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RESUMO 

 

Reconhecendo a importância dos cursos de pós-graduação lato sensu na formação dos 

profissionais de nível superior do país, cujas exigências tendem a crescer, demandando um 

aperfeiçoamento constante, o presente trabalho se propõe a desenvolver indicadores para 

avaliar qualidade e eficiência na gestão dos cursos de especialização da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Através de um estudo teórico baseado, principalmente, no 

Paradigma Multidimensional da Administração da Educação, proposto por SANDER, foi 

desenvolvida uma pesquisa de abordagem mista, partindo do levantamento de informações 

sobre os cursos de pós-graduação lato sensu, junto a Coordenadores e Vice-Coordenadores, 

dirigentes, docentes e discentes, além da análise das características formais desses cursos. 

Foram alvo dessa pesquisa os cursos presenciais, autofinanciados, no período de 2011 a 2015 

(vigência da Resolução nº 028/2011 do Conselho de Administração da UFRN), a partir da 

visão dos participantes. Como resultado, foram apontados indicadores, juntamente com a 

proposta de compor uma avaliação da qualidade na gestão dos cursos de especialização da 

UFRN, considerando critérios como eficiência, eficácia, efetividade e relevância. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pós-Graduação Lato Sensu; Gestão da Educação; Indicadores de 

Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Recognizing the importance of the lato sensu postgraduate courses to the formation of the 

higher education professionals in the country, whose requirements tend to grow, demanding a 

constant improvement, the present work intends to develop indicators to evaluate quality and 

efficiency in the management of the specialization courses at the Federal University of Rio 

Grande do Norte (UFRN). Through a theoretical study based, primarily, on the 

Multidimensional Paradigm of the Educational Administration, proposed by SANDER, a 

mixed methods research has been developed, starting from the survey of information from 

lato sensu postgraduate courses, with the Coordinators and Vice-Coordinators, board 

members, teachers and learners, in addition to the analysis of the formal characteristics of 

these courses. The self-financed on-site courses were subjected to this research, from 2011 to 

2015 (during the term of the Resolution nº 028/2011 of the Administrative Council of the 

UFRN), starting from the point of view of its participants. As result, indicators were pointed 

to compose a quality assessment of the management of specialization courses at UFRN, 

considering criteria such as efficiency, efficacy, effectiveness and relevance.  

 

 

KEYWORDS: Lato Sensu Postgraduate; Educational Management; Indicators for 

Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o portal do Ministério da Educação (2013), houve um aumento de 7% no 

número de matrículas nas instituições públicas de ensino superior, entre 2011 e 2012. Em 

função aumento do ingresso de alunos nos cursos superiores do Brasil, a concorrência no 

mercado de trabalho tem se acirrado, gerando demandas por aprimoramento dos profissionais 

graduados. Assim, os cursos de pós-graduação, em especial os da modalidade lato sensu, 

adquiriram um papel importante na formação de profissionais especializados em diversas 

áreas de atuação. No Rio Grande do Norte, pela projeção que tem o nome da instituição e, 

sobretudo, pela qualidade de seus cursos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) ainda é uma forte referência no que diz respeito a seus cursos de especialização, 

sendo apontada como forte “concorrente” das maiores instituições privadas do estado.  

Diferentemente de outras modalidades (graduação e pós-graduação stricto sensu), os 

programas de especialização, por não constituírem cursos regularmente estabelecidos e tendo 

período de funcionamento pré-determinado, permitem a cobrança de taxas ou mensalidades 

aos alunos, para levantar fundos que possibilitem sua existência. Por essa característica 

particular, esses cursos são denominados “autofinanciados” e seus gestores (coordenadores), 

além das atribuições acadêmicas requeridas para a elaboração dos programas, ementários de 

disciplinas e calendários escolares, devem ser capazes de administrar os recursos que são 

captados diretamente dos alunos, podendo ser, inclusive, remunerados por isso. Essa 

característica particular tem suscitado diversos debates, pois muitos questionam se é 

constitucional, ou não, o pagamento pelo ensino em universidades públicas. 

O fato é que, até o momento, não existe nenhum estudo que tenha se aprofundado na 

questão da qualidade da gestão desses cursos na UFRN. Tudo que existe está restrito aos 

aspectos e exigências legais que regulamentam o funcionamento dos cursos de pós-graduação, 

atualmente, na instituição. 

Partindo dessa premissa, o presente estudo se propõe a desenvolver indicadores para 

avaliar a qualidade e eficiência na gestão dos cursos de especialização autofinanciados da 

UFRN, partindo do levantamento de referencial um teórico que abranja não somente aspectos 

legais, mas também os efeitos dessa gestão sobre os envolvidos. Nesse sentido, o conceito do 

Paradigma Multidimensional da Administração da Educação, construído por SANDER 

(1995), que compreende quatro dimensões da administração da educação, sendo duas delas 

substantivas, a dimensão econômica e a pedagógica, vinculadas, respectivamente, aos 

critérios da eficiência e da eficácia, e duas dimensões instrumentais, a dimensão política e a 
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dimensão humana, que por sua vez estão vinculadas aos critérios da efetividade e da 

relevância, respectivamente. 

Para chegar a esses conceitos, o trabalho inicia com um resgate histórico conceitual a 

respeito do que é gestão ou administração, admitindo-se que os conceitos sejam sinônimos, 

apesar da haver alguma divergência sobre essa concepção. Em seguida, são trazidos conceitos 

mais específicos como a gestão da qualidade e sua aplicação na educação, mais 

especificamente, na educação pública. 

Com a finalidade de contextualizar o funcionamento dos cursos de especialização da 

UFRN, são apresentados os aspectos da regulamentação, sobretudo o entendimento legal 

acerca da possibilidade de se cobrar taxas para que os cursos sejam autossustentáveis. Por 

fim, é trazido um resumo histórico dos cursos de especialização na UFRN, culminando com a 

legislação atual e o contexto de seu funcionamento, na instituição. 

São apresentados, ainda, os aspectos metodológicos utilizados para desenvolver o 

trabalho, tais como delineamento e a abordagem do estudo, os participantes e suas atribuições 

no funcionamento dos cursos, os critérios usados para formação da amostra e instrumentos e 

técnicas para levantamento e análise dos dados. Os dados obtidos foram tratados 

estatisticamente e, posteriormente, analisados em função dos objetivos propostos pelo 

trabalho e pelo referencial teórico levantado. 

Depois da análise das informações obtidas na pesquisa, foram elencados indicadores 

de qualidade, com base nos critérios da eficiência, eficácia, efetividade e relevância, 

propondo-se a elaboração de instrumentos destinados à avaliação e acompanhamento dos 

cursos de especialização autofinanciados da UFRN, visando ao crescimento estratégico desses 

cursos, bem como ao fortalecimento da modalidade na UFRN, junto ao mercado de trabalho. 

É enfatizada, paralelamente, a importância de se discutir a problemática existente na relação 

entre o crescimento dos cursos autossustentáveis, pela característica de poder levantar 

recursos de forma independente, em detrimento do crescimento da produção intelectual da 

instituição. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é sugerir indicadores para avaliar a qualidade e 

eficiência na gestão dos cursos de especialização autofinanciados da UFRN, a partir da 

percepção dos envolvidos (coordenadores, docentes, discentes e dirigentes). 
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Os objetivos específicos são: 

 Identificar as políticas institucionais vigentes relacionadas aos cursos de 

especialização na UFRN; 

 Mapear as características dos cursos de especialização da UFRN, através do 

seu histórico; 

 Caracterizar as atribuições e avaliações dos envolvidos sobre os cursos de 

especialização; 

 Discutir os critérios da qualidade na gestão dos programas. 
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2 A GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

O estudo específico da Gestão em uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) 

requer, antes de tudo, que sejam considerados conceitos mais abrangentes, com definições que 

conduzam ao entendimento das particularidades da atividade nesse setor. No entanto, seria 

demasiadamente pretensioso tentar determinar de forma sucinta e definitiva o que seja Gestão, 

a fim de associá-la ao presente estudo. São tantas as ênfases e abordagens dadas ao termo, que 

se torna impraticável estabelecer uma definição que seja unanimemente aceita por todas as 

correntes teóricas. 

De todo modo, são apresentados, a seguir, alguns fundamentos e conceitos utilizados 

para o termo “Gestão” que embora não se caracterize como definição consensual, servirá de 

delimitação para fundamentar o presente trabalho. 

 

2.1 Fundamentos e Conceitos 

 

A abordagem dada neste estudo, no intuito de atingir um conceito aceitável do que 

venha a ser a Gestão da Educação, partirá dos primeiros passos dados em direção ao saber 

administrativo. A ideia, aqui, não é o aprofundamento na diversidade de teorias da 

Administração, mas o embasamento mínimo necessário à compreensão da atividade de gestão 

no contexto das IFEs, no intuito de se estabelecer sobre que eixos serão desenvolvidos os 

indicadores de avaliação propostos neste trabalho.  

 

2.1.1 Gestão ou Administração 

 

Sobre o uso das expressões “gestão” e “administração”, apesar de se perceber a 

similaridade e interligação entre os termos, sobretudo pelo fato de aparecerem como 

sinônimos nos dicionários da língua portuguesa1, é necessário esclarecer que nem todos os 

autores admitem que as duas palavras tenham exatamente o mesmo sentido. Muitos 

argumentos distinguem as expressões, que teriam se confundido na tradução de obras 

clássicas, como as de Taylor (1911) e Fayol (1916), nas quais os termos management e 

                                                           
1 O Novo Dicionário Aurélio – Século XXI (1997) define Administração como sendo: “[Do lat. administratione.] S. 
f. (...) 6. Função de administrador, gestão, gerência.”; e Gestão como sendo: “[Do lat. gestione.] S. f. 1. Ato de 
gerir, gerência, administração.” 
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administration são utilizados de forma diferente, mas ambos são traduzidos como 

administração (DIAS, 2002). 

Sob o aspecto prático, a diferença reside na dimensão que possui a gestão, abarcando 

o próprio conceito de administração. Enquanto a função de administrar é basilar e traz consigo 

seus próprios elementos (planejamento, controle, direção e organização), a gestão sugere a 

ampliação para outras dimensões, tanto corporativas (técnicas, comerciais, contábeis) como 

humanas (relações interpessoais, saberes, competências), não prescindindo da administração, 

sem a qual não pode existir. 

Para DIAS (2002), A gestão amplia as funções do administrador, pois expande suas 

dimensões, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento necessário sobre as pessoas, para 

conduzir uma organização. 

“Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para atingir de forma 

eficiente e eficaz os objetivos de uma organização. Gestão é lançar mão de todas as 

funções e conhecimentos necessários para através de pessoas atingir os objetivos de 

uma organização de forma eficiente e eficaz.” DIAS (2002, p. 11) 

 

Ainda assim, não obstante estejam claras e observadas essas diferenças, gestão e 

administração ainda são tratadas como sinônimos, sem prejuízo da essência dos termos. Nesse 

sentido, a partir daqui, com vistas ao direcionamento deste trabalho e facilitação da 

compreensão, não haverá menção alguma sobre as sutilezas existentes entre um ou outro 

termo. Além disso, a importância dos conceitos reside certamente nas semelhanças entre eles, 

não nas diferenças. 

 

2.1.2 Resgate Histórico 

 

Desde que a administração começou a ser tratada através de critérios científicos, 

durante a Revolução Industrial, mais especificamente através dos Princípios da Administração 

Científica de Taylor, em 1911, que defendia a adoção de métodos racionais (observação, 

mensuração e padronização) para maximização da produção, o conceito passou por diversas 

críticas e reformulações que foram sendo propostas ao longo do tempo. A primeira delas foi a 

Teoria Clássica. 

Defensor de princípios semelhantes ao de Taylor, o engenheiro Jules Henri Fayol 

desenvolveu e publicou, em 1916, sua própria teoria, através do livro "Administração 

Industrial e Geral" (Maximiano, 2010). Visando levar a análise racional dos processos para 

toda a organização, Fayol dividiu-a em seis atividades fundamentais, chamadas de funções, 
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quais sejam: técnica, comercial, financeira, de segurança, contábil e administrativa, 

considerada essa última a mais importante. Sendo a única capaz de formular o plano de ação 

da empresa, a função administrativa poderia controlar todas as demais, definindo-se por seus 

próprios componentes: o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o 

controle. 

Fayol enfatizava a necessidade de bons administradores, cujas qualidades gerenciais 

teriam influência direta nas questões técnicas do trabalho. Nesse sentido, ele propôs princípios 

a serem seguidos para se conseguir uma administração mais eficiente e eficaz: divisão do 

trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, 

subordinação dos interesses individuais ao bem comum, remuneração, centralização, 

hierarquia, ordem, equidade, estabilidade dos funcionários, iniciativa e espírito de equipe. 

Com a quebra da Bolsa de Nova York, que gerou a Grande Depressão em 1929, 

outras teorias surgiram, como a chamada Teoria das Relações Humanas. O grande marco 

dessa teoria foi a publicação do livro “The Human Problems of an Industrial Civilization” (Os 

Problemas Humanos de uma Civilização Industrial), de Elton Mayo (1933), apresentando os 

resultados da chamada Experiência de Hawthorne. Mayo observou como o ambiente de 

trabalho, os acidentes e a fadiga influenciavam na rotatividade e na produtividade dos 

trabalhadores. Passavam a ser enfatizados fatores como a motivação humana, liderança, 

relações interpessoais, bem como a presença do aspecto psicológico. Surge, então, como novo 

desafio ao departamento de pessoal das empresas a observação desses novos aspectos. 

Com o tempo, surgiram várias críticas ao mecanicismo da Teoria Clássica e, ao 

mesmo tempo, ao romantismo da Teoria das Relações Humanas, consideradas falhas, 

sobretudo, quanto à abrangência. Ao mesmo tempo, crescia o número de cientistas 

interessados no estudo das organizações, pela sua importância no funcionamento da 

sociedade. 

“O principal motivo para a existência das organizações é o fato de que certos 

objetivos só podem ser alcançados por meio da ação coordenada de grupos de 

pessoas. Na sociedade moderna, muitos produtos e serviços essenciais para a 

simples sobrevivência somente se tornam disponíveis quando há organizações 

empenhadas em realiza-los. Sendo tão importantes, as organizações atraíram a 

atenção de inúmeros estudiosos.” MAXIMIANO (2010, p. 98) 

 

Um dos principais cientistas das organizações foi o sociólogo, jurista, historiador e 

economista alemão Max Weber (1864-1920), cuja contribuição para a área foi tão importante 

que influenciou quase todos os estudiosos do assunto. Para Weber, nem todo grupo social 

poderia ser considerado uma organização. Divididos em duas categorias, os grupos sociais 
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podem ser primários, que são aqueles de origem mais informal e nos quais predominam as 

relações interpessoais, como famílias, amigos e grupos de interesse social comum; e 

secundários, de origem formal, cuja relação social é explicitamente regida por regulamentos 

categóricos e leis estabelecidas. A partir dessa divisão, Weber afirmou que todas as 

organizações formais são burocracias que possuem três características fundamentais. A 

primeira é a Formalidade, ou seja, sua estrutura é baseada em normas; a segunda é a 

Impessoalidade, pois pessoas ocupam os cargos e cargos são figuras de autoridade, mas a 

obediência é devida aos cargos, não às pessoas; e finalmente o Profissionalismo, já que as 

burocracias são formadas por funcionários remunerados, que subsistem dessas estruturas e das 

carreiras oferecidas por elas (MAXIMIANO, 2010). 

No sentido da evolução histórica da administração científica, a contribuição de 

Weber foi essencial para o desenvolvimento das estruturas organizacionais. Através de sua 

Teoria das Organizações (burocracia), o autor identificou e hierarquizou as estruturas de 

autoridade, estimulando a reflexão e a crítica sobre as organizações atuais, sejam elas públicas 

ou privadas. 

 

2.2 Gestão Estratégica e Qualidade 

 

O conceito de estratégia tem origem nas táticas militares e seu significado deriva do 

grego strategos (general). Etimologicamente, pode ser entendida como “a arte do general” 

(SANTOS, 2008). A ideia é que o general deveria se colocar em uma posição que pudesse lhe 

proporcionar uma visão ampla, tanto de suas tropas, quanto das inimigas, para que pudesse 

identificar as melhores oportunidades e traçar as ações de sua campanha. 

No contexto das organizações formais, os principais desafios para os gestores sempre 

foi estabelecer ações que proporcionassem não apenas os resultados imediatos, mas também 

garantissem sua continuidade e o seu crescimento. Devido à crescente competitividade, 

decorrente das rápidas mudanças da sociedade, foi natural a analogia com o contexto dos 

militares e a palavra estratégia passou a ser utilizada no ambiente das organizações.  

Em termos de gestão estratégica, é imprescindível abordar o planejamento 

estratégico e as ações envolvidas para o seu estabelecimento. SANTOS (2008) afirma que o 

plano estratégico das organizações sintetiza as principais orientações dos gestores, e o define 

como: 

“um processo de gestão dinâmico e contínuo que, partindo da reflexão estratégica 

dos membros da organização, que têm em conta as análises interna e externa desta, 
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formula a estratégia, fixa os objectivos, e define a forma como aquela deve ser 

executada e controlada”. SANTOS (2008, p. 331) 

 

O planejamento estratégico conduz a gestão estratégica de forma contínua em suas 

principais etapas, quais sejam: reflexão (conhecimento da organização e do papel que deseja 

desempenhar), análise (aspectos da organização, missão e visão), formulação (criação de 

ações para atingir seus objetivos), implementação (execução das ações formuladas), controle 

(acompanhamento da implementação das ações) e feedback2 (verificação dos resultados 

obtidos, com vistas à melhoria). 

Essas etapas demonstram que a estratégia deve se preocupar com os aspectos futuros 

da organização. Demonstram, também, que o planejamento é cíclico, reiniciando sempre onde 

terminou e permitindo ao gestor aprender com as falhas e investir nas ações que obtiveram 

êxito. 

Outro importante conceito no campo da gestão é a qualidade, que diz respeito à 

necessidade de ações que levariam não apenas ao alcance dos objetivos das organizações, mas 

também da melhoria contínua com vistas à satisfação do público-alvo, ou ainda, da superação 

de suas expectativas. Da mesma maneira que o conceito de gestão estratégica remete às 

campanhas militares, a gestão da qualidade tem suas origens no ambiente da produção fabril. 

Segundo SALVADOR et al (2014), após a Revolução Industrial, com o crescimento 

dos mercados e, paralelamente, a democratização da informação, as mudanças sociais, 

culturais e políticas, houve um aumento no nível de exigência do público. Para alcançar 

vantagem competitiva, as empresas passavam a investir na qualidade dos bens produzidos, 

dando início à chamada “era da inspeção”. Em seguida, com o desenvolvimento da produção 

em massa, surgiram os setores de controle que utilizavam técnicas estatísticas para verificação 

dos produtos, dando início, dessa vez, à “era do controle estatístico”. 

Naturalmente, o desenvolvimento de técnicas de controle de qualidade não se limitou 

à produção de bens materiais, mas também abrangeu a prestação de serviços. Da mesma 

maneira que a massificação da produção de bens de consumo deu às pessoas poder de 

escolher e, consequentemente, exigir mais qualidade em relação ao produto procurado, o 

crescimento da oferta de prestação de serviços elevou a exigência por qualidade, que passou a 

ser um diferencial competitivo. Paralelamente, esse nível de exigência passou a existir, 

também, em relação a serviços essenciais prestados pelas organizações públicas, deflagrando 

a necessidade de investir na qualidade da gestão desses serviços. 

                                                           
2 Expressão em inglês que, segundo o Dicionário Michaelis Online, significa “retroinformação: comentários e 
informações sobre algo que já foi feito com o objetivo de avaliação”. 
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2.3 A Qualidade da Gestão na Administração Pública 

 

Após o período de grande desenvolvimento econômico que ocorreu depois da 

Segunda Guerra Mundial, uma grande crise atingiu o mundo inteiro. Segundo BRESSER 

PEREIRA (1998), o crescimento distorcido e o processo de globalização colocou o Estado em 

crise, levando à proposta do Estado Mínimo, que era a de transferir para o mercado grande 

parte dos serviços públicos, sob o argumento de que, dessa forma, a prestação desses serviços 

seria mais eficiente. No entanto, em função da inviabilidade da proposta, que se tornava mais 

clara a partir dos anos 90, evidenciou-se a necessidade de uma reforma do Estado, visando o 

cumprimento de “seu papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor da 

competitividade do seu respectivo país.” BRESSER PEREIRA (1998, p. 49). 

Em meio à discussão a respeito de qual seria o tamanho ideal do Estado, bem como a 

redefinição de seu papel regulador, ficava evidente a preocupação com a qualidade nos 

serviços públicos. 

“...em que pesem algumas divergências inconciliáveis entre essas duas perspectivas, 

no tocante a premissas, causas e soluções para os problemas vivenciados pelas 

administrações públicas, a preocupação com a eficiência das políticas e dos serviços 

públicos é um ponto comum.” GOMES (2009, p. 11) 

 

Deflagrada a preocupação com a qualidade na gestão pública, várias iniciativas 

foram criadas em busca de modelos que abrangessem o melhor dos dois mundos: a garantia 

dos serviços essenciais a serem mantidos pelo Estado e uma gestão que buscasse a satisfação 

do público-alvo, tal qual ocorria na iniciativa privada. O grande dilema era o fato de que as 

empresas privadas buscavam a qualidade no atendimento, visando vantagens competitivas e, 

consequentemente, o lucro, uma premissa que não era compatível com a prestação de serviços 

públicos. Ademais, o senso comum já estabelecia que os serviços públicos eram, por natureza, 

de baixa qualidade, o que exigia um esforço redobrado em busca da melhora dessa imagem 

diante do público. 

Para GOMES (2009), o advento da Constituição de 1988 e, posteriormente, do 

Regime Jurídico Único de 19903 constituíram uma importante mudança para gestão pública, 

inclusive com regras mais rigorosas para a admissão dos servidores. O autor também destaca 

a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, que acrescenta a 

                                                           
3 A Lei nº 8.112/1990 estabeleceu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. 
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eficiência como princípio constitucional da Administração Pública, ao lado da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. 

Outra iniciativa apontada como uma evolução da busca por parte do governo pela 

melhoria na qualidade da gestão pública foi a instituição do Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização – GESPUBLICA, através do Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro 

de 2005, “com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País” (Art. 1º). 

Com foco na geração de resultados, o GESPUBLICA procura associar conceitos de 

gestão da qualidade com princípios da administração pública, no intuito de apresentar à 

sociedade um modelo de excelência, visando, inclusive, “promover a eficiência, por meio de 

melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos resultados da ação pública” (Art. 2º, 

inciso III). 

Não obstante existam iniciativas para a melhoria na qualidade da gestão pública, 

muitos são os entraves que se interpõem entre a intenção e a prática. Para FOWLER et al 

(2011), na maioria das instituições governamentais falta capacidade para, mediante a redução 

de custos, aumentar a produtividade e garantir aos servidores a motivação necessária para que 

estejam orientados às necessidades dos cidadãos.  

“Concomitantemente, existem problemas relacionados à burocracia; inexperiência; 

falta de incentivos e benefícios aos servidores; falta de padrões de atendimento ao 

cliente; resistência e falta de comprometimento, inclusive da alta direção, quanto à 

implantação de programas da qualidade.” FOWLER et al (2011, p. 838) 

 

Apesar de alguns avanços ocorridos no tocante às ações para a melhoria das 

condições de trabalho no serviço público, essas ainda são insuficientes para que se alcance um 

padrão aceitável de qualidade. Se, por um lado, o senso comum aponta para uma máquina 

pública inchada e dispendiosa, serviços essenciais como saúde, educação e assistência social, 

por exemplo, são afetados diretamente pela falta de servidores. O mesmo ocorre em relação às 

políticas salariais, que tratam de forma distinta as diversas carreiras. Enquanto algumas 

conseguem reajustes e melhoraram consideravelmente a estrutura de remuneração, outras 

apresentaram perdas, como no caso do magistério federal (GOMES et al, 2012). 

Assim, o grande desafio para o gestor público em busca da qualidade vai além das 

atribuições exigidas pela função e abrange, igualmente, lidar com as limitações impostas pelas 

condições da administração pública, sejam elas de ordem estrutural, política ou pessoal. 
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3 A AVALIAÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO 

 

Uma vez expostas as iniciativas para a implementação de uma gestão estratégica e de 

qualidade na administração pública, bem como dos entraves para sua concretização, há que se 

considerar que, para a existência de um processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento 

dessa gestão, a avaliação constitui uma necessidade constante. Entendida como uma 

importante etapa da gestão estratégica, a avaliação tem a função de diagnosticar e criticar as 

ações desenvolvidas, visando à melhoria dos serviços prestados, seja nas organizações 

privadas ou públicas. 

Com origem no latim a + valere, a palavra avaliação significa atribuir valor. Trata-se 

da reflexão acerca de um processo, para que, a partir de um determinado parâmetro, seja 

possível lhe atribuir um conceito. Neste capítulo, pretende-se discutir como o processo de 

avaliação pode ser aplicado à gestão na educação, bem como levantar quais as dimensões que 

podem ser utilizadas no estabelecimento de parâmetros para avaliar e orientar o desempenho 

desse processo.  

 

3.1 A Avaliação na Educação  

 

A preocupação com a avaliação da educação no Brasil é pautada pela criação de 

diversos sistemas de avaliação educacional. Segundo CASTRO (2009), a política de avaliação 

brasileira é considerada uma das mais abrangentes e eficientes do mundo, em diversos níveis 

e modalidades. 

“Considerada hoje uma das mais abrangentes e eficientes do mundo, a política de 

avaliação engloba diferentes programas, tais como o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica – Saeb, o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, o Exame 

Nacional de Cursos – ENC, conhecido como Provão e, posteriormente, substituído 

pelo Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior – Enade, o Exame 

Nacional de Certificação de Jovens e Adultos – Enceja, o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior – Sinaes, a Prova Brasil e o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb. Em conjunto, estes sistemas, ao lado 

da Avaliação da Pós-Graduação da Capes – o mais antigo sistema de avaliação do 

país no setor educação –, configuram um macrossistema de avaliação da qualidade 

da educação brasileira.” CASTRO (2009, p. 5) 

 

Com o principal objetivo de promover a melhoria da qualidade no ensino, a 

implementação de sistemas de avaliação de educação são essenciais, pois através deles são 

demonstrados os resultados obtidos na execução dos principais aspectos da aprendizagem, 

proporcionando a melhor aplicação de recursos, aperfeiçoamento de técnicas e metodologias 

de ensino, bem como seu impacto na sociedade. CASTRO (2009) aponta para os seguintes 
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aspectos como sendo centrais no processo de aprendizagem: o que os alunos estão 

aprendendo, comparando-se objetivos propostos e resultados obtidos; quais os fatores que 

melhor explicam os resultados positivos ou negativos da educação; e qual é o grau de 

equidade observado nos resultados da aprendizagem, considerando que os resultados da 

educação devem proporcionar a diminuição das desigualdades socioeconômicas. 

É certo que a existência de diversos métodos de avaliação da educação não significa, 

na prática, que a qualidade da educação no Brasil esteja classificada como ideal, ou próximo 

disso. É necessário um olhar crítico sobre a metodologia de avaliação para que os resultados 

não distorçam fatos relevantes. Também é preciso ter em vista a abrangência dos métodos de 

avaliação, para que possam abranger o sistema de educação como um todo, e não apenas o 

desempenho individual dos alunos. Nesse sentido, o ponto de vista dos docentes e dos 

dirigentes, os fatores materiais, como a estrutura física e os recursos, também constituem 

elementos fundamentais na composição do quadro a ser avaliado. 

 

3.2 A Construção de Indicadores Avaliativos para a Gestão na Educação 

 

Para que as ações de avaliação da educação sejam realmente produtivas, é 

imprescindível levantar dados que reflitam o contexto analisado. A utilização de indicadores, 

além de constituir uma sistemática eficiente, permite acompanhar o desenvolvimento dos 

processos ao longo do tempo. 

“Os indicadores são medidas, ou seja, são uma atribuição de números a objetos, 

acontecimentos ou situações, de acordo com certas regras.  Enquanto medidas, os 

indicadores referem-se às informações que, em termos conceituais, são mensuráveis, 

independentemente de sua coleta obedecer a técnicas ou abordagens qualitativas ou 

quantitativas.” RUA (2004, p. 2) 

 

Uma forma de construir indicadores que efetivamente permitam a avaliação da 

gestão na educação é a adoção de uma abordagem que reconheça suas especificidades, 

considerando o papel dos gestores e seu desempenho, bem como as dimensões do processo 

educacional como um todo. Nesse sentido, o Paradigma Multidimensional da Administração 

da Educação proposto por SANDER (1995) consegue refletir, por meio de dimensões 

individualmente estabelecidas, um conceito amplo e compreensível da qualidade na gestão da 

educação. 

“...são pressupostos que a administração da educação é multidimensional e 

interdisciplinar e que o desempenho das organizações educacionais deve ser 

avaliado a partir de múltiplos critérios. Por conseguinte, são justificadas as hipóteses 

que a administração da escola como organização é multidimensional e que sua 
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avaliação pode fundamentar-se em indicadores que caracterizem sua eficiência, 

eficácia, efetividade e relevância.” BROTTI e LAPA (2007, p. 626) 

 

Nota-se que a adoção de critérios como eficiência, eficácia, efetividade e relevância 

permite não somente caracterizar a administração da educação como um campo 

multidimensional, mas o estabelecimento dessas dimensões permite sua avaliação de forma 

mais abrangente. 

SOLINO (1996) explica que o Paradigma Multidimensional da Administração da 

Educação estabelece seu suporte teórico sobre duas dimensões substantivas e duas 

instrumentais que se cruzam com duas dimensões intrínsecas e duas extrínsecas. 

“As dimensões substantivas regulam as dimensões instrumentais e estão 

comprometidas ao nível intrínseco com o atendimento dos requisitos fundamentais 

do ser humano como ente individual e social, e ao nível extrínseco, com a 

consecução dos fins e objetivos políticos da sociedade. Às dimensões substantivas 

vinculam-se os critérios de efetividade e relevância, e são essencialmente 

filosóficos, políticos e antropológicos. Às dimensões instrumentais vinculam-se os 

critérios de eficiência e eficácia, e são essencialmente econômicos. Na confluência 

dessas dimensões situa-se a administração da Educação” SOLINO (1996, p. 33) 

 

A autora define, ainda, que as duas dimensões instrumentais vinculadas aos critérios 

da eficiência e da eficácia são, respectivamente, a dimensão econômica e a dimensão 

pedagógica. Já as dimensões substantivas vinculadas aos critérios da efetividade e da 

relevância são, respectivamente, a dimensão política e a dimensão humana (antropológica). 

A dimensão econômica tem suas raízes na Teoria Clássica, uma vez que está 

fundamentada nas técnicas de gestão empresarial. Vinculada ao critério da eficiência, a 

dimensão econômica prevê a maximização dos resultados a partir de uma quantidade limitada 

de recursos. SOLINO (1996) destaca, ainda, a preocupação de SANDER de que essa 

dimensão produza uma deformação do valor intrínseco da educação. Embora seja muito 

importante para a administração da educação, a dimensão econômica deve ser “orientada 

substantivamente por valores humanos e sociopolíticos” (p. 34). 

A dimensão pedagógica tem como critério norteador a eficácia e, mesmo 

reconhecendo a importância da dimensão econômica, procura avançar no entendimento de 

que quanto maior o sucesso nos objetivos educacionais propostos, mais eficaz será a 

capacidade administrativa.  

“Dessa forma, a eficácia constitui um indicador de coerência entre os resultados 

efetivamente alcançados e os padrões de qualidade desejados. Assim, quanto mais 

altos forem os níveis de qualidade alcançados pela organização, mais eficaz terá sido 

a ação.” SOLINO (1996, p. 38) 
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A dimensão política tem como critério fundamental a efetividade, sendo pautada pela 

ciência política, sociologia, e ainda pelo direito administrativo e pela administração pública, 

dentre outras. Em seu escopo, constrói ações concretas que permitam que o sistema 

educacional esteja voltado para o atendimento das necessidades da comunidade. 

“No Paradigma Multidimensional de Administração da Educação, a efetividade é 

definida como um critério substantivo de desempenho político, medido por meio da 

capacidade estratégica da organização de atuar e responder de forma imediata às 

exigências políticas e demandas sociais.” SOLINO (1996, p. 39) 

 

A dimensão humana, ou antropológica, é a mais subjetiva das dimensões propostas 

por SANDER. Fundamentada em aspectos da natureza humana, como princípios, causas e 

valores, além de características biológicas e culturais, tem como princípio fundamental a 

relevância. Essa dimensão procura medir a habilidade da administração em coordenar ações 

que proporcionem a realização plena do participante do sistema educacional, enquanto ente 

individual e social. Para tanto, é fundamental uma postura participativa da administração, pois 

quanto mais participativo e democrático o processo administrativo, maiores as oportunidades 

de ser relevante para indivíduos e grupos, e maiores suas possibilidades para explicar e 

fomentar a qualidade de vida humana coletiva na escola e na sociedade SANDER (1995). 

Uma vez que tenha sido exposta a complexidade das bases da administração na 

educação, considerando suas dimensões e critérios, esses conceitos serão aplicados ao 

contexto dos cursos de especialização da UFRN, partindo da contextualização das políticas de 

seu funcionamento.  
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4 BREVE HISTÓRICO DO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE 

ESPECIALIZAÇÃO AUTOFINANCIÁVEIS NA UFRN 

 

Responsáveis pela formação da maioria dos profissionais de nível superior do país, 

as Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras abrangem, em sua oferta de atividades, 

não somente os cursos de graduação, que incluem os bacharelados e as licenciaturas, como 

também os cursos de pós-graduação, tanto na modalidade lato sensu, que abrange os 

programas de aperfeiçoamento, de especialização e as residências, quanto na modalidade 

stricto sensu, que envolvem os cursos de mestrado e doutorado.  

As diferenças entre essas modalidades vão além do aspecto acadêmico, em seu 

sentido amplo ou estrito. Cada uma delas possui leis e normas regulamentadoras específicas, 

que influenciam diretamente na forma como são administradas. No que se refere ao 

funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu, em particular os cursos de 

especialização, há uma característica que os destaca como uma modalidade à parte, em termos 

de gestão institucional: a possibilidade de cobrança de taxas ou mensalidades. Arrecadando 

dos alunos, esses cursos remuneram os docentes e técnicos envolvidos e repassam recursos 

aos respectivos departamentos de origem, de acordo com percentuais estabelecidos por 

regulamentação interna das instituições às quais estão ligados, sendo chamados 

autofinanciáveis. 

 

4.1 Políticas e Normas Brasileiras para os Cursos Autofinanciáveis em Instituições 

Federais de Ensino Superior 

 

A discussão acerca do funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu nas 

Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras abrange não apenas as razões acadêmicas 

de sua existência, mas também os aspectos econômicos e administrativos de sua criação. Em 

linhas gerais, para atingir seu objetivo de contribuir para a formação de profissionais de nível 

superior especializados, deve-se considerar a viabilidade financeira da criação desses cursos, 

que devem se manter através da aquisição de seus próprios recursos. Nesse sentido, os 

gestores dos cursos de especialização deixam de ser somente coordenadores acadêmicos, 

responsáveis pelo projeto pedagógico e pela orientação escolar desses cursos, mas também 

administradores de estruturas autofinanciadas que funcionam dentro de instituições públicas, 

estando sujeitas a legislação e normas específicas. 
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Da concepção da modalidade de cursos autofinanciados, com cobrança de taxas e/ou 

mensalidades dentro das Universidades Federais, nasceram várias críticas que insinuavam a 

reprodução das práticas da iniciativa privada em contraste com a atividade-fim das 

instituições públicas. Em 2002, o Ministério Público Federal questionou a legalidade da 

cobrança de mensalidades em cursos de pós-graduação lato sensu, invocando o princípio de 

que o ensino público nos estabelecimentos oficiais deve ser gratuito, conforme disposto no 

art. 206, item IV, da Constituição Federal de 1998. Partindo dessa premissa, com base no 

Artigo 90 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBE)4, indagou ao Ministério 

da Educação (MEC) acerca do posicionamento sobre prática. Em resposta, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) emitiu parecer, concluindo que: 

“... os cursos de especialização e aperfeiçoamento, ou seja, de pós-graduação lato 

sensu, não se configuram como atividade de ensino regular e, por conseguinte, tem-

se por correta a cobrança efetuada pelas universidades públicas pelos instrumentos 

que, no exercício de sua autonomia constitucional definirem.” (Parecer nº 364/2002 

– CNE/CES – Ministério da Educação) 

 

A partir desse entendimento, ocorre a expansão na oferta de cursos de especialização 

nas universidades brasileiras, mas ainda sob intensas críticas acerca de sua regulamentação. 

Então, em 2007, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 

(CES/CNE) publica a Resolução nº 01, de 08/06/2007, estabelecendo as normas para o 

funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, e definindo 

as referências básicas para que as instituições credenciadas regulamentassem o funcionamento 

de seus programas de especialização. A partir do lançamento da Resolução, o MEC estabelece 

que os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presenciais oferecidos 

por instituições de ensino superior, independem de autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento. 

Em 2014, a discussão acerca da inconstitucionalidade da cobrança de 

taxas/mensalidades em curso de especialização é retomada, quando o Deputado Federal Alex 

Canziani Silveira (PTB/PR) lança a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 395, para a 

alteração da redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade 

do ensino público em estabelecimentos oficiais. Pela proposta, o texto do referido inciso, que 

hoje diz: 

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;” 

                                                           
4 A Lei 9394/1996 estabelece em seu Artigo 90 que questões suscitadas na transição dos regimes devem ser 
resolvidas pelo Conselho nacional de Educação do MEC. 



29 
 

passaria a ter a seguinte redação: 

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

IV – gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais de educação básica 

e, na educação superior, para os cursos regulares de graduação, mestrado e 

doutorado.” 
 

De acordo com o portal da agência Câmara Notícias, em 18/06/2015, a proposta foi 

aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados 

(CCJ). A partir daí, foi criada uma comissão especial para analisar a proposta, a ser votada em 

dois turnos pelo Plenário da Câmara. Em 24/02/2016 a redação foi aprovada para o Segundo 

Turno, mas até 14/04/2016, a proposta ainda não foi apreciada. 

Mesmo enquanto não ocorre a aprovação final da PEC nº 395/2014, permanece o 

entendimento de que não há impedimento para a cobrança de taxas/mensalidades para os 

cursos de pós-graduação lato sensu das universidades federais brasileiras, mantendo-se o 

parecer nº 364/2002 do Conselho Nacional de Educação como base legal para essa prática. 

 

4.2 Evolução do Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na UFRN 

 

Para acompanhar a evolução dos cursos de pós-graduação lato sensu da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN se faz necessário delinear a própria história da 

instituição, dadas as reformas pelas quais passou ao longo dos anos. Criada em 25 de junho de 

1958, através de lei estadual, e federalizada em 18 de dezembro de 1960, a UFRN era 

formada pelas faculdades e escolas de nível superior já existentes em Natal, como a Faculdade 

de Farmácia e Odontologia; a Faculdade de Direito; a Faculdade de Medicina; a Escola de 

Engenharia, entre outras. A partir de 1968, foram encerradas as faculdades e os cursos 

passaram a ser organizados em Centros Acadêmicos. Na década de 70, teve início a 

construção do campus universitário, marcando a primeira grande expansão da universidade. A 

estrutura administrativa atual, composta pelo Conselho Universitário (CONSUNI), Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho de Curadores (CONCURA) e 

Reitoria, foi estabelecida em 1974, através do Decreto nº 74.211. 

Os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu da UFRN, naturalmente, eram 

ligados aos cursos mais tradicionais, em especial os da área da saúde. O registro mais antigo 

encontrado acerca do lançamento de um curso de especialização na UFRN data de 02 de 

agosto de 1972, através do qual o então Conselho Superior de Ensino e Pesquisa homologou o 
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funcionamento dos cursos de Especialização em Prótese Fixa e Periodontia, promovidos pela 

Faculdade de Odontologia. 

A primeira norma geral para criação de cursos de pós-graduação foi a Resolução nº 

55 de 22 de abril de 1974, que em seu texto considerava “a necessidade de regulamentar a 

Pós-Graduação em sentido amplo, através de cursos de especialização e aperfeiçoamento no 

âmbito da UFRN”. Fundamentada no artigo 17, letra C, da lei 5.540/1968, a Resolução já 

previa o pagamento de taxas pelos alunos. 

Ao longo dos anos, novas normas foram editadas. Em 06 de setembro de 1979, 

passava a vigorar a Resolução nº 163, que limitava o financiamento dos cursos de 

aperfeiçoamento e especialização, determinando que esses fossem mantidos pela própria 

Universidade ou através de convênios entre Universidades e instituições públicas ou privadas. 

Em 30 de novembro de 1982, passava a vigorar a Resolução nº 223 do CONSEPE, que previa 

o caráter eventual dos cursos de especialização e aperfeiçoamento e estabelecia a necessidade 

de relatório administrativo. 

Em 17 de agosto de 2000 é publicada a Resolução nº 11 do Conselho de 

Administração – CONSAD, a primeira a estabelecer normas administrativas gerais para 

disciplinar a cobrança de taxas e mensalidades de Cursos de Especialização, Mestrados 

Profissionalizantes e Cursos Sequenciais.  Logo em seguida, em 19 de dezembro de 2000, 

passava a vigorar a Resolução nº 94 do CONSEPE, a primeira a fazer referência a uma norma 

do CONSAD. 

No contexto de cada época, é importante destacar como a norma refletia a 

necessidade de se estabelecer regras claras não apenas para a criação dos programas 

acadêmicos dos cursos lato sensu, mas também sobre a origem e destinação dos recursos. 

Também é notável o crescimento da demanda pelo aperfeiçoamento posterior à graduação, 

pelo aumento no número e na variedade de cursos criados, os quais, inicialmente, se 

concentravam da área da saúde (especialidades da odontologia e residências médicas) e da 

educação, passando, ao longo dos anos, a abranger outras áreas do conhecimento. Essa 

evolução evidencia, ainda, a correspondência da UFRN às demandas sociais e do mercado, no 

que diz respeito à oferta dos cursos de aperfeiçoamento e especialização. 
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4.3 O Contexto Atual e as Normas Vigentes para o Funcionamento dos Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu na UFRN 

 

Atualmente, na UFRN, as Resoluções nº 197/2013 do Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE e nº 28/2011 do Conselho de Administração – CONSAD 

regulamentam, respectivamente, o funcionamentos dos programas e cursos de pós-graduação 

da instituição e a organização administrativa, orçamentária e financeira dos Cursos de 

Especialização, Mestrados Profissionalizantes e Cursos Sequenciais. 

No que diz respeito aos cursos de pós-graduação lato sensu, de acordo com dados 

fornecidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG) da UFRN, desde o início da vigência 

da Resolução 28/2011-CONSAD, foram oferecidos aproximadamente 74 cursos na 

modalidade especialização, concentrados, em sua maioria, no Centro de Ciências Humanas 

Letras e Artes (CCHLA), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e no Centro de 

Ciências da Saúde (CCS), que representam mais de 60% do total de cursos. As demais 

unidades acadêmicas da UFRN dividem o restante da oferta de cursos de especialização. 

Considerando o total de alunos matriculados, ainda segundo dados fornecidos pela 

PPG, cerca de 4.980 estudantes cursaram especialização na UFRN, também concentrados, em 

sua maioria, no CCHLA, CCSA e CCS, responsáveis por cerca de 80% dos alunos que 

concluíram a pós-graduação lato sensu da UFRN. 

Segundo dados do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN 

(SIGAA), do total de alunos que concluíram cursos em todas as modalidades acadêmicas 

(graduação, especialização, mestrado e doutorado), aproximadamente 15% correspondiam às 

especializações5, evidenciando-se, assim, a expressividade desses cursos para a instituição.  

Nesse sentido, a partir desse contexto, será apresentado o método utilizado para analisar a 

gestão dos cursos de especialização da UFRN, partindo da visão de seus Coordenadores 

discentes, docentes, discentes e diretores, explicitando-se o papel de cada categoria. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 No período de 2011 a 2015, 31.028 alunos concluíram os cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu na UFRN. 
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5 MÉTODO 

 

Neste capítulo são definidos e descritos os procedimentos utilizados a fim de 

alcançar os objetivos propostos pelo presente trabalho. São apresentados o delineamento do 

estudo e a abordagem dada no seu desenvolvimento, a definição dos critérios usados para 

formação da amostra, os instrumentos e técnicas para levantamento e análise dos resultados 

obtidos. 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

Quanto aos seus objetivos, trata-se de um estudo descritivo, uma vez que se propõe a 

identificar políticas institucionais, mapear características dos cursos de especialização da 

UFRN, caracterizar atribuições dos atores envolvidos, bem como descrever estratégias 

utilizadas na execução dos projetos desses cursos. Os estudos descritivos são definidos por 

GIL (2002, p. 42) como aqueles que “têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. Complementando, RICHARDSON (1999, p.71) acrescenta que “o 

estudo descritivo representa um nível de análise que permite identificar as características dos 

fenômenos, possibilitando, também, a ordenação e a classificação destes”. 

Quanto à temporalidade (recorte), o estudo caracteriza-se como um estudo 

transversal, que é definido por RICHARDSON (1999, p. 148) como aquele no qual “os dados 

são coletados em um ponto no tempo, com base em uma amostra selecionada para descrever 

uma população nesse determinado momento”. O presente estudo caracteriza-se dessa forma, 

considerando que foi limitado a um período específico de tempo (2011 a 2015), diretamente 

ligado aos resultados obtidos e aos indicadores que este estudo se propõe a desenvolver. Esses 

resultados, obtidos através de dados coletados uma única vez, forneceram um “retrato” do 

objeto da pesquisa, possibilitando sua descrição. 

Quanto ao método de análise dos dados, trata-se de um estudo comparativo. De 

acordo com GIL (2008, p. 16), o estudo comparativo “procede pela investigação de 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades 

entre eles”. As informações levantadas através de pesquisa bibliográfica e os dados coletados 

através da utilização de questionários e roteiro de entrevista foram interpretados à luz do 

referencial teórico e analisados através de métodos estatísticos, visando maior precisão e 
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apreciação crítica no desenvolvimento dos indicadores, objeto deste estudo. Nesse sentido, 

trata-se de um estudo de abordagem mista simultânea. 

“Essa técnica emprega estratégias de investigação que envolvem coleta de dados 

simultânea ou sequencial para melhor entender os problemas de pesquisa. A coleta 

de dados também envolve a obtenção tanto de informações numéricas (por exemplo, 

em instrumentos) como de informações de texto (por exemplo, em entrevistas), de 

forma que o banco de dados final represente tanto informações quantitativas como 

qualitativas.” CRESWELL (2007, p. 35) 

 

 

5.2 População e critérios para formação da amostra 

 

Para atingir o objetivo geral do estudo, partindo do conceito dado por GIL (2008, p. 

90), que apresenta população (ou universo) como sendo “um conjunto definido de elementos 

que possuem determinadas características”, foram considerados os cursos de pós-graduação 

lato sensu, em nível de especialização, presenciais e autofinanciados, em funcionamento no 

período de 2011 a 2015, sob a vigência da Resolução nº 28/2011 do Conselho de 

Administração da UFRN. 

Primeiramente, foi realizado, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o levantamento 

de quantos cursos de especialização estavam em funcionamento, no período citado, obtendo-

se um total de 74 cursos. Em seguida, foram identificados e excluídos os cursos da 

modalidade “à distância”, bem como aqueles com financiamento externo, como foram 

chamados os cursos cujos alunos não precisaram investir com o pagamento de mensalidades 

nem receberam subsídio de algum convênio, programa, departamento ou entidade fora da 

UFRN. O total final obtido foi de 47 cursos. 

A partir do levantamento de quantos cursos que se enquadravam no objetivo do 

estudo, passou-se à definição de quem seriam os participantes, levando-se em conta o papel 

de cada categoria no funcionamento dos cursos. Os participantes identificados foram 

agrupados, inicialmente, em cinco categorias: gestores, servidores técnico-administrativos, 

docentes, discentes, e dirigentes. Foram denominados gestores os coordenadores e vice-

coordenadores, responsáveis pelas gestões administrativas e acadêmicas necessárias à 

condução do curso. Os servidores técnico-administrativos são, no que diz respeito aos cursos 

de pós-graduação lato sensu, responsáveis pela secretaria, exercendo funções de apoio à 

coordenação, execução das ações administrativas e comunicação com os discentes. Os 

docentes são todos os professores responsáveis por ministrar as disciplinas/módulos dos 

cursos, pertencentes ou não aos quadros funcionais da UFRN. A categoria dos discentes é 
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composta por todos os alunos regulares, que estejam matriculados ou que tenham concluído 

os cursos pesquisados. Já os dirigentes são aqueles que compõem a instância administrativa 

superior, responsável pela aprovação dos projetos de criação dos cursos, acompanhamento de 

seu funcionamento e aprovação dos relatórios finais dos programas, especificamente 

representada, neste estudo, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Ao final, foram incluídos na 

pesquisa apenas os docentes, os discentes, os gestores e os dirigentes, considerando que seus 

respectivos papeis e ações têm influência direta no funcionamento dos cursos. 

Uma vez definidos os participantes, os cursos foram distribuídos por unidade 

acadêmica, para tabulação do número de gestores e alunos. As unidades encontradas no 

levantamento da população foram o Centro de Biociências (CB), o Centro de Ciências da 

Saúde (CCS), o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), o Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA), o Centro de Educação (CE), o Centro de Ensino Superior do 

Seridó (CERES), o Centro de Tecnologia (CT) e outras. Os cursos se concentravam, por 

unidade, da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, 

presenciais e autofinanciados, por unidade acadêmica. 

UNIDADE 
ACADÊMICA 

CURSOS GESTORES ALUNOS 

n % n % n % 

CB 1 2,1 2 2,1 22 0,7 

CCS 7 14,9 14 14,9 897 26,7 

CCHLA 13 27,7 26 27,7 841 25,1 

CCSA 14 29,8 28 29,8 925 27,6 

CE 2 4,3 4 4,3 270 8,1 

CERES 4 8,5 8 8,5 222 6,6 

CT 2 4,3 4 4,3 56 1,7 

Outros 4 8,5 8 8,5 121 3,6 

TOTAL 47 100 94 100 3354 100 

Fonte: PPG/UFRN, dezembro/2015. 

 

Para a obtenção do número de docentes que ministraram aulas/módulos nos cursos 

pesquisados, foi feito um levantamento através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas da UFRN (SIGAA), verificando, por disciplina/módulo de cada curso de 

especialização, quais os professores arrolados, para, posteriormente, dividi-los entre aqueles 

que pertencem aos quadros funcionais da UFRN e os docentes externos, que são convidados 

de outras instituições para ministrar aulas nos cursos de especialização. Após a exclusão 
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daqueles que não ministraram aulas nos cursos que preenchem os requisitos deste estudo, 

foram obtidos os seguintes números: 

 

Tabela 2 – Docentes dos cursos de pós-graduação lato sensu em nível de 

especialização, presenciais e autofinanciados, por vínculo com a UFRN. 

DOCENTES N % 

Pertencentes aos quadros da UFRN 227 78,1 

Externos à UFRN 64 21,9 

TOTAL 291 100 

Fonte: SIGAA/UFRN, maio/2016. 

 

Nesse caso, não foi realizada a distribuição do número de docentes por unidade 

acadêmica, considerando que era comum ministrarem disciplinas em cursos diferentes de seus 

centros de origem, o que poderia gerar duplicidade de registro. 

Em relação à categoria dos dirigentes, pela definição proposta neste estudo, apenas 

um participante foi relacionado, o Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFRN. 

No caso dos coordenadores, docentes e discentes, pela natureza da população e seus 

subgrupos, o método de amostragem utilizado foi o cálculo aleatório simples com amostra 

estratificada proporcional. Segundo GIL (2008, p. 91), “a amostragem aleatória simples 

consiste em atribuir a cada elemento da população um número único para depois selecionar 

alguns desses elementos de forma casual”. A estratificação é a seleção de uma amostra de 

cada subgrupo da população considerada. 

Para a determinação do tamanho da amostra, foi considerado o vínculo do 

participante (estudante, docente ou gestor), totalizando uma população de 3.675 pessoas. 

Foi utilizado o cálculo de amostras finitas pelas fórmulas: 

    e     

 

Onde: 

N = tamanho da população; 

E0 = erro amostral tolerável; 

n0= primeira aproximação do tamanho da amostra; 

n = tamanho da amostra. 
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Como erro amostral, foi utilizado o padrão estatístico, de 4% (E0=0,04) a amostra 

total calculada foi de 534 participantes, sendo respeitada a seguinte proporção: 91% (486) 

alunos, 6% (32) professores e 3% (16) gestores. 

 

5.3 Coleta de Dados 

 

A coleta dos dados necessários para atingir os objetivos do presente trabalho 

envolveu três etapas. A primeira consistiu na obtenção de informações junto à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação da UFRN através da utilização dos sistemas informatizados da universidade, a 

partir dos quais foi possível obter números relacionados aos cursos de especialização e 

documentos acerca da legislação que trata de seu funcionamento. A segunda etapa consistiu 

na utilização de aplicação de questionários online compostos por perguntas abertas e 

fechadas, direcionados aos docentes (incluindo os coordenadores) e discentes dos programas 

de especialização estudados. As questões foram elaboradas com base no referencial teórico, 

tomando-se por base, principalmente, as dimensões da educação elencadas e descritas por 

SOLINO (1996), estabelecendo-se uma relação entre elas. Algumas questões foram 

relacionadas a mais de uma dimensão, a depender das informações que foram obtidas a partir 

delas. Essa relação foi resumida no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Questões direcionadas aos discentes, docentes, coordenadores e 

dirigente relacionadas às dimensões instrumentais e substantivas da 

Administração na Educação e seus respectivos critérios de qualidade. 

DIMENSÕES INSTRUMENTAIS 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

(EFICIÊNCIA) 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DISCENTES 

 Seu curso foi pago por (...). 

 Os recursos materiais (instalações físicas, material didático, 

sistemas de informação) foram apropriados? 

 Houve retorno satisfatório do investimento (custo/benefício)? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DOCENTES 

 Os recursos materiais (instalações físicas, material didático, 

sistemas de informação) foram apropriados? 

 A remuneração proporcionada foi adequada aos padrões do 

curso? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS COORDENADORES 

 Em relação a funcionamento do curso, qual o grau de 

dificuldade na obtenção dos recursos/mensalidades? 

 Os recursos obtidos foram suficientes para manter o curso? 

 Em termos gerais, você considera que o curso foi bem 

sucedido? 
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QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DIRETORES 

 Quais as principais dificuldades apresentadas pelos 

Coordenadores em relação à criação e ao funcionamento dos 

cursos? 

 Em linhas gerais, como você avalia a aplicação dos recursos 

obtidos por esses cursos? 

 Como a UFRN contribui com a infraestrutura necessária aos 

cursos de especialização? 

 De forma geral, como você avalia os cursos de especialização 

autossustentáveis da UFRN? Você os considera bem 

sucedidos? 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

(EFICÁCIA) 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DISCENTES 

 Qual seu grau de expectativa ao ingressar no curso? 

 Essa expectativa foi atendida? 

 O conteúdo programático foi adequado aos objetivos? 

 Os docentes eram capacitados para as disciplinas que 

ministravam? 

 Houve o devido acompanhamento por parte da Coordenação? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DOCENTES 

 Qual seu grau de expectativa ao ingressar no curso? 

 Essa expectativa foi atendida? 

 O conteúdo programático foi adequado aos objetivos? 

 Os alunos demonstravam interesse pelas aulas? 

 Houve o devido acompanhamento por parte da Coordenação? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS COORDENADORES 

 Os docentes atenderam às expectativas impressas pelo curso? 

 Como você classifica o grau de interesse dos alunos durante o 

curso? 

 Em termos gerais, você considera que o curso foi bem 

sucedido? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DIRETORES 

 Como os cursos de especialização são avaliados? Existe, 

atualmente, algum tipo de análise em relação à satisfação dos 

alunos dos cursos? 

 Em sua opinião, como os cursos de especialização da UFRN se 

relacionam com as exigências profissionais do mercado de 

trabalho atual? 

 De forma geral, como você avalia os cursos de especialização 

autossustentáveis da UFRN? Você os considera bem 

sucedidos? 

DIMENSÕES SUBSTANTIVAS 

DIMENSÃO POLÍTICA 

(EFETIVIDADE) 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DISCENTES 

 O conteúdo programático foi adequado aos objetivos? 

 Os docentes eram capacitados para as disciplinas que 

ministravam? 

 Os conhecimentos advindos do curso estão sendo utilizados 

por você atualmente? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DOCENTES 

 O conteúdo programático foi adequado aos objetivos? 

 Os alunos demonstravam interesse pelas aulas? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS COORDENADORES 

 Qual a motivação para a criação do curso? 

 Em relação à criação/abertura do curso, como você classifica a 

participação dos dirigentes da UFRN? 

 Ainda sobre a criação/abertura do curso, o que você acha das 

normas da instituição (Leis, Resoluções, etc)? 
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QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DIRETORES 

 Qual o papel dos dirigentes da UFRN no funcionamento dos 

cursos de pós-graduação lato sensu, em especial, os cursos de 

especialização autofinanciados? 

 Como você avalia a adequação das normas da instituição (leis, 

resoluções) relativas ao funcionamento dos cursos de 

especialização? 

DIMENSÃO ANTROPOLÓGICA 

(RELEVÂNCIA) 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DISCENTES 

 Qual a motivação inicial para ingressar no curso? 

 Por que escolheu o curso? 

 Qual seu grau de expectativa ao ingressar no curso?  

 Essa expectativa foi atendida?  

 Os conhecimentos advindos do curso estão sendo utilizados 

por você atualmente? 

 Houve retorno satisfatório do investimento (custo/benefício)? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DOCENTES 

 Como chegou ao curso? 

 Qual a motivação para participar do curso? 

 Qual seu grau de expectativa ao ingressar no curso? 

 Essa expectativa foi atendida? 

 A remuneração proporcionada foi adequada aos padrões do 

curso? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS COORDENADORES 

 Qual a motivação para a criação do curso? 

 Em termos gerais, você considera que o curso foi bem 

sucedido? 

 Pretende abrir novas turmas do mesmo curso? 

QUESTÕES DIRECIONADAS AOS DIRETORES 

 Em sua opinião, como os cursos de especialização da UFRN se 

relacionam com as exigências profissionais do mercado de 

trabalho atual? 

 A Principal demanda das especializações é do mercado de 

trabalho? 

 De forma geral, como você avalia os cursos de especialização 

autossustentáveis da UFRN? Você os considera bem 

sucedidos? 

 

 

A terceira etapa consistiu em uma entrevista semi-estruturada, com roteiro composto 

de perguntas abertas, direcionada ao Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFRN, representante da 

categoria dos Dirigentes. 

Para a aplicação dos questionários, fez-se necessário tentar obter os endereços 

eletrônicos dos envolvidos, com a finalidade de enviar os formulários dos discentes, docentes 

e coordenadores através do aplicativo do Google Docs6. Foi requerido à Diretoria de 

Administração de Pessoal (DAP), ligada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), 

para que intermediasse, junto à Superintendência de Informática da UFRN (SINFO), a 

                                                           
6 O Google Docs é um aplicativo online gratuito que permite a edição colaborativa de documentos, disponível 
no endereço eletrônico http://docs.google.com. 
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solicitação dos referidos endereços eletrônicos. Diante da impossibilidade regimental de 

atender ao pedido da DAP, a solução apresentada pela SINFO foi a criação de dois grupos 

com a ferramenta “Comunicação em Grupo” do Sistema de Administração dos Sistemas – 

Técnica e Gestão (SIGAdmin), utilizada pela DAP para comunicação direcionada a grupos 

específicos de destinatários, sem a necessidade de expor seus dados. Os grupos criados foram: 

“Alunos Concluídos da Especialização Lato-Sensu Presencial (2011-2015)” e “Docentes de 

Turmas de Especialização (Modalidade Presencial - 2011 - 2015)”. Com a utilização da 

ferramenta Comunicação em Grupo, foi possível o envio de links para os respectivos 

questionários destinados a todos docentes (incluindo coordenadores) que participaram e 

discentes que concluíram os cursos de especialização lato sensu presenciais no período de 

2011 a 2015, respectivamente. 

Ainda sobre a aplicação dos questionários, é necessário esclarecer que, nos termos da 

Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde, de 07 de abril de 2016, o tipo de pesquisa 

realizado pelo presente trabalho prescinde de registro e avaliação no sistema da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CEP/CONEP, como indicado no parágrafo único, inciso VII: 

“Parágrafo único: Não serão registradas, nem avaliadas no sistema CEP/CONEP: 

I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; 

II – pesquisa que utilize informações de acesso público , nos termos da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011; 

III – pesquisa que utilize informações de domínio público; 

IV – pesquisa censitária; 

V – pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem 

possibilidade de identificação individual; 

VI – pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão de 

literatura científica; 

VII – pesquisa que objetiva aprofundamento teórico de situações que emergem 

espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem 

dados que possam identificar o sujeito; 

VIII- atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou 

treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso 

técnico, ou de profissionais em especialização.” CEP/CONEP (2016) 
 

Mesmo sem o cadastro no sistema CEP/CONEP, esse estudo preservou a 

participação voluntária, o consentimento livre e esclarecido para o uso das informações, 

preservando o anonimato dos participantes. 

 

5.4 Análise dos Dados 

 

Depois de coletados, os dados obtidos foram submetidos a tratamento estatístico 

descritivo, através das ferramentas disponibilizadas pelo Google Docs, que permitiram a 

organização das informações e, posteriormente, sua conversão em planilhas eletrônicas. A 
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análise foi realizada à luz do referencial teórico utilizado para elencar os indicadores 

levantados, sobretudo o Paradigma Multidimensional da Administração na Educação proposto 

por SANDER (1995) e interpretado por SOLINO (1996). 

Além da análise estatística descritiva, alguns dados textuais foram submetidos à 

análise de conteúdo clássica (Bardin, 2010) do tipo categorial, obedecendo as etapas sugeridas 

para a análise, a saber: (1) pré-análise (leitura flutuante, elaboração de subcategorias iniciais) 

e (2) categorização (agrupamento de subcategorias e elaboração de categorias).  
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6 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos através da aplicação de 

questionários aos discentes, docentes e coordenadores dos cursos de especialização lato sensu 

presenciais, do período de 2011 a 2015, bem como da entrevista com o Pró-Reitor de Pós-

Graduação, representando a categoria dos dirigentes. No caso dos docentes e coordenadores, 

foi enviado um único questionário dividido em três seções, sendo a primeira comum a todos, 

após a qual o participante era direcionado para uma das outras duas seções, especificamente, a 

depender da resposta à questão “qual sua principal função junto ao curso”. 

O questionário destinado aos discentes ficou disponível entre 13/07 a 20/08/2016, 

obtendo um total de 353 respostas, enquanto que o destinado aos docentes e coordenadores 

ficou disponível entre 14/08 a 28/08/2016, com um total de 89 respostas obtidas. Após a 

coleta, foi realizada a validação dos questionários, eliminando-se aqueles registrados em 

duplicidade ou cujas respostas eram inconsistentes ou indicavam que o participante não 

possuía o perfil da população pesquisada. Ao final, 319 questionários dos discentes foram 

considerados válidos. Todos os 89 questionários recebidos dos docentes e coordenadores 

foram validados, somando um total de 408 questionários válidos, diferente da amostra 

calculada anteriormente (N=534) e alcançando a seguinte proporção para cada estrato da 

população pesquisada: 78,2% de discentes e 21,8% de docentes, incluindo professores e 

gestores Observa-se neste ponto, que embora a amostra pretendida não tenha sido alcançada, 

houve um número expressivo de participantes. 

A análise descritiva das respostas obtidas foi realizada considerando a divisão dos 

questionários em seções, através das quais as perguntas foram agrupadas conforme o tipo de 

informação: 

 Caracterização dos participantes (perfil, informações sociodemográficas, 

informações profissionais/acadêmicas); 

 Informações sobre o ingresso ou criação do curso de especialização; 

 Avaliação da experiência cursando, lecionando ou coordenando o curso de 

especialização; 

 Avaliação geral e aplicação dos conhecimentos obtidos (no caso dos discentes). 

 

A entrevista com o Pró-Reitor de Pós-Graduação ocorreu em 18/10/2016 e registrada 

eletronicamente, com o consentimento do entrevistado. As repostas foram transcritas e 
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utilizadas em paralelo aos resultados obtidos através dos questionários dos discentes, docentes 

e coordenadores, para auxiliar na análise dos dados. 

 

6.1 Caracterização dos participantes 

 

Na intenção de delinear um perfil dos participantes da pesquisa, algumas 

informações sociodemográficas foram categorizadas e mensuradas.  As Tabelas 3 e 4, 

apresentadas a seguir, exibem os principais dados sociodemográficos dos participantes 

(discentes e docentes, respectivamente). 

 

Tabela 3 – Dados sociodemográficos dos discentes de cursos de pós-

graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015. 

IDADE n % SEXO n % EST. CIVIL n % 

18 a 25 anos 21 6,6 Masculino 124 38,9 Solteiro 142 44,5 

26 a 30 anos 109 34,2 Feminino 195 61,1 Casado a 158 49,5 

31 a 35 anos 80 25,1    Divorciado b 18 5,7 

36 a 40 anos 40 12,5    Viúvo 1 0,3 

41 a 45 anos 25 7,8       

45 a 50 anos 17 5,3       

51 a 60 anos 24 7,5       

mais de 60 anos 3 0,9       

TOTAL 319 100,0 TOTAL 319 100,0 TOTAL 319 100,0 

Fonte: Pesquisa 2016. 
a Ou em união estável. b Ou separado. 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 3, a média de idade dos discentes 

pesquisados é de 34,7 anos, com desvio padrão de 9,1 anos. Verifica-se, também, que os 

discentes pesquisados, em sua maioria, estão concentrados em duas faixas etárias, sendo 

34,2% entre 26 e 30 anos de idade, e 25,1% entre 31 e 35 anos de idade, indicando que se 

trata de adultos jovens. Discentes do sexo feminino representam maioria entre os pesquisados, 

abrangendo praticamente dois terços do total. No que diz respeito ao estado civil, 94% do 

total de discentes pesquisados dividem-se, de maneira quase uniforme, entre solteiros (44,5%) 

e casados (49,5%). 

 

 

Tabela 4 – Dados sociodemográficos dos docentes/coordenadores de cursos 

de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015. 
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IDADE n % SEXO n % EST. CIVIL n % 

28 a 30 anos 5 5,6 Masculino 57 64,1 Solteiro 16 18,0 

31 a 35 anos 13 14,6 Feminino 32 35,9 Casado a 64 71,9 

35 a 40 anos 19 21,4    Divorciado b 9 10,1 

41 a 45 anos 17 19,1    Viúvo 0 0,0 

46 a 50 anos 14 15,7       

51 a 60 anos 16 18,0       

60 a 70 anos 5 5,6       

TOTAL 89 100,0 TOTAL 89 100,0 TOTAL 89 100,0 

Fonte: Pesquisa 2016. 
a Ou em união estável. b Ou separado. 

 

Os dados apresentados pela Tabela 4 mostram que a idade dos docentes está dividida 

de maneira bastante homogênea entre as principais faixas etárias, que vão de 31 a 60 anos de 

idade. Mesmo considerando que a faixa de 35 a 40 anos possui a maior frequência de 

pesquisados (21,4%), a média das idades é de 43,7 anos, com desvio padrão de 9,3 anos. A 

maior parte dos docentes pesquisados é do sexo masculino, com 64,1% dos participantes. Em 

relação ao estado civil, a maioria dos docentes é composta de casados (71,9%); os demais 

participantes são solteiros ou separados, somando 28,1% do total, não havendo nenhuma 

ocorrência de viúvos. 

Considerando os dados obtidos acerca da formação7 dos discentes pesquisados, é 

possível observar, através do Gráfico 1, que a área das Ciências Humanas é predominante, 

concentrando 50,5% dos participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 É necessário distinguir as áreas de formação elencadas no questionário dos centros acadêmicos da UFRN 
indicados na Tabela 1, no capítulo do Método. Embora estejam distribuídos de forma semelhante, não são, 
necessariamente, os mesmos. 
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Gráfico 1 – Área de formação dos discentes de cursos de pós-graduação lato 

sensu em nível de especialização, presenciais e autofinanciados, entre 2011 

e 2015. 

 
Fonte: Pesquisa 2016. 

 

Também foi perguntado aos discentes se já possuíam outra pós-graduação, antes do 

curso de especialização na UFRN, e 74,9% deles disseram que não. Dentre os que afirmaram 

já possuir outro curso de pós-graduação, 48,8% eram da área de Ciências Sociais Aplicadas e 

32,5% eram da área de Ciências Humanas.  

Em relação aos docentes, conforme demonstrado através do Gráfico 2, percebe-se 

que as áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas dividem-se de maneira mais 

homogênea, com uma diferença de 3,4% entre si. No entanto, em relação a todas as áreas de 

formação, juntas, elas representam 59,6% do total pesquisado, ao passo que, para os discentes, 

essas áreas somam 70,9% da formação dos participantes (Gráfico 1). 
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Gráfico 2 – Área de formação dos docentes de cursos de pós-graduação lato 

sensu em nível de especialização, presenciais e autofinanciados, entre 2011 

e 2015. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

 

A profissão dos discentes foi levantada através de pergunta aberta e, posteriormente, 

processada, reunindo-se as principais respostas. As profissões que receberam uma variável 

própria foram aquelas que ocorreram com frequência maior que 5; as demais foram agrupadas 

na variável “Outros”, conforme a Tabela abaixo:  

 

Tabela 5 – Profissão dos discentes de cursos de pós-graduação lato sensu 

em nível de especialização, presenciais e autofinanciados, entre 2011 e 

2015. 

PROFISSÃO n % 

Administrador 7 2,2 
Advogado 19 6,0 

Assistente em Administração 9 2,8 
Assistente Social 6 1,9 
Estudante 14 4,4 
Farmacêutico 10 3,1 
Fisioterapeuta 8 2,5 
Funcionário Público 44 13,8 
Jornalista 11 3,4 
Professor 102 32,0 
Psicólogo 14 4,4 
Outros 75 23,5 

TOTAL 319 100,0 
Fonte: Pesquisa 2016. 
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Dentre as profissões dos discentes, destacam-se as de Professor, com a significativa 

parcela de 32,0% dos pesquisados, e de Funcionário Público, representados por 13,08% do 

total. Em terceiro lugar estão os Advogados, com 6,0% de participantes, seguidos pelos 

Estudantes e Psicólogos, com exatamente o mesmo percentual (4,4% dos discentes 

pesquisados). Os resultados são consoantes ao perfil identificado pelo dirigente, segundo o 

qual grande parte dos cursos de especialização é direcionada a professores que atuam no 

ensino fundamental e ensino médio. Ele também destaca os profissionais, principalmente os 

liberais que buscam “uma fatia a mais do mercado” e, por último, aqueles que são 

empregados pela iniciativa privada ou funcionários públicos, que buscam algum tipo de 

ascensão funcional. 

 

6.2 Informações sobre o ingresso ou criação do curso de especialização 

 

Os dados apresentados a seguir informam as principais motivações e expectativas 

dos docentes e discentes acerca de sua entrada nos cursos de especialização estudados. É 

necessário observar que, a partir desse ponto, docentes e coordenadores eram direcionados a 

responder perguntas diferentes, no questionário. Com a divisão, foram contabilizados 70 

docentes e 19 coordenadores. 

A primeira pergunta feita aos discentes com relação ao ingresso no curso de 

especialização na UFRN foi qual a motivação inicial para a entrada. As respostas são 

apresentadas a seguir, através do Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Motivação dos discentes para ingressar nos cursos de pós-

graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015. 
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Fonte: Pesquisa 2016. 

Nota: Por se tratar de uma questão de múltiplas repostas, a soma dos percentuais 

pode ultrapassar 100%. 

 

Nota-se, através do Gráfico 3, que as duas maiores motivações para o ingresso dos 

discentes em cursos de especialização na UFRN foram a obtenção de conhecimento 

especializado (84,6%) e o aperfeiçoamento da carreira (77,1%). O número de participantes 

que afirmou ter entrado no curso para obtenção do título acadêmico também foi expressiva, 

com 53,6% de ocorrências. 

Outra pergunta feita aos discentes foi por que escolheram o curso do qual 

participaram na UFRN. Os resultados são mostrados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Razão da escolha dos discentes pelos cursos de pós-graduação 

lato sensu em nível de especialização, presenciais e autofinanciados, entre 

2011 e 2015. 
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Fonte: Pesquisa 2016. 

Nota: Por se tratar de uma questão de múltiplas repostas, a soma dos percentuais pode 

ultrapassar 100%. 
 

A maioria dos discentes (74,0%) afirmou que a razão pela qual escolheu cursar a 

especialização na UFRN foi a credibilidade da instituição. Também foi bastante expressivo o 

número de pesquisados que afirmou ter escolhido o curso pelo “nome” (denominação do 

curso no ato de divulgação do edital), somando 58,3%. Na variável “Outros”, foram 

agrupadas razões diversas, informadas através de um campo de texto para respostas abertas, 

dentre as quais vale destacar aquelas que dizem respeito à qualidade pela qual os docentes são 

conhecidos no mercado de trabalho. 

Quanto ao processo de entrada dos docentes nos cursos pesquisados foi perguntado 

como chegaram ao curso. De acordo com os dados obtidos, 81,4% dos docentes afirmaram ter 

chegado ao curso a convite da Coordenação. Dividem a segunda posição aqueles que foram 

indicados por outros colegas e os que participaram do projeto de desenvolvimento dos cursos, 

com 8,6% cada. Apenas um docente afirmou que se ofereceu por conta própria para lecionar. 

Também foi perguntado aos docentes sobre qual a motivação para que decidissem participar 

dos cursos. Os resultados são apresentados através do Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Motivação dos docentes para participar nos cursos de pós-

graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

Nota: Por se tratar de uma questão de múltiplas repostas, a soma dos percentuais 

pode ultrapassar 100%. 

 

O interesse pela área dos cursos foi a motivação mais recorrente, dentre as 

apresentadas pelos docentes para ingressar nos programas de especialização, com 71,4% das 

respostas. Em seguida foram apontadas a interação com outros profissionais/alunos (57,1%) e 

a remuneração proporcionada (48,6%). 

Aos discentes e docentes, também foi perguntado qual o grau de expectativa ao 

entrar nos cursos. Entre os discentes, 52,4% declararam ter boa expectativa, ao ingressar nos 

cursos, seguidos por 42,9% que tinham uma expectativa ótima. Entre os docentes, a 

concentração foi maior entre os que apresentaram boa expectativa, com 60,0% dos resultados. 

Os participantes que declararam ter ótima expectativa compreendiam 27,1% do total. Sobre o 

atendimento dessas expectativas, dos discentes que afirmaram ter uma expectativa boa ou 

ótima sobre os cursos, 48,4% disseram que essa expectativa foi atendida e 17,1% disseram 

que sua expectativa foi superada. Entre os docentes com expectativa boa ou ótima, 62,3% 

disseram que suas expectativas foram atendidas e 18,0% afirmaram ter suas expectativas 

superadas. 

Em relação à origem do pagamento pelo curso, 57,7% dos discentes afirmaram terem 

sido eles mesmos os responsáveis pelo pagamento, 16,9% disseram que seus cursos foram 

pagos por parentes e 15,4% tiveram seus cursos pagos pela empresa onde trabalham. Os 
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demais tiveram seus cursos pagos por bolsas e convênios institucionais, ou eram isentos por 

serem servidores da UFRN. 

Aos coordenadores, perguntou-se qual a motivação para a criação dos cursos de 

especialização, através de questão de múltipla escolha. Dos 19 participantes, 78,9% 

responderam que a motivação foi atender demandas do mercado profissional, enquanto 42,1% 

disseram que queriam atender demandas acadêmicas ou institucionais. Para 15,8% dos 

coordenadores, a motivação para a criação do curso foi a remuneração proporcionada. 

Nenhum deles foi motivado pela produção intelectual. 

Ainda sobre a criação dos cursos, os coordenadores classificaram a participação dos 

dirigentes no processo. De modo geral, essa participação, resumida pelo Pró-Reitor de Pós-

Graduação como o papel de manter a qualidade acadêmica dos cursos e tentar garantir que 

aquilo que está colocado e aprovado é executado, foi avaliada positivamente pelos 

participantes. Para 42,1%, os dirigentes da UFRN ajudaram muito. As demais respostas foram 

apresentadas de forma bastante homogênea, conforme visto no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Grau de participação dos dirigentes na criação/abertura dos 

cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015, segundo os coordenadores. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

 

Apenas dois coordenadores justificaram a resposta sobre a atuação dos dirigentes, 

um elogiou sua solicitude, informando nunca ter tido problemas, quando precisou de sua 

ajuda; o outro criticou a burocratização dos processos de gestão financeira. 
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No mesmo sentido, os coordenadores responderam sobre o que achavam das normas 

da instituição (leis, resoluções). A distribuição do conjunto total das respostas pode ser 

visualizada no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Opinião sobre as normas da instituição para criação/abertura dos 

cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015, segundo os coordenadores. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

 

Apesar de haver certa uniformidade na distribuição das respostas, é possível destacar 

que 31,6% dos coordenadores afirmaram ter tido alguma dificuldade em relação às normas da 

instituição, ao abrirem os cursos, enquanto 26,3% disseram que essas normas ajudaram muito. 

Somadas as respostas dos que afirmaram ter tido dificuldade, tem-se 52,7%, em contraponto 

aos que se sentiram ajudados, que somam 42,1%. Alguns coordenadores justificaram suas 

respostas. As opiniões variam entre a importância das normas, no sentido de que as ações dos 

coordenadores sejam justas e responsáveis, e a falta de orientação acerca das possibilidades 

legais para os cursos. Para o Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFRN, as normas da instituição 

são adequadas ao funcionamento dos cursos de especialização, conferindo transparência e 

agilidade ao desenvolvimento dos processos, além da observância aos princípios legais 

envolvidos. 

“A gente, em princípio, regulamentou e permite que tudo isso aconteça de forma 

clara, transparente, via GRU8. O dinheiro entra na Conta Única e circula para as 

                                                           
8 Guia de recolhimento da União: um dos documentos instituídos pelo Ministério da Fazenda para pagamentos 
a Órgãos Públicos Federais. 
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contas aqui da Universidade. Talvez seja uma das universidades em que isso 

funcione mais facilmente, com maior agilidade.” (Pró-Reitor de Pós-Graduação, em 

entrevista concedida ao autor deste trabalho [Apêndice A]. Natal, 18/10/2016.) 

 

6.3 Avaliação da experiência junto ao curso de especialização 

 

Os discentes e docentes foram questionados acerca de sua experiência junto aos 

cursos de especialização da UFRN, no período estudado, cursando ou lecionando, 

respectivamente. As escalas de avaliação do conteúdo programático, bem como dos recursos 

materiais, foram iguais para as duas categorias de pesquisados. 

As respostas dadas por discentes e docentes acerca do conteúdo programático dos 

cursos pode ser comparada através do Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Opinião sobre o conteúdo programático dos cursos de pós-

graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015, segundo discentes e docentes. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

 

Para a maioria dos pesquisados, o conteúdo programático dos cursos foi adequado 

(66,5% dos discentes e 64,3% dos docentes) ou muito adequado (20,1% dos discentes e 

30,0% dos docentes). 

De forma semelhante, discentes e docentes responderam sobre o que acharam dos 

recursos materiais (instalações físicas, material didático, sistemas de informação) disponíveis 

para os cursos, que, segundo o Pró-reitor de Pós-Graduação, é o mesmo destinado aos cursos 
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de graduação, com todos os recursos técnicos e sistemas, inclusive prevendo a implantação de 

melhorias.  Novamente, comparando-se as respostas das duas categorias, é possível verificar a 

similaridade entre as opiniões dos pesquisados, conforme disposto através do Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Opinião sobre os recursos materiais dos cursos de pós-

graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015, segundo discentes e docentes. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

 

A maior parte dos pesquisados considerou que os recursos materiais disponíveis para 

os cursos eram apropriados (69,0% dos discentes e 67,1% dos docentes) ou muito apropriados 

(17,2% dos discentes e 22,9% dos docentes).  

Os discentes também opinaram sobre a capacidade dos docentes em relação às 

disciplinas que lecionavam, classificando-os, em sua maioria como capacitados (56,1%) ou 

muito capacitados (39,1%). Nenhum dos discentes classificou os docentes como não sendo 

capacitados para as disciplinas ministradas. 

Em relação ao interesse dos discentes pelas aulas nos cursos pesquisados, 65,7% dos 

docentes afirmaram que havia demonstração de interesse e 25,7% disseram que os alunos 

demonstravam muito interesse pelas aulas. Não houve registro de inexistência de interesse por 

parte dos discentes em relação às aulas dos cursos. 

Discentes e docentes também puderam avaliar o acompanhamento prestado pelas 

coordenações dos cursos de especialização. Comparando-se as respostas fornecidas pelas duas 
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categorias de pesquisados, é possível perceber a semelhança entre as opiniões dos 

participantes, conforme demonstrado através do Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Opinião acerca do acompanhamento das coordenações dos 

cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015, segundo discentes e docentes. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

 

A maioria dos participantes afirmou ter havido acompanhamento por parte das 

coordenações dos cursos (59,6% dos discentes e 61,4% dos docentes) ou que foram muito 

acompanhados (21,6% dos discentes e 25,7% dos docentes). O número de pesquisados que 

disseram ter sido pouco acompanhados ou que não houve nenhum acompanhamento partindo 

das coordenações dos cursos foi mais expressivo entre os discentes, somando 18,8% das 

respostas. Aos docentes era possível justificar suas respostas à pergunta acima, através de 

questão aberta. Dentre os que justificaram, a maioria afirmou que as coordenações 

acompanharam seu trabalho de forma adequada, sem interferência, esclarecendo prontamente 

eventuais dúvidas surgidas. Em algumas ocorrências foi apontada insuficiência de reuniões de 

avaliação e planejamento. 

A experiência dos coordenadores foi medida através de cinco questões utilizadas 

pelos participantes para classificar, em quatro níveis, a dificuldade na obtenção dos recursos, 

se os recursos obtidos eram suficientes para manter os cursos, se a estrutura fornecida pela 

UFRN era adequada ao funcionamento dos cursos, até que ponto os docentes atenderam às 

expectativas impressas pelos cursos e o grau de interesse dos alunos durante os cursos. 
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Sobre a dificuldade em obter recursos, mais da metade dos participantes afirmaram 

ter tido alguma dificuldade (52,6%), enquanto 36,8% afirmaram que a obtenção de recursos 

foi fácil. A mesma quantidade de participantes disse que foi muito difícil ou muito fácil obter 

recursos para os programas, com 5,3% do total para cada reposta. Ao afirmar a 

disponibilidade da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em ajudar os coordenadores na solução de 

problemas, o Pró-Reitor afirmou que, infelizmente, eles cada vez são mais frequentes e 

relacionados à inadimplência.  

Em relação às outras quatro questões acerca da experiência em coordenar os cursos 

de especialização, os resultados foram agrupados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Avaliação da experiência dos coordenadores à frente dos cursos 

de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, presenciais e 

autofinanciados, entre 2011 e 2015. 

CLASSIFICAÇÃO a 

Os recursos 
foram 

suficientes 

A estrutura 
fornecida era 

adequada 

Os docentes 
atenderam às 
expectativas 

Interesse dos 
alunos pelas 

aulas 

n % n % n % n % 

De forma nenhuma 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Abaixo do esperado 9 47,4 2 10,5 0 0,0 0 0,0 

Dentro do esperado 9 47,4 12 63,2 17 89,5 12 63,2 

Acima do esperado 1 5,2 5 26,3 2 10,5 7 36,8 

TOTAL 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 

Fonte: Pesquisa 2016. 
a A classificação foi uniformizada com a finalidade de adaptação aos itens da 

tabela, sem que fosse perdido sentido individual de gradação das questões. 

 

Ao avaliar se os recursos obtidos foram suficientes para o funcionamento dos cursos, 

a grande maioria dos coordenadores se dividiu igualmente entre os que acharam os recursos 

suficientes e aqueles que acharam os recursos pouco suficientes, com 47,4% para cada 

resposta. Já em relação à estrutura fornecida pela UFRN para o funcionamento dos cursos foi 

avaliada por 63,2% dos coordenadores como sendo adequada, e por 26,3% dos participantes 

como sendo muito adequada. Sobre a participação docente nos cursos, 89,5% dos 

coordenadores afirmaram que os docentes atenderam às expectativas impressas, e 10,5% 

disseram que essas expectativas foram superadas pelos professores, não havendo nenhuma 

ocorrência de expectativas abaixo do esperado ou não atendidas. O interesse dos alunos 

também foi avaliado de forma positiva, visto que 63,2% dos coordenadores afirmaram que os 

alunos demonstravam interesse e 36,8% disseram que o interesse demonstrado estava acima 

do esperado. 
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6.4 Avaliação geral e aplicação dos conhecimentos 

 

Os dados apresentados a seguir descrevem, em resumo, como os discentes, docentes 

e coordenadores que participaram da pesquisa avaliaram os cursos de especialização dos quais 

participaram. 

Questionados se houve retorno satisfatório do investimento nos cursos junto à 

UFRN, os discentes classificaram o custo/benefício de sua participação nos cursos da UFRN, 

conforme demonstrado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Avaliação dos discentes dos cursos de pós-graduação lato 

sensu em nível de especialização, presenciais e autofinanciados, entre 2011 

e 2015, sobre o retorno do investimento realizado. 

Fonte: Pesquisa 2016. 

 

A maioria dos discentes pesquisados afirmou que obtiveram retorno do investimento 

realizado para cursar a especialização na UFRN, com 58,9% do total de participantes, 

seguidos de 27,3% que afirmaram ter obtido pouco retorno de seus investimentos. Os 

discentes também informaram se os conhecimentos obtidos no curso estão sendo utilizados, 

atualmente, com 73,1% de respostas positivas. 

Sobre a forma de aplicação dos conhecimentos obtidos nos cursos de especialização, 

os discentes destacaram principalmente: (1) auxílio na prática cotidiana de trabalho e atuação 

profissional, (2) utilização da didática das aulas ministradas, uma vez que 32% dos alunos das 
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especializações eram professores, (3) auxílio na realização de concursos públicos, (4) 

complementação de outras pós-graduações (mestrado e doutorado). 

Na avaliação dos docentes, a remuneração proporcionada pelos cursos de 

especialização foi considerada adequada, com 68,6% das respostas fornecidas. 22,9% 

disseram que a remuneração foi pouco adequada, e 5,7% afirmaram que foi muito adequada. 

Houve, ainda, ocorrência de 2,9% de participantes dizendo que de maneira nenhuma a 

remuneração foi adequada. Destaque-se que, de acordo com o Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

os recursos obtidos são, fundamentalmente, destinados à remuneração dos professores. 

Na avaliação de 100% dos coordenadores, os cursos foram bem sucedidos. No 

entanto, 31,6% deles afirmaram que não pretendem abrir novas turmas. Dentre esses 

coordenadores, a justificativa para não continuar oferecendo o curso de especialização, 

envolve principalmente questões financeiras de sustentabilidade e autofinanciamento. Nesse 

mesmo sentido, o Pró-Reitor de Pós-Graduação destacou que os cursos são suscetíveis às 

condições do mercado, principalmente porque, quando os alunos passam por dificuldades 

financeiras, o primeiro compromisso que deixam de cumprir é o pagamento das mensalidades. 

Ainda assim, destaca que os cursos têm atendido uma porção importante do mercado. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Depois da organização, descrição, tabulação e representação das informações obtidas 

na pesquisa, o presente capítulo parte da análise dessas informações, utilizando-as para 

alcançar o objetivo principal deste trabalho, que é propor indicadores para avaliar a qualidade 

dos cursos de especialização presenciais e autofinanciados da UFRN, em funcionamento no 

período de 2011 a 2015, considerando a avaliação dos envolvidos no curso (discentes, 

docentes, gestores e dirigentes). 

Nesse sentido, para estabelecer a discussão desses resultados, os objetivos 

específicos do trabalho são elencados e articulados com o referencial teórico, de forma a 

auxiliar na compreensão dos conceitos levantados, auxiliando na construção dos indicadores 

pretendidos. 

 

7.1 Políticas institucionais vigentes relacionadas aos cursos de especialização na UFRN 

  

O primeiro objetivo específico traçado para a realização do trabalho foi a 

identificação das políticas institucionais vigentes na UFRN relativas ao funcionamento dos 

cursos de pós-graduação lato sensu presenciais, na modalidade autofinanciado. O 

funcionamento desses cursos na instituição está abalizado, primeiramente, na possibilidade de 

cobrança de taxas (matrícula, mensalidades) aos alunos, através da Resolução nº 01, de 

08/06/2007, da Câmara de Educação Superior, ligada ao Conselho Nacional de Educação. 

Com isso, torna-se possível a remuneração dos coordenadores, docentes e colaboradores, 

além do custeio de despesas com material didático, passagens e hospedagem de docentes 

externos, dentre outras.  

Mesmo com o amparo legal, a prática relativa à cobrança de mensalidades em cursos 

de especialização não é a mesma em todas as universidades federais do país. De acordo com o 

Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFRN, em algumas universidades, as normas internas não 

permitem a remuneração dos docentes e colaboradores e, em outras, a cobrança de 

mensalidade sequer é permitida, em função, exclusivamente, do princípio da gratuidade do 

ensino público, disposto no inciso IV do artigo 206 da Constituição Federal. Sobre as 

universidades que permitem a prática da cobrança de mensalidades nos programas de 

especialização, o entendimento está fundamentado no Parecer nº 364/2002, através do qual o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), ligado ao Ministério da Educação, esclarece que os 



59 
 

cursos de pós-graduação lato sensu não se configuram como atividade de ensino regular, 

considerando, portanto, legítima essa cobrança. 

A UFRN regulamenta, atualmente, os cursos de especialização autofinanciados 

através das Resoluções nº 197/2013 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE, e nº 28/2011 do Conselho de Administração – CONSAD. 

Através da Resolução 197/2013-CONSEPE, a instituição estabelece os objetivos dos 

cursos de pós-graduação, quanto à capacitação de docentes e profissionais de diversas áreas 

de conhecimento, bem como aos “vários setores produtivos da sociedade, no que concerne à 

qualificação técnica e científica” (artigo 1º, inciso II). Em relação aos cursos lato sensu, a 

Resolução define cursos de especialização como aqueles que “visam à complementação, 

ampliação e desenvolvimento do nível de conhecimento teórico-prático em determinado 

domínio do saber” (artigo 4º, inciso I). Ela estabelece as normas gerais para a criação e o 

funcionamento dos cursos de pós-graduação, abrangendo aspectos acadêmicos e 

administrativos, determinando, dentre outras, a destinação dos recursos dos cursos 

autofinanciados, restringindo seu uso às atividades acadêmicas e à operacionalização das 

atividades (artigo 69, § 1º). No que concerne à avaliação, no entanto, a Resolução se limita a 

determinar critérios para conceituar o desempenho dos alunos, com vistas à sua aprovação e 

obtenção do título (artigos 74 a 76), bem como estabelecer as obrigações dos gestores 

(coordenadores), sobretudo no que diz respeito à elaboração e entrega do relatório das 

atividades acadêmicas e financeiras desenvolvidas durante o funcionamento do curso (artigo 

77). 

 No que concerne à Resolução nº 28/2011-CONSAD (vigente, atualmente, com 

modificações estabelecidas pela Resolução nº 008/2012-CONSAD), por estabelecer os 

procedimentos operacionais e orçamentários de projetos acadêmicos que demandem recursos 

financeiros, são determinados não somente os valores referentes à remuneração dos docentes 

e colaboradores, na forma de pró-labore, mas também a forma como os recursos devem ser 

utilizados (custeio, material permanente, dentre outros), inclusive estabelecendo os 

percentuais da receita que devem ser destinados às unidades executoras/departamentos, aos 

Centros Acadêmicos e ao Fundo Acadêmico da UFRN, como forma de remuneração à 

Universidade (artigo 23). Nesse caso, não há avaliação subjetiva e a Resolução se limita, 

apenas, a estabelecer a necessidade de apresentação de relatórios financeiros para prestação de 

contas. 

Sobre a forma como os cursos de especialização são avaliados, o Pró-Reitor de Pós-

Graduação, em entrevista concedida ao autor deste trabalho, afirmou que, em alguns casos, 
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quando são demandados por instituições como a Federação das Indústrias do Estado do Rio 

Grande do Norte (FIERN) e o Centro de Tecnologias de Gás e Energias Renováveis 

(CTGÁS), os próprios contratantes realizam suas avaliações e enviam à universidade. Para 

ele, o termômetro da qualidade dos cursos é a demanda de novas turmas. “Se eu abrir uma 

turma e a segunda, em seguida, é porque as coisas aconteceram bem. [...] Quando a coisa é 

ruim, ele se espalha rapidamente.” (Natal, 18/10/2016.) 

  

7.2 Características dos cursos de especialização da UFRN 

  

Depois de identificar as políticas institucionais, outro objetivo específico 

estabelecido para o trabalho foi mapear as características dos cursos de especialização da 

UFRN, realizando-se um levantamento histórico. Primeiramente, é necessário ressaltar que os 

cursos de pós-graduação lato sensu não se resumem aos cursos de especialização, mas 

também os cursos de aperfeiçoamento e os cursos de residência. 

Os cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 horas e com 

duração máxima de nove meses, são destinados ao aprofundamento de habilidades técnicas 

específicas e não demandam, necessariamente, a elaboração de um trabalho de conclusão. As 

residências visam à educação e treinamento em serviço e tanto a carga horária quanto a 

duração são previstas em legislação específica, de acordo com sua respectiva área de 

conhecimento. Já os cursos de especialização, com carga horária mínima de 360 horas e 

duração máxima de 18 meses, têm como objetivo a ampliação do conhecimento teórico-

prático em determinado domínio do saber e demanda, ao final, a elaboração de um trabalho de 

conclusão. Os cursos de residência, diferentemente dos de aperfeiçoamento e de 

especialização, são instituídos em caráter permanente na instituição; os outros são cursos de 

caráter excepcional, com realização baseada em seus projetos. (Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – UFRN, 2013) 

Desde a criação do primeiro curso de pós-graduação lato sensu da UFRN, em 1974, 

tanto as características dos cursos quanto a forma como a instituição lidava com as normas e 

as demandas do mercado profissional mudaram diversas vezes, até chegar ao que está 

estabelecido atualmente. Antes da Resolução nº 01/2007-CES/CNE, não havia segurança 

jurídica acerca da cobrança de taxas e/ou mensalidades, o que era muitas vezes questionado. 

Hoje, além do entendimento que há na instituição de que a cobrança de taxas é legal, o 

desenvolvimento dos sistemas de informação tornou a gestão financeira dos cursos mais 

transparente e o seu controle mais eficaz. 
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Em relação ao público alvo, se antes os cursos voltados para profissionais da área da 

saúde e da educação predominavam, hoje as ciências sociais e ciências humanas 

correspondem a aproximadamente 57% dos cursos de especialização autofinanciados 

ofertados pela instituição, entre 2011 e 2015. Atualmente, pelas características que possuem e 

pelos objetivos a que se propõem, os cursos de especialização atraem profissionais de diversas 

áreas. 

Quanto à origem dos recursos, historicamente, os cursos mais tradicionais tendem a 

acontecer com financiamento externo, como é o caso dos cursos da área da saúde (medicina, 

odontologia, fisioterapia), que geralmente são financiados pelo Ministério da Saúde (MS), e 

da área da educação, com financiamento direto do Ministério da Educação (MEC). Também 

há demandas específicas dos Tribunais estaduais por cursos de especialização na área do 

direito. 

No caso dos cursos autofinanciados, tendem a atrair profissionais liberais que 

procuram qualificação para se estabelecerem no mercado, embora também desperte o 

interesse de servidores de carreira, e empregados na iniciativa privada, em busca de ascensão 

ou promoção. Para o Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFRN, essa é a constatação que se 

apresenta, no caso específico dos cursos de especialização autofinanciados. 

“É sempre o profissional, porque se eu estou pagando, eu não pago se não conseguir 

o retorno, principalmente numa profissão liberal. Se eu for funcionário público, ou 

se eu for de uma empresa e isso vai me dar uma ascensão, eu posso até fazer, mas 

normalmente são mais os profissionais liberais, porque isso vai atender, vai gerar 

uma fatia de mercado a mais.” (Pró-Reitor de Pós-Graduação, em entrevista 

concedida ao autor deste trabalho [Apêndice A]. Natal, 18/10/2016.) 

 

Nesse sentido, esses profissionais se dispõem a arcar com os custos de sua 

especialização, promovendo os recursos necessários à existência do curso. Essa característica, 

fundamental nos chamados cursos autofinanciados, exige dos docentes gestores, a capacidade 

de administrar estrategicamente os recursos obtidos, além do exercício de suas funções 

acadêmicas. 

 

7.3 Atribuições e avaliações dos envolvidos nos cursos de especialização 

 

A caracterização das atribuições dos envolvidos nos cursos de especialização lato 

sensu da UFRN, exposta no capítulo do método, constitui, juntamente com sua avaliação 

sobre os cursos, o terceiro objetivo específico estabelecido para este trabalho. Para a definição 

de quem seriam esses envolvidos, foram considerados critérios como a atuação direta 
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enquanto público-alvo ou agentes do processo acadêmico ou administrativo, sendo 

classificados como discentes, docentes, gestores e dirigentes. Essas quatro categorias foram 

representadas, respectivamente, pelos alunos, professores, coordenadores e pelo Pró-Reitor de 

Pós-Graduação da UFRN. 

A partir das perspectivas das categorias dos envolvidos, obtidas através de pesquisa 

mediante aplicação de questionários e de roteiro de entrevista (no caso do dirigente), foi 

possível medir como os participantes avaliaram os cursos, bem como suas expectativas e 

impressões acerca do funcionamento de suas especializações na UFRN. Para isso, procedeu-

se à análise dessa avaliação, sob quatro critérios de qualidade na gestão da educação: 

eficiência, eficácia, efetividade e relevância. 

 

7.4 Critérios da qualidade na gestão dos programas 

 

O quarto objetivo específico estabelecido neste estudo está ligado diretamente às 

principais questões da pesquisa realizada com os envolvidos. Essas questões foram 

organizadas de acordo com as dimensões da administração da educação, que são classificadas 

em instrumentais e substantivas, cada uma delas vinculada a um critério de qualidade: a 

dimensão econômica, vinculada ao critério da eficiência; a dimensão pedagógica, vinculada 

ao critério da eficácia; a dimensão política, vinculada ao critério da efetividade; e a dimensão 

antropológica, vinculada ao critério da relevância (SOLINO, 1996).  

 

7.4.1 A dimensão econômica 

 

Sob o aspecto da dimensão econômica da administração, fez-se necessário avaliar se 

os dados coletados em pesquisa refletiam uma relação eficiente entre a obtenção dos recursos 

e os resultados alcançados pelos cursos de especialização autofinanciados da UFRN.  

De acordo com a pesquisa realizada, verificou-se que, no período estudado, os 

discentes desses cursos tinham média de idade de 34,7 anos com posições definidas no 

mercado de trabalho (apenas 4,4% deles eram somente estudantes). Somados os que pagaram 

pelo próprio curso ou tiveram esse curso pago por parentes, são 74,6% de profissionais 

dispostos a investir no aperfeiçoamento de suas carreiras. Ainda, 15,4% tiveram seus cursos 

pagos pela empresa onde trabalham, demonstrando o interesse dos empregadores pela 

qualificação dos funcionários. 
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Em contraponto, pouco mais da metade dos coordenadores pesquisados (52,6%) 

afirmaram ter tido alguma dificuldade em obter recursos para manutenção dos cursos. Essa, 

aliás, foi a maior dificuldade apontada pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, referindo-se às 

dificuldades apresentadas pelos Coordenadores que buscam a Pró-Reitoria. Associando esse 

dado ao fato de que 31,6% dos coordenadores, apesar de considerarem bem sucedidos os 

cursos, não estariam dispostos a reabrir turmas pela dificuldade em obtenção dos recursos, 

pode-se inferir que, como a maior parte dos recursos era captada diretamente dos discentes 

que assumiam, eles próprios, o pagamento das mensalidades, a ocorrência de casos de 

inadimplência reverberava com consequências diretas para a gestão dos cursos. 

Constitui um desafio para os gestores, mediante essa dificuldade alegada, retirar 

desses recursos, além da remuneração dos próprios coordenadores e dos secretários dos 

cursos, arcar com o repasse de até 4% de suas arrecadações às unidades executoras 

(departamentos), até 4% aos Centros Acadêmicos, até 4% ao Fundo Acadêmico da UFRN e 

até 10% que podem ser destinados a cobrir custos de gerenciamento, nos termos da Resolução 

nº 28/2011 do Conselho de Administração da UFRN (CONSAD). Além disso, considerando a 

informação fornecida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação ao afirmar que a maior parte dos 

recursos é, fundamentalmente, destinada à remuneração dos professores, faz-se necessário 

oferecer uma remuneração atrativa para os docentes do curso, que deve ser administrada 

dentro do teto estabelecido pela norma9. 

Todos esses fatores ajudam a ilustrar o contraponto entre os coordenadores 

pesquisados a afirmar que os recursos obtidos pelos cursos eram pouco suficientes para sua 

manutenção com aqueles que disseram que esses recursos eram suficientes, cada grupo com 

47,4% das repostas fornecidas. 

A avaliação dada pelos discentes sobre o custo/benefício de seu investimento foi, em 

sua maioria, positiva, somando 67,1% de pesquisados afirmando terem tido retorno 

satisfatório. Aliando esse número com o de docentes que consideraram a remuneração 

proporcionada pelos cursos adequada (68,6%), é reforçada a avaliação positiva da gestão dos 

cursos de especialização. Interessante constatar que para os usuários dos cursos, a relação 

custo x benefício é positiva, no entanto, para os gestores, torna-se difícil manter a 

autossustentabilidade do curso sem auxílio de instâncias superiores da universidade, por isso, 

a desmotivação para desenvolver e implementar um novo projeto de especialização, mesmo 

                                                           
9 Pela Resolução 28/2011-CONSAD, são estabelecidas remunerações de até R$ 265,00/hora-aula para 
doutores, até R$ 212,00/hora-aula para mestres, até R$ 150,00/hora-aula para especialistas e até R$ 
100,00/hora-aula para graduados. 
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diante do êxito e avaliação positiva pelos discentes. Fato é que a descontinuidade dos cursos 

em algumas áreas é recorrente. 

 Ressalte-se, no entanto, que a eficiência, enquanto critério vinculado à dimensão 

econômica da administração da educação, mesmo visando à maximização de resultados 

mediante a utilização de recursos limitados, não pode deformar o valor intrínseco da educação 

(SOLINO, 1996). Ainda que os gestores dos cursos autofinanciados em universidades 

públicas tenham que buscar estratégias para que possam concretizar e finalizar seus projetos, 

não podem focar na lucratividade, como ocorre nas organizações privadas, onde a busca pela 

eficiência é constante e inerente à competitividade do setor. (MURASSE, 2011) Nesse 

sentido, além da habilidade de maximizar o uso de recursos limitados, é necessário discutir, 

também, a capacidade administrativa da gestão dos cursos para alcançar os objetivos 

educacionais propostos. 

 

7.4.2 A dimensão pedagógica 

 

Em relação à dimensão pedagógica, entende-se que, mais do que reconhecer a 

importância da dimensão econômica, deve-se também avançar no sentido de alcançar os 

objetivos educacionais propostos. No caso dos cursos de pós-graduação da UFRN, esses 

objetivos educacionais podem ser resumidos como a “complementação, ampliação e 

desenvolvimento do nível de conhecimento teórico-prático em determinado domínio do 

saber.” (CONSEPE/UFRN, 2013) Essa capacidade de alcançar os objetivos educacionais é, 

justamente, a definição da eficácia da administração na educação. 

No que diz respeito aos discentes pesquisados neste trabalho, de acordo com a 

pesquisa realizada, a grande maioria deles tinha expectativa boa ou ótima, ao ingressar no 

curso. Ressalte-se que, desses, 67,6% afirmaram que suas expectativas foram atendidas ou 

superadas. Além disso, ao avaliar positivamente o conteúdo programático, os recursos 

materiais fornecidos pela UFRN e a capacidade dos docentes para as disciplinas que 

ministravam, os discentes também deixam claro que, para eles, a proposta pedagógica dos 

cursos foi bem executada. Tentar garantir que os cursos permaneçam nesse objetivo, 

inclusive, é a principal função da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Segundo o Pró-Reitor, “o 

papel da Pró-Reitoria é manter a qualidade acadêmica dos cursos; é tentar garantir que aquilo 

que está colocado e aprovado é executado.” (Pró-Reitor de Pós-Graduação, em entrevista 

concedida ao autor deste trabalho [Apêndice A]. Natal, 18/10/2016.) 
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Consoante com essas informações, a avaliação dos docentes foi de que o interesse 

dos discentes pelas aulas correspondia ao esperado, bem como era adequado o conteúdo 

programático dos cursos. Também consideraram como apropriados os recursos oferecidos 

pela UFRN e adequada a participação dos coordenadores, que acompanhavam seu trabalho de 

forma diligente, mas sem interferências.  

Os coordenadores, além de corroborarem com as opiniões dos discentes acerca de 

seus professores e desses com os primeiros, também avaliaram como bem sucedidos os 

cursos, demonstrando, novamente, a eficácia esperada dos projetos em relação aos objetivos 

educacionais. Para o Pró-Reitor de Pós-Graduação, o termômetro claro do sucesso dos cursos 

é a demanda por novas turmas. 

 

7.4.3 A dimensão política 

 

Para que a gestão dos cursos seja bem sucedida sob o aspecto da dimensão política, é 

necessário entender o critério substantivo da efetividade, ou seja, a sua capacidade estratégica 

de responder às exigências políticas e demandas sociais, medindo, em seu escopo, os 

benefícios gerados pelos cursos junto ao mercado profissional ou à comunidade. 

De acordo com o perfil sociodemográfico, predominam entre os discentes, 

profissionais da educação ou do mercado de trabalho, afirmando, em sua maioria, terem sido 

motivados a ingressar nos cursos de especialização da UFRN, além de obter o conhecimento 

especializado, pelo aperfeiçoamento da carreira. 

Essa informação se mantém consistente, inclusive em relação ao grande número de 

discentes que são funcionários públicos, para quem os incentivos salariais são expressivos, 

mediante a obtenção de qualificação acima daquelas que são requisitos para seus cargos, com 

vistas à remuneração que essa qualificação proporciona. 

Os dados obtidos na pesquisa corroboram, também, a fala do Pró-Reitor de Pós-

Graduação ao afirmar que o público dos cursos de especialização autofinanciados são, 

principalmente, os profissionais em busca de uma melhor fatia do mercado. Mesmo entre os 

4,4% dos pesquisados que apenas estudam, é possível perceber objetivos semelhantes, no que 

diz respeito ao motivo que os levou a ingressar nos cursos de especialização da UFRN, visto 

que 83,3% deles foram motivados, também, pela perspectiva de aumentar as chances de entrar 

no mercado de trabalho.  

Nesse mesmo sentido, a maioria dos coordenadores afirmou ter sido motivada a abrir 

os cursos para atender demandas do mercado profissional. Quanto aos docentes, afirmaram, 
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em sua maioria, que o conteúdo dos cursos foi adequado aos seus objetivos e, ainda, que 

houve interesse pelas aulas por parte dos alunos. 

 Note-se, contudo, que, mesmo sendo positiva a avaliação dos pesquisados sobre 

participação dos dirigentes e as normas institucionais, no que diz respeito à criação dos 

projetos dos cursos, houve um número relevante de coordenadores que afirmaram ter tido 

alguma dificuldade com os regulamentos da UFRN, apontando a falta de orientação acerca 

das possibilidades legais como um obstáculo. 

Ainda assim, é notável a efetividade dos cursos de especialização da UFRN quanto 

ao comprometimento dos projetos com demandas do mercado de trabalho, visto que a maioria 

dos discentes afirma aplicar os conhecimentos obtidos nos cursos na prática cotidiana do 

trabalho e atuação profissional. A gestão dos cursos apresenta-se de forma estratégica como 

um meio concreto para aperfeiçoamento de profissionais de diversas esferas. 

Contudo, ainda é possível discutir a qualidade dos cursos em um nível ainda mais 

particular, para que se avalie, além de sua eficiência, eficácia e efetividade, qual a relevância 

desses cursos para os envolvidos. 

 

7.4.4 A dimensão antropológica 

 

Sob a perspectiva das dimensões da administração da educação, a dimensão 

antropológica envolve, certamente, o maior grau de subjetividade. Pautada pelo critério da 

relevância, ela que se propõe a verificar as escolhas e o grau de realização pessoal dos 

participantes. 

Acerca do motivo pelo qual procuraram a UFRN para cursar a especialização, foram 

levadas duas questões aos discentes: “qual a motivação inicial para ingressar no curso” e “por 

que escolheu o curso”. Sobre a motivação inicial, ficou evidente, sobretudo, a possibilidade de 

ascensão profissional. Sob essa perspectiva, inclusive, os participantes estiveram dispostos a 

investir financeiramente para ter acesso aos cursos, o que poderia ocorrer, também, em uma 

instituição de ensino superior da iniciativa privada. Ocorre que, para 74,0% dos discentes 

pesquisados, a credibilidade da UFRN foi a razão pela qual escolheram o curso. Essa 

observação também foi feita pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, ao afirmar que há uma 

expressiva procura pelos cursos de especialização da UFRN por alunos que concluem sua 

graduação nas universidades privadas e querem passar pela instituição. Sendo esse um critério 

pessoal, entende-se que a maior parte dos discentes que procuram a UFRN para cursar 

especialização o faz por confiar na instituição e na qualidade dos serviços prestados.  
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Quanto aos docentes pesquisados, a maioria deles chegou até o curso a convite da 

coordenação. Mesmo tendo 71,4% deles afirmado que a decisão em participar do curso foi o 

interesse pela área, vale observar que quase a metade dos pesquisados (48,6%) afirmou que 

decidiram participar do curso pela remuneração proporcionada e, desses, 82,4% afirmaram 

que a remuneração foi adequada. Esse dado é importante visto que, além da motivação natural 

que é a afinidade com suas áreas de conhecimento, boa parte dos docentes também encontra 

nos cursos de especialização uma remuneração adicional pela qual vale a pena dedicar 

algumas horas de trabalho, além das que lhe são exigidas pelo cargo.  

Dos coordenadores pesquisados, a maioria informou que a motivação para criação 

dos cursos era atender a demandas institucionais, seguida por atender a demandas 

institucionais ou acadêmicas. Chama a atenção, e é natural, o fato de nenhum dos 

coordenadores participantes ter apontado a produção intelectual como motivo para criação dos 

cursos, diferentemente do que ocorre nas pós-graduações stricto sensu. Esse dado tem relação 

direta com a preocupação apresentada pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, no sentido de que 

os professores não façam da criação de turmas de especialização o seu foco principal na 

instituição, já que não há produção acadêmica envolvida, ou seja, os cursos de especialização 

não geram indicadores acadêmicos para a Universidade. 

Tanto discentes e docentes apresentaram expectativas boas ou ótimas, com grande 

ocorrência de respostas afirmando que essas expectativas foram atendidas. Como entre os 

discentes pesquisados, a maioria declarou ter tido retorno do investimento realizado ao 

ingressar nos cursos de especialização e, ainda, para a maior parte dos docentes a 

remuneração foi adequada, há de considerar o grau de satisfação desses participantes em 

relação ao curso. 

O índice de satisfação foi absoluto, entre os coordenadores pesquisados, pois todos 

consideraram os seus cursos bem sucedidos. Esse dado, no entanto, não quer dizer que todos 

consideram que o esforço vale a pena, visto que praticamente um terço deles afirmou não 

pretender abrir novas turmas, o que não diminui a ideia de que os projetos tenham sido bem 

sucedidos.  

 

7.5 Indicadores para avaliação dos cursos de especialização autofinanciados da UFRN 

 

Partindo do reconhecimento da importância que os cursos de especialização 

autofinanciados têm na formação dos profissionais de áreas diversas, sobretudo em tempos de 

limitação de recursos, a intenção é não apenas realizar o levantamento de dados e a geração de 
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estatísticas, mas também sugerir uma sistemática para o acompanhamento e melhoria na 

gestão dos cursos através do tempo. 

Para isso, uma vez identificadas as políticas institucionais e as características dos 

cursos de especialização da UFRN e, ainda, caracterizados e ouvidos os seus participantes, 

sendo analisadas suas impressões sob os critérios da eficiência, eficácia, efetividade e 

relevância, é preciso apontar quais os indicadores que poderiam ser utilizados para avaliar a 

qualidade desses cursos. Retomando o conceito de cada um desses critérios, foram feitas as 

relações com os respectivos indicadores sugeridos. 

 

7.5.1 Indicadores relacionados ao critério da eficiência 

 

Os indicadores de eficiência focam na produtividade, ou seja, confrontam os recursos 

consumidos com os resultados alcançados. No contexto da gestão da educação, o conceito da 

eficiência não se distancia muito da compreensão existente em outras áreas nas quais seja 

necessária a utilização racional de recursos. 

“Desde os primórdios da Ciência Administrativa a noção de eficiência sempre 

esteve associada à economia ou ao dispêndio de meios necessários à produção de 

resultados: minimizar os gastos ou, alternativamente, maximizar os resultados a 

partir do uso de uma quantidade limitada de recursos.” SOLINO (1996, p. 34) 

 

No entanto, a busca pela eficiência deverá sempre estar pautada na preocupação com 

o valor intrínseco da educação. Ainda que haja escassez de recursos, o objetivo educacional 

da instituição deverá sempre anteceder as decisões de seus gestores. No Quadro 2 estão os 

indicadores sugeridos para avaliar os cursos de especialização autofinanciados da UFRN, sob 

o critério da eficiência. 

 

Quadro 2 – Indicadores para avaliação dos cursos de especialização 

autofinanciados da UFRN, sob o critério da eficiência. 

 

CRITÉRIO: EFICIÊNCIA 

OBJETO DA AVALIAÇÃO INDICADORES 

Obtenção de recursos 

- Perfil socioeconômico dos alunos 

- Taxa de evasão 

- Índice de inadimplência 

Utilização dos recursos 

- Custos operacionais 

- Remuneração proporcionada aos colaboradores 

- Repasses à instituição 
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7.5.2 Indicadores relacionados ao critério da eficácia 

 

Relacionada diretamente ao estabelecimento da relação custo/benefício, a eficácia é o 

critério que remete mais claramente à ideia de qualidade. Sob a perspectiva da eficácia, é 

possível saber a capacidade da instituição em atingir o objetivo educacional proposto. “A 

eficácia constitui um indicador de coerência entre os resultados efetivamente alcançados e os 

padrões de qualidade desejados.” SOLINO (1996, p. 38) 

Assim como no critério da eficiência, a busca pela eficácia requer dos gestores o 

cuidado com o real objetivo do trabalho proposto. “Não deve haver uma excessiva 

preocupação com a eficácia em detrimento das aspirações dos seus participantes, o que 

resultaria numa ação eficaz, mas desumana.” SOLINO (1996, p. 38) O Quadro 3 traz os 

indicadores sugeridos para avaliar os cursos de especialização autofinanciados da UFRN, sob 

o critério da eficácia. 

 

Quadro 3 – Indicadores para avaliação dos cursos de especialização 

autofinanciados da UFRN, sob o critério da eficácia. 

 

CRITÉRIO: EFICÁCIA 

OBJETO DA AVALIAÇÃO INDICADORES 

Estabelecimento dos objetivos educacionais 

- Grau de expectativa dos discentes antes do curso 

- Qualificação dos docentes para o curso 

- Percepção dos discentes e docentes relativa à 

adequação do conteúdo aos objetivos do curso 

Resultados obtidos pelo curso 

- Cumprimento do cronograma do curso 

- Número de alunos concluintes 

- Grau de satisfação dos concluintes em relação às 

expectativas iniciais 

 

 

7.5.3 Indicadores relacionados ao critério da efetividade 

 

Considerando os objetivos de uma instituição pública de ensino superior, a 

abrangência da realização de um curso de especialização não pode ser entendida apenas como 

uma relação de consumo, na qual os alunos pagam para obter um título de especialista. Sob o 

critério da efetividade, deve-se focar nos impactos que esse curso irá causar, enquanto 

demanda social, e as transformações resultantes de sua realização. “Não se trata apenas de 

atender aos requisitos de qualidade dos resultados, mas também de verificar se tais resultados 

satisfazem aos desejos e necessidades da comunidade.” SOLINO (1996, p.39) 
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No Quadro 4, são sugeridos os indicadores para avaliar os cursos de especialização 

autofinanciados da UFRN, sob o critério da efetividade. 

 

Quadro 4 – Indicadores para avaliação dos cursos de especialização 

autofinanciados da UFRN, sob o critério da efetividade. 

 

CRITÉRIO: EFETIVIDADE 

OBJETO DA AVALIAÇÃO INDICADORES 

Utilidade social do curso 

- Existência de demanda para a criação do curso 

- Motivação para criação do curso 

- Utilização dos conhecimentos obtidos no curso 

pelos egressos 

 

 

7.5.4 Indicadores relacionados ao critério da relevância 

 

Sendo o mais subjetivo dos critérios de avaliação, a relevância está relacionada 

diretamente com satisfação e realização pessoal do sujeito. Ainda que os cursos sejam viáveis 

economicamente, que seus objetivos sejam alcançados e que haja um significativo retorno 

para a sociedade, a instituição não pode desprezar a qualidade de vida dos participantes. 

“A relevância é um conceito valorativo no sentido de se definir o que realmente tem 

importância para que e para quem. Nesse sentido, está associado à substantividade 

intrínseca da administração, que é a qualidade de vida dos participantes do sistema 

educacional” SOLINO (1996, p. 40) 

 

A função dos indicadores, em termos de relevância, é apontar qual a importância do 

curso para seus participantes, sejam eles discentes, docentes, gestores ou diretores. O Quadro 

5 traz os indicadores sugeridos para avaliar os cursos de especialização autofinanciados da 

UFRN, sob o critério da relevância. 

 

Quadro 5 – Indicadores para avaliação dos cursos de especialização 

autofinanciados da UFRN, sob o critério da relevância. 

 

CRITÉRIO: RELEVÂNCIA (Dimensão Antropológica) 

OBJETO DA AVALIAÇÃO INDICADORES 

Importância da realização do curso 

- Motivação dos coordenadores para abertura do curso 

- Motivação dos participantes para ingressar no curso 

- Relação entre o número de discentes matriculados e 

concluintes 

Satisfação gerada pela concretização do curso 

- Percepção dos discentes relativa à participação dos 

gestores durante o curso 

- Percepção dos docentes relativa ao interesse dos 

discentes pelo curso 
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7.6 – Propostas e aplicação institucional 

 

Como consequência do levantamento dos indicadores elencados, apresenta-se, aqui, 

a proposta de construção de instrumentos para o acompanhamento e a avaliação dos cursos de 

especialização autofinanciados da UFRN, partindo dos critérios da eficiência, eficácia, 

efetividade e relevância, no contexto da gestão da educação. 

Considerando-se que os cursos de especialização ajudam a fortalecer a credibilidade 

da instituição junto ao mercado de trabalho, e que seu sucesso permite, por si só, a geração de 

novas demandas, há que se apontar o fato de que, no que diz respeito à avaliação dos cursos, 

tanto a proposta quanto a prática institucional não abarcam com a profundidade necessária 

todas as dimensões que implicam o continuo desenvolvimento dos cursos, sobretudo na 

relação dos projetos não somente com as necessidades de qualificação profissional, mas 

também com o comprometimento com papel principal da educação, incluindo as necessidades 

dos indivíduos e da sociedade. 

Certamente que as especificidades dessa modalidade de curso, na UFRN, demandam 

uma atenção criteriosa, sobretudo por se tratar de uma instituição pública, na qual princípios 

como o da economicidade e legalidade são preponderantes. Sendo eles próprios a fonte de 

recursos necessários ao seu funcionamento, é imprescindível a conciliação dessa característica 

administrativa, dentro de uma universidade pública, com seu objetivo principal, que é a 

educação. Mesmo que a competitividade não seja uma característica própria da universidade 

pública, a busca pelo atendimento das demandas do mercado de trabalho deve constituir uma 

preocupação de seus gestores, em benefício da sociedade. 

“Dentre as demandas de mercado, está a nova configuração da universidade que 

passa constituir espaços de produtividade, mantendo características como eficiência 

e eficácia, atingindo patamares de competitividade através de padrões de 

mensuração de resultados, com vista à qualidade. Neste campo que caracteriza a 

própria modernização universitária, está a preocupação com a produção de 

conhecimento voltada para a formação do capital humano para atender o fenômeno 

da globalização e responder aos próprios anseios da sociedade, que veem na 

educação a condição essencial para o ingresso no mercado de trabalho.” 

LORDELLO e DAZZANI (2009, p. 49) 

 

O que se pretende não é estabelecimento de um modelo ideal de avaliação, o que 

seria demasiadamente pretensioso, mas do reconhecimento da importância desses cursos, 

tanto pelo papel na formação profissional que proporcionam, como também pelas 

possibilidades que apresentam mediante sua capacidade de autossustentabilidade, fator que 

merece destaque, num contexto em que a escassez de recursos representa um dos maiores 

receios, entre os gestores. Também não se trata de uma crítica pura e simples ao modelo 
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existente, e sim, da proposição de estratégias que, com a anuência dos dirigentes da 

instituição, e através do conhecimento das características (e sob a ótica) dos gestores, 

docentes e discentes, incluindo-se os egressos, ajudem a ampliar as vantagens administrativas 

dos cursos, consolidando os pontos fortes e solucionando fraquezas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou avaliar uma modalidade de curso bastante específica 

dentro das universidades públicas, que são os cursos de especialização autofinanciados. A 

ideia principal não se limitou a tecer uma crítica direta ao modelo de avaliação já existente, 

mas expandir a visão de propósito dos cursos através de indicadores que auxiliassem nessa 

avaliação. Para tanto, estabeleceram-se critérios de eficiência, eficácia, efetividade e 

relevância, tomando-se como referência o Paradigma Multidimensional da Educação proposto 

por SANDER (1995), e sua interpretação por SOLINO (1996). Tais critérios foram essenciais 

para o desenvolvimento da análise, considerando-se que foram abordados, especificamente, 

cursos que, apesar de utilizarem a estrutura física de uma universidade pública, financiam 

suas atividades através da cobrança de mensalidades aos alunos que, em sua maioria, são 

profissionais em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho ou ascensão 

profissional, o que acaba suscitando questões relevantes, como a existência (ou não) de 

compatibilidade entre a finalidade mercadológica desses cursos e seus objetivos acadêmicos. 

Estabelecidos os critérios, foi desenvolvida uma proposta de avaliação desses cursos, na 

Universidade federal do Rio Grande do Norte, com o objetivo de aprofundar a abordagem 

atualmente estabelecida na instituição, ressaltando a importância que têm não somente para o 

mercado de trabalho e seu enfoque na produtividade, mas também nas questões que dizem 

respeito à educação e suas implicações para os indivíduos e para a sociedade. 

Partiu-se, então, de um levantamento das normas regulamentadoras, com o objetivo 

de se realizar um breve resgate histórico acerca dos cursos de especialização presenciais e 

autofinanciados da UFRN, no período de 2011 a 2015, referente à vigência da Resolução nº 

28/2011 do Conselho de Administração (CONSAD), a fim de mapeá-los e caracterizá-los. Em 

seguida, foram caracterizadas as três principais modalidades de participantes desses cursos, os 

discentes, docentes e gestores, para que, a partir de seus pontos de vista distintos, fossem 

levantadas as informações que permitiriam avaliar a gestão dos programas. Através da 

aplicação de questionários online, direcionados aos discentes, docentes e coordenadores, 

compostos por perguntas abertas e fechadas, foram obtidos dados sobre os perfis 

sociodemográficos dos participantes, seu ingresso nos cursos de especialização, sua 

experiência nesses cursos e a avaliação geral dos pesquisados acerca dos programas de 

especialização da UFRN. 

Com enfoque nas expectativas iniciais, confrontando-as com os resultados sentidos 

por cada categoria de participantes, foi possível perceber as diferentes motivações que 
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levaram o público alvo a buscar os cursos oferecidos. Os resultados revelaram, inicialmente, 

que os discentes que procuram os cursos de especialização autofinanciados da UFRN já são 

profissionais da educação ou do mercado de trabalho, buscando o aperfeiçoamento de suas 

carreiras ou, ainda, de forma menos evidenciada, estudantes procurando conhecimento 

especializado que lhes permita acesso ao mercado de trabalho. Embora esse fato evidencie 

uma certa tendência em buscar atender demandas mercadológicas, isso não caracteriza, 

necessariamente, um ponto negativo para os cursos de especialização, pois estreita o 

relacionamento da academia com o mercado de trabalho. É nesse sentido, inclusive, que nasce 

boa parte dos projetos dos cursos, seja por iniciativa dos coordenadores, ou por demanda 

direta de organizações externas à UFRN, que solicitam cursos para qualificar seus 

profissionais. Isso é demonstrado através dos resultados da pesquisa, que revelam uma 

aproximação entre as razões pelas quais os cursos de especialização são criados pelos 

coordenadores, e os motivos que impulsionam os discentes a procurarem tais cursos. 

Por outro lado, conforme a pesquisa, uma parte significativa dos coordenadores 

afirmou ter alguma dificuldade na obtenção dos recursos necessários para o funcionamento 

adequado dos cursos, provavelmente pelo fato de que grande parte dos discentes arca, 

pessoalmente, com as mensalidades dos seus cursos e, por motivos diversos, não raramente 

tornam-se inadimplentes. Além disso, para os coordenadores, enquanto gestores dos recursos, 

torna-se impraticável a aplicação de sanções aos alunos nessas condições, como o bloqueio de 

matrícula em componentes curriculares, pois as especializações não são cursos regulares. 

Nesse sentido, a característica que permite aos cursos de especialização se sustentarem 

mediante a cobrança de mensalidade (o fato de não serem cursos regulares) é também um dos 

fatores que geram a dificuldade em combater a falta de recursos por inadimplência, o que 

reforça a necessidade de uma gestão eficiente, através de acompanhamento e avaliação que 

ajudem a compreender a dinâmica desses cursos à luz de indicadores de qualidade da gestão 

na educação. 

Sob o aspecto acadêmico, analisando o cumprimento das expectativas dos discentes, 

público-alvo dos cursos de especialização, bem como dos docentes, responsáveis diretos pela 

execução dos serviços educacionais oferecidos, percebe-se que os cursos além de atingir 

satisfatoriamente seus objetivos, também são aprovados em relação ao custo/benefício. Pode-

se afirmar que os cursos estudados são eficazes, tanto para os discentes, em que pese o 

investimento realizado, quanto para os docentes, para quem vale a pena a dedicação do tempo 

em relação aos benefícios proporcionados. Ainda sobre a eficácia da gestão dos cursos de 

especialização, pode-se destacar a aprovação das coordenações, às quais foi atribuída uma 
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participação satisfatória, durante a experiência dos demais participantes. Apesar desses 

resultados serem bastante coerentes com aquilo que se espera de cursos de especialização, 

mesmo considerando o fato de que, para mais da metade dos discentes pesquisados, a 

obtenção do título acadêmico foi um dos motivos para ingressar nos cursos, foi revelado pela 

pesquisa que, de uma forma geral, a produção intelectual não figura entre os principais 

motivos apontados pelos docentes para participarem dos programas, ficando atrás da interação 

com outros profissionais e da remuneração proporcionada (vide Gráfico 5). Além disso, os 

próprios dirigentes reconhecem que os cursos são suscetíveis ao mercado e que sua produção 

não gera indicadores para a instituição, recomendando aos coordenadores moderação no 

tempo que dedicam a esses cursos, em detrimento de sua carreira. No entanto, sem que se 

reconheça que o modelo atual de avaliação não contempla esse aspecto específico dos cursos, 

mesmo que consiga medir o grau de satisfação dos alunos em relação às especializações, a 

falta de perspectiva do propósito, confrontando não somente os objetivos pessoais, mas 

também os educacionais e mercadológicos, gera o risco de que os cursos tornem-se um fim 

em si mesmos. 

Quanto à efetividade, característica da dimensão política da administração da 

educação, ressalta-se que os cursos de especialização da UFRN cumprem a proposta de 

atender às demandas externas, sobretudo do mercado de trabalho, o que pode ser constatado 

através da confirmação dos discentes sobre a aplicação dos conhecimentos adquiridos nos 

cursos em seu cotidiano de trabalho e atuação profissional. Outro indicador de efetividade dos 

cursos está relacionado à avaliação, tanto dos discentes quanto dos docentes, acerca do 

conteúdo programático dos cursos que, para a maioria deles, atende aos objetivos propostos. 

Finalmente, sob a perspectiva da dimensão antropológica, foi avaliada a relevância 

dos cursos de especialização da UFRN, no período pesquisado. Percebe-se que, para os 

discentes, além de um investimento para a carreira profissional, a escolha pelo curso de 

especialização na UFRN também está ligado ao prestígio, uma vez que a maioria dos 

pesquisados considera como fator decisivo a credibilidade da instituição. Outros fatores, como 

o reconhecimento do trabalho de alguns docentes junto ao mercado de trabalho, reforçam a 

ideia de que portar um certificado da UFRN pode significar um diferencial.  

Em um plano geral, a avaliação dos cursos de especialização autofinanciáveis da 

UFRN é positiva. No entanto, a existência de um modelo de avaliação como o que está 

estabelecido, atualmente, na instituição, apesar de se apresentar satisfatoriamente eficiente no 

sentido de conferir lisura ao processo que vai da abertura ao encerramento dos cursos de 

especialização, não se demonstra suficientemente amplo e profundo ao ponto de abordar as 
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complexidades observadas sob o conjunto de dimensões abordadas neste estudo. Um exemplo 

é o fato de que as questões administrativas, como orçamento, obtenção e aplicação dos 

recursos, figuram entre as principais preocupações quando são abordadas as questões que 

dizem respeito à avaliação dos cursos. 

É compreensível quando cerca de um terço dos coordenadores afirmam não estarem 

dispostos a reabrir os cursos realizados, por causa da inadimplência, um a vez que, para 

funcionar, os projetos contam apenas com os recursos que obtém do pagamento das 

mensalidades. Mas a contrapartida é particularmente inquietante, pois a inexistência 

(praticamente) de produção acadêmica docente relacionada aos cursos de especialização reduz 

a avaliação acadêmica dos cursos ao registro de frequência e atribuição de notas aos trabalhos 

finais dos discentes. Se, por um lado, tornam-se mais ágeis aspectos burocráticos para 

procedimentos como a emissão do certificado de conclusão dos discentes10, por outro, não há 

ênfase na efetividade nem na relevância desses cursos. Embora haja ênfase no mercado de 

trabalho, desconsidera-se que, no que diz respeito à produção acadêmica, por exemplo, 

embora nesses cursos não haja produção de novos conhecimentos científicos, servem como 

porta de entrada para pós-graduações no nível stricto sensu. Ou seja, são de grande relevância 

não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a academia.  

Pode-se apontar, além da necessidade de propor aos dirigentes que contemplem na 

norma ações que possibilitem aos gestores a tomada de medidas administrativas, no que diz 

respeito à inadimplência, a criação de índices de classificação dos cursos, utilizando-se como 

base o relato das experiências dos participantes, a fim de estabelecer referências para novos 

projetos.  

Não obstante haja dificuldades na obtenção dos recursos para seu funcionamento, a 

partir da avaliação positiva dos participantes (discentes e docentes) demonstra-se que os 

cursos de especialização são economicamente viáveis. A depender da interpretação, em um 

cenário desfavorável à pesquisa, considerando os cortes que vêm sofrendo os recursos para 

pesquisa nas Instituições Federais de Ensino Superior e a possibilidade de exclusão definitiva 

das pós-graduações lato sensu do texto constitucional que trata da gratuidade do ensino 

público, através da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 395, não é impossível 

cogitar o crescimento no número de programas de especialização nas universidades públicas, 

em detrimento do crescimento da produção intelectual, que não foi apontada por nenhum dos 

                                                           
10 De acordo com a Resolução 197/2013-CONSEPE/UFRN, cada aluno pode solicitar, individualmente, a emissão 
de seu certificado de especialização, uma vez que tenha cumprido os critérios para aprovação no curso, 
independendo da entrega do relatório final do curso por parte do coordenador. 
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coordenadores aqui pesquisados como motivação para a criação dos cursos. Há que se buscar 

o equilíbrio, fomentando o crescimento desses cursos, dada sua importância para a 

qualificação dos profissionais e o fortalecimento do mercado de trabalho, sem, no entanto, 

diminuir o investimento destinado às pesquisas na IFEs, fundamentais para o 

desenvolvimento econômico do país e para o desenvolvimento e inovação do conhecimento. 
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ANEXO I – Questionário Destinado aos Discentes 

 

O presente questionário tem como objetivo o levantamento de informações 

referentes aos cursos de pós-graduação lato sensu, do tipo presencial, na modalidade 

especialização, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a elaboração de 

indicadores de avaliação desses cursos. Gostaríamos de convidá-lo a participar dessa 

pesquisa, a fim de contribuir para o crescimento e melhoria dos programas de especialização 

da UFRN. 

 

1ª Parte: Informações Gerais 

 

1. Data de Nascimento: ____/____/______ 

2. Sexo: (  ) M   (  ) F 

3. Estado civil: 

(   ) solteiro(a) 

(   ) casado(a)/ união estável   

(   ) separado(a)/divorciado(a) 

(   ) viúvo(a) 

4.Área de formação: 

(   ) Saúde 

(   ) Ciências Sociais Aplicadas 

(   ) Ciências Humanas 

(   ) Artes 

(   )Ciências Exatas e da Natureza 

5. Instituição de formação: _________________________________ 

6. Curso de formação: _________________________________ 

7. Profissão: _________________________________ 

8. Possuía outra pós-graduação, antes do curso? (   ) Sim   (   ) Não 

9. Se sim, em que curso de formação? _________________________________ 

 

2ª Parte: Informações Sobre a Especialização Cursada (pode marcar mais de uma 

resposta) 

 

1. Qual a motivação inicial para ingressar no curso? 

(   ) Obter o título acadêmico 

(   ) Aumentar chances de entrar no mercado de trabalho 
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(   ) Aperfeiçoar a carreira 

(   ) Obter promoção/aumento 

(   ) Obter conhecimento especializado 

(   ) Outros: _________________________________ 

2. Por que escolheu o curso? 

(   ) Denominação do curso 

(   ) Falta de opções na mesma área 

(   ) Credibilidade da UFRN 

(   ) Custo/benefício 

(   ) Outros: _________________________________ 

3. Qual seu grau de expectativa ao ingressar no curso? 

(   ) Baixa 

(   ) Neutra 

(   ) Boa 

(   ) Ótima 

4. Essa expectativa foi atendida? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Parcialmente 

(   ) Foi atendida 

(   ) Foi superada 

5. Seu curso foi pago: 

(   ) Por você mesmo 

(   ) Por parentes 

(   ) Pela empresa onde trabalha 

(   ) por um fundo de financiamento 

(   ) Por bolsa de estudos 

(   ) Outros: _________________________________ 

6. Sobre o Curso: 

6.1. O conteúdo programático foi adequado aos objetivos? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco adequado 

(   ) Foi adequado 

(   ) Foi muito adequado 
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6.2. Os recursos materiais (instalações físicas, material didático, sistemas de informação) 

foram apropriados? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco apropriados 

(   ) Foram apropriados 

(   ) Foram muito apropriados 

6.3. Os docentes eram capacitados para as disciplinas que ministravam? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco capacitados 

(   ) Eram capacitados 

(   ) Eram muito capacitados 

6.4. Houve o devido acompanhamento por parte da Coordenação? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Houve pouco acompanhamento 

(   ) Houve acompanhamento 

(   ) Houve muito acompanhamento 

6.5. Houve retorno satisfatório do investimento (custo/benefício)? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Houve pouco retorno 

(   ) Houve retorno 

(   ) Houve alto retorno 

6.6. Os conhecimentos advindos do curso estão sendo utilizados por você atualmente? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, como? _____________________________________ 
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ANEXO II – Questionários Destinados aos Docentes e Coordenadores 

 

O presente questionário tem como objetivo o levantamento de informações referentes aos 

cursos de pós-graduação lato sensu, do tipo presencial, na modalidade especialização, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a elaboração de indicadores de 

avaliação desses cursos. Gostaríamos de convidá-lo a participar dessa pesquisa, a fim de 

contribuir para o crescimento e melhoria dos programas especialização da UFRN. 

 

1ª Parte: Informações Gerais 

 

1. Data de Nascimento: ____/____/______ 

2. Sexo: (  ) M   (  ) F 

3. Estado civil: 

(   ) solteiro(a) 

(   ) casado(a)/ união estável   

(   ) separado(a)/divorciado(a) 

(   ) viúvo(a) 

4. Titulação: 

(   ) Graduação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-Doutorado 

5. Área de formação: 

(   ) Saúde 

(   ) Ciências Sociais Aplicadas 

(   ) Ciências Humanas 

(   ) Artes 

(   )Ciências Exatas e da Natureza 

5. Centro acadêmico de origem: _________________________________ 

6. Função no curso*: (  ) Coordenador/Gestor   (  ) Professor 
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*Caso seja professor 

2ª Parte: Informações Sobre a Especialização da qual Participou 

 

1. Como chegou ao curso? 

(   ) Participou do projeto de desenvolvimento do curso 

(   ) Foi convidado pela Coordenação 

(   ) Foi indicado por outros colegas 

(   ) Ofereceu-se por iniciativa própria 

(   ) Outros: _________________________________ 

2. Qual a motivação para participar do curso? 

(   ) Interesse pela área 

(   ) Oportunidade de interagir com outros docentes 

(   ) Produção intelectual 

(   ) Remuneração proporcionada 

(   ) Interação com outros profissionais/alunos 

(   ) Outros: _________________________________ 

3. Qual seu grau de expectativa ao ingressar no curso? 

(   ) Baixa 

(   ) Neutra 

(   ) Boa 

(   ) Ótima 

4. Essa expectativa foi atendida? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Parcialmente 

(   ) Foi atendida 

(   ) Foi superada 

5. Sobre o Curso: 

5.1. O conteúdo programático foi adequado aos objetivos? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco adequado 

(   ) Foi adequado 

(   ) Foi muito adequado 

5.2. Os recursos materiais (instalações físicas, material didático, sistemas de informação) 

foram apropriados? 
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(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco apropriados 

(   ) Foram apropriados 

(   ) Foram muito apropriados 

5.3. Os alunos demonstravam interesse pelas aulas? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Demonstravam pouco interesse 

(   ) Demonstravam interesse 

(   ) Demonstravam muito interesse 

5.4. Houve o devido acompanhamento por parte da Coordenação? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Houve pouco acompanhamento 

(   ) Houve acompanhamento 

(   ) Houve muito acompanhamento 

6.5. A remuneração proporcionada foi adequada aos padrões do curso? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco adequada 

(   ) Foi adequada 

(   ) Foi muito adequada 

 

*Caso seja coordenador 

2ª Parte: Informações Sobre a Especialização que Coordenou 

 

1. Qual a motivação para a criação do curso? 

(   ) Atender demandas acadêmicas/institucionais 

(   ) Atender demandas do mercado profissional 

(   ) Produção intelectual 

(   ) Remuneração proporcionada 

(   ) Outros: _________________________________ 

5. Em relação à criação do curso: 

5.1. Como você classifica a participação dos dirigentes da UFRN? 

(   ) Dificultaram muito 

(   ) Dificultaram pouco 

(   ) Indiferente 
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(   ) Ajudaram pouco 

(   ) Ajudaram muito 

5.2. O que você acha das normas da instituição (Leis, Resoluções, etc)? 

(   ) Dificultaram muito 

(   ) Dificultaram pouco 

(   ) Indiferente 

(   ) Ajudaram pouco 

(   ) Ajudaram muito 

6. Em relação a funcionamento do curso: 

6.1. Qual o grau de dificuldade na obtenção dos recursos (mensalidades)? 

(   ) Muito difícil 

(   ) Pouco difícil 

(   ) Fácil 

(   ) Muito fácil 

6.2.  Os recursos obtidos foram suficientes para manter o curso? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco suficientes 

(   ) Eram suficientes 

(   ) Eram mais do que suficientes 

6.3. A estrutura fornecida pela UFRN (instalações físicas, material didático, sistemas de 

informação) era apropriada? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Pouco apropriada 

(   ) Foi apropriada 

(   ) Foi muito apropriada 

6.4 Os docentes atenderam às expectativas impressas pelo curso? 

(   ) De forma nenhuma 

(   ) Atenderam um pouco 

(   ) Atenderam 

(   ) Superaram as expectativas 

6.5. Como você classifica o grau de interesse dos alunos durante o curso? 

(   ) Não havia interesse 

(   ) Demonstravam pouco interesse 

(   ) Demonstravam interesse 
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(   ) Demonstravam muito interesse 

6.6. Em termos gerais, você considera que o curso foi bem sucedido? 

(   ) Sim   (   ) Não 

6.7. Pretende abrir novas turmas do mesmo curso? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 


