  ) Relação da coordenação acadêmica com alunos 

(  ) Atendimento da secretaria 

5.8 Na sua opinião, os conteúdos e atividades das disciplinas foram oferecidos de 

forma: (assinale apenas uma opção) 

(  )Integrada 

(  )Parcialmente integrada 
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(  )Desintegrada 

5.9 Outras considerações que julgar oportunas: 

___________________________________________________________________ 

6. Resultados 

6.1 Semestre e ano de desistência no programa de mestrado: __________________ 

 

Agradecemos sua participação! 
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APÊNDICE B 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Mestrado Profissional em Educação nas profissões em Saúde: 

contribuições para o programa a partir dos egressos e instituições.  

Pesquisador: Raquel Aparecida de Oliveira  

Área Temática:  

Versão 1 

CAAE: 45992915.9.0000.5373 

Instituição Proponente: Fundação São Paulo - Campus Sorocaba da PUC-SP Fac 

Ciencias Med e da Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.131.485 

Data da Relatoria: 30/06/2015 

Apresentação do Projeto: 

O MP é um mestrado stricto sensu que obedece aos procedimentos típicos dessa 

modalidade de ensino, visando à horizontalidade e verticalidade do conhecimento4. 

Visto como importante na integração e complementação entre os problemas 

profissionais e o conhecimento gerado na universidade, o MP constitui oportunidade 

de maior aproximação entre os trabalhos conduzidos pela universidade e as 

demandas provenientes do campo social e profissional, além das demandas por 

soluções tecnológicas. Tomar a própria prática docente como ponto de partida para 

empreender mudanças no cotidiano do ensinar e aprender no âmbito dos serviços 

de saúde, em um movimento de ação-reflexão-ação, constitui-se em instigante 

caminho a ser trilhado. Esta é a essência de um Mestrado Profissional na área do 
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Ensino na Saúde. Portanto pretende o projeto - Avaliar se o MPEPS da FCMS da 

PUC/SP contribui para o aprimoramento das práticas profissionais em educação em 

saúde de seus egressos.  

Objetivo da Pesquisa: Analisar as características sócias demográficas dos egressos 

e evadidos do Curso de MPEPS da FCMS da PUC/SP; Discutir as causas da evasão 

no Curso de MPEPS; Avaliar, na percepção dos egressos, se houve aprimoramento 

de suas práticas profissionais em educação em saúde, ilustrando com exemplos; 

Identificar as evidências de modificações incorporadas na prática profissional 

relacionada às competências de educação em saúde; Avaliar se a proposta do curso 

atende as expectativas dos egressos e as necessidades institucionais onde estão 

inseridos; 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: No parecer do relator atende o protocolo da 

pesquisa e os requisitos necessários para o projeto. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Projeto que é de aplicação 

pertinente à necessidade da Universidade 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Atende o protocolo 

Recomendações: Aprovado 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Aprovado 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP: Acatar 

 

SOROCABA, 30 de Junho de 2015 

Assinado por: 

Dirce Setsuko Tacahashi (Coordenador) 


