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RESUMO

O trabalho enfoca a medição do grau da
satisfação dos acadêmicos do Curso de
Administração do segundo semestre de

2001, investigando as expectativas quanto
a graduação e a pós-graduação, e a

satisfação percebida para um conjunto de
variáveis e atributos. A pesquisa

exploratória foi executada com a aplicação
de um questionário, utilizando uma escala
graduada, processada e analisada através

das suas estatísticas descritivas. O
trabalho apresenta a importância do

acadêmico como cliente, propondo um
debate da eficiência e da eficácia do Curso

de Administração, recomendando uma
maior atenção à melhoria da qualidade do

Curso e de apoiar as necessidades futuras
dos acadêmicos e da sociedade.

PALAVRAS-CHAVE

Administração de empresa,

avaliação,

controle de qualidade,

curso de administração.

ABSTRACT

The work aimed the academic satisfaction
level of the Business Course on the
second semester of 2001, researching the
hope of the graduation and post
graduation, and the perception of a
satisfaction for a group of variables and
attributes. The exploratory research was
conducted by a questionnaire through
graduated scale that was processing and
appraised by its descriptive statistics. The
work shows the significance of the
academic as a costumer, suggesting an
argument of the efficiency and efficacy of
the Business Course, advising better
attention to the improvement of the
Course’s quality and to support the future
necessities of the society and the
academics.
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1 INTRODUÇÃO

O principal foco deste trabalho é analisar as percepções dos acadêmicos do

Curso de Administração de uma IES, do segundo semestre de 2001, quanto a

importância e a satisfação em relação a um conjunto de atributos e declarações

escolhidas para avaliar a atual situação do Curso e dar subsídios para futura melhorias.

O estudo objetivou identificar as necessidades e desejos dos acadêmicos

e para a elaboração de uma base de dados e informações que conduzissem à

reformulação dos processos acadêmicos e administrativos, induzindo ações de

melhoria da qualidade do ensino e da produtividade.

Neste trabalho serão feitas algumas referências à medição da importância

e da satisfação dos acadêmicos com a apresentação do relato da conceituação

de um conjunto de atributos para avaliar o quê o acadêmico esperava ao ingressar

no curso e o que encontrou; qual a intenção da participação em cursos de pós-

graduação e, ainda, qual a percepção conceitual dos acadêmicos quanto a

estrutura e ao atendimento gerencial do Curso de Administração.

2 A QUALIDADE EM QUESTÃO

O conceito da qualidade vem sendo discutido através da história e

permanece, atualmente, um tópico de grande interesse. No entanto, a sua

definição específica leva-nos a resultados inconsistentes.

A qualidade é definida como valor por Feigenbaum (1961), conformidade com

os requisitos por Crosby (1990), adequação ao uso por Juran (1992), redução de

perdas segundo Taguchi (apud BROKA; BROCKA, 1994), e atendendo ou excedendo

as expectativas dos clientes na proposta de Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990).

Levando em consideração o contexto na qual a qualidade é examinada, o conceito

tem múltiplas definições e é empregado para descrever uma grande variedade de

fenômenos. Tem-se o entendimento que a qualidade pode ser definida considerando

a natureza da organização através das dimensões do grau de tangibilidade e da

extensão aos clientes. O grau de tangibilidade tem uma forte relação com os atributos

da qualidade que possam ser especificados, padronizados, medidos e de como



70 Ensaios e ci., Campo Grande - MS, v. 6, n.3, p. 67-86, dez. 2002

podem ser transmitidos aos usuários. A extensão determina o grau de como esses

atributos possam ser similares para grupos de usuários, ou seja, a sua customização

e a sua intangibilidade (REEVES; BEDNAR, 1994).

A qualidade da educação superior e sua melhoria são temas emergentes

e relevantes, não só no Brasil, mas em vários países, no alcance que se observa

o constante debate sobre o assunto e à medida que ministros, educadores,

empregadores, os próprios acadêmicos e demais interessados tornaram-se mais

exigentes com os produtos e os serviços ligados à saída da Universidade —

Instituição de Ensino Superior, tanto no período de vida acadêmica como quando

do egresso da Instituição.

A Universidade pode ser entendida como uma organização, pública ou

privada, caracterizada dentro da teoria de sistema com a perspectiva

contingencional, que está preocupada com os seus recursos de entrada (humanos,

materiais, financeiros, infra-estrutura etc.) e o ingresso dos alunos; seus

processos eficientes com agregação de valor; com as saídas de seus produtos

e serviços — a geração e a transmissão do conhecimento, o aluno egresso e os

serviços prestados à sociedade (ARRUDA, 1997, p. 10; RAMOS, 1995, p.75).

A manutenção e o aperfeiçoamento da educação e do aprendizado na

Universidade exige definir e medir a qualidade das proposições gerenciais para

melhorar seus produtos e serviços e do convencimento das instituições

avaliadoras, mantenedoras e da sociedade como um todo, de que se está fazendo

um trabalho eficaz para garantir ao aluno egresso e aos serviços prestados, de

uma forma competente e eficaz de atender às necessidades e exigências do seu

meio de atuação.

A conceituação de qualidade na educação tem uma amplitude muito grande

e, muitas das vezes, a sua discussão é centrada em termos especializados e a

ela relacionados. Mesmo dentro das universidades existem valores diferentes para

o conceito da qualidade na educação como uma medida do seu desempenho,

criando-se uma discussão do valor em relação ao bom ensino e aos acadêmicos.

Por outro lado, os acadêmicos também diferem em relação ao entendimento da

qualidade no ensino, apresentando conceitos relativos (ARRUDA, 1997, p.5).
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Um julgamento da qualidade na educação, sob o ponto de vista da

universidade para a sociedade como função social é dado por José Dias Sobrinho

(apud DEAK, XIMENES; SAVAZONI, 2002). A qualidade na educação não deve

perseguir a lógica do valor do mercado, mas sim a ênfase dos interesses sociais:

eqüidade, pertinência, democracia, cidadania, solidariedade, ética social,

desenvolvimento da sociedade. Estes valores devem ser mensurados e avaliados

segundo a lógica da qualidade social e do sentido público.

Spanbauer (1995, p.42) afirma que a educação é um serviço, que possui

clientes e estes, como em qualquer outro negócio, podem estar satisfeitos ou

insatisfeitos. Essa implicação conduz ao sucesso na proporção do entendimento

pelos educadores do que constitui qualidade na educação “aos olhos dos antigos,

atuais e potenciais clientes”.

O atendimento das necessidades do cliente na educação pode ser obtido

através da análise de por que não se conseguiu, no passado, ir além das

expectativas do cliente, sendo que existem várias formas de se medir as

exigências e as expectativas dos clientes1 : grupos de foco (fazer um levantamento

do que os participantes do grupo esperam), entrevistas (obter o depoimento da

sua importância e da expectativa), pesquisa de satisfação (medição da expectativa

e da importância com determinados requisitos apontados), e análise dos

concorrentes (processo de benchmarking comparativo).

QUADRO 1 - Matriz de Necessidades e Aquisições

Fonte: Scholtes (1999, p.76)

1 Utilizando a analogia da Universidade como uma organização, esta possui uma cadeia
sistêmica e complexa de clientes, podendo ser classificados como internos (as pessoas e
órgãos da organização que de uma forma ou outra interferem ou sofrem interferência pelos
diversos processos, assim como recebem ou entregam produtos e serviços) e externos
(aqueles que de uma forma direta ou indireta recebem os produtos e serviços).
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Um modelo de ouvir a voz do cliente está relacionado a matriz do quadro

1, donde pode-se explorar as experiências dos clientes com os produtos e serviços

oferecidos pela Universidade. A avaliação pelo cliente do que ele adquire e não

precisa e do que ele precisa e não adquire, poderá conduzir ao entendimento do

que se está oferecendo e qual é a sua importância e sua satisfação (SCHOLTES,

1999, p.76). Nesta abrangência, a Universidade deve investigar a importância e a

satisfação experimentada pelos diversos segmentos de clientes e usuários,

caracterizado pelos grupos de interesse: dos stakeholders, entidades reguladoras,

funcionários, mídia, opinião pública, sindicatos, outras organizações envolvidas,

parceiros, comunidade vizinha e a sociedade (COSTA, 2002, p.89).

Möller (1992) classifica a qualidade através da determinação de dois conceitos.

A técnica que satisfaz as exigências e expectativas concretas, tais como: tempo,

qualidade, taxa de defeitos, durabilidade, variabilidade, segurança e garantia, e a

humana que satisfaz desejos e expectativas emocionais, tais como: atitudes,

comprometimento, comportamento, credibilidade, consistência e lealdade. Os dois

conceitos: a qualidade técnica e a qualidade humana, estão diretamente relacionados

ao desempenho das pessoas. Logo, no inter-relacionamento das funções, tanto na

execução como  no recebimento dos produtos e serviços, estes também estão

próximos do entendimento do nível de satisfação das exigências e expectativas da

qualidade da educação de todos os atores envolvidos com a Universidade.

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), apresentam um modelo de medida

das expectativas dos clientes a respeito da qualidade dos serviços prestados,

denominado modelo SERVQUAL, que considera cinco critérios abrangentes:

confiabilidade (habilidade em prestar um serviço de forma confiável),

responsividade (pronta resposta e auxílio ao cliente), confiança (competência,

cortesia, segurança e credibilidade), empatia (atenção individualizada, facilidade

de contato e comunicação) e tangíveis (aparência das instalações físicas, dos

equipamentos, dos funcionários e dos materiais de comunicação).

Gianesi e Correa (1996, p.91-97), apresentam um conjunto de critérios de

avaliação do serviço, combinação da visão de diversos autores e das suas

observações empíricas: tangíveis (bens, instalações, equipamentos, pessoal e

outros clientes), consistência (conformidade com a experiência anterior),
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competência (habilidade e conhecimento as quais o cliente procura uma

capacitação da qual não dispõe), velocidade de atendimento (tempo que o cliente

tem que despender para receber o serviço), atendimento (é a experiência

agradável que o cliente tem durante o processo de prestação de serviço),

flexibilidade (capacidade de mudar e adaptar rapidamente o processo de serviço

devido a mudanças nas necessidades do cliente), credibilidade (baixa percepção

de risco do cliente ou a habilidade do fornecedor transmitir confiança), acesso

(facilidade do cliente entrar em contato com o prestador dos serviços) e custo

(avaliação pelo cliente de quanto irá pagar por determinado serviço).

Neste trabalho adotou-se uma pesquisa para a verificação da importância e

satisfação dos acadêmicos — aqui como um dos clientes do Curso de

Administração —  com uma abordagem extrínseca ou seja,  qualidades relacionadas

com os serviços que a  Universidade fornece à sociedade, dentro de um conjunto

de atributos para medir alguns critérios relacionados pelos autores citados.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Este estudo consiste na aplicação de uma pesquisa exploratória junto

aos acadêmicos do Curso de Administração do 4o., 6o. e 8o. semestres do ano de

2001, enfocando: o que esperava encontrar quando do ingresso no curso de

administração, qual a satisfação encontrada, numa pós-graduação, qual o tipo

de curso pretende fazer e quais as razões por faze-lo e qual a avaliação geral do

Curso de Administração.

A pesquisa foi efetuada nos meses de novembro e dezembro de 2001,

com a aplicação de um questionário tendo por base as experiências anteriores

na avaliação do corpo discente e conceitos obtidos na revisão da literatura

pertinente. O questionário foi estruturado em 10 questões que abrangeram a coleta

de dados referentes à caracterização do respondente, à importância encontrada

nos atributos do Curso, à satisfação encontrada nestes atributos durante o Curso,

à intenção de participar de cursos de pós-graduação em qual a modalidade e

quais as razões e, por fim, a avaliação conceitual de todo o Curso de Administração

desde a infra-estrutura, corpo docente, métodos didáticos e atendimento
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administrativo. Para as questões referentes a medição da importância e da

satisfação dos acadêmicos foi utilizado uma escala graduada de onze pontos,

variando de 0 a 10 caracterizando que, quanto menor a nota dada para cada

declaração ou atributo, menor a sua importância ou satisfação.

4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O estudo exploratório foi efetuado através de uma amostragem não-

probabilística com a inclusão de população limitada, aplicada apenas aos 4o., 6o.

e 8o. semestres letivos de 2001, e as suas conclusões não podem ser

generalizadas para todos os semestres  do Curso de Administração naquele ano

ou mesmo a extrapolação para os demais semestres. Possivelmente, num estudo

futuro mais abrangente, estendido a todos os semestres acadêmicos, essas

limitações possam ser minimizadas, para se poder considerar atingidos os

objetivos do presente estudo.

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Com a utilização de 110 questionários respondidos pelos acadêmicos do Curso

de Administração, foram processados as estatísticas descritivas e os relacionamentos

entre as variáveis cujos resultados e inferências serão mostrados a seguir. Na

complementação das informações, procurou-se delinear o perfil dos respondentes, a

importância esperada para com o Curso de Administração, a satisfação com o Curso,

a intenção futura em cursar uma pós-graduação, a importância desta pós-graduação

para sua carreira e, finalmente, a conceituação do respondente para a infra-estrutura,

ao pessoal e ao atendimento oferecido pelo Curso de Administração.

5.1 Caracterização dos Respondentes

No sentido de contribuir na visualização e interpretação dos resultados,

destaca-se neste item a caracterização dos respondentes, quanto ao semestre

cursando, a faixa de idade, emprego presente e futuro (Tabela 1).
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TABELA 1 - Situação Relativa ao Semestre

Os três semestres pesquisados foram caracterizados por tamanho de

amostras, próximas mas não relevantes, para a consideração estatística do erro

e da confiabilidade (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). Sendo assim, reforça-se a

limitação da pesquisa na forma exploratória.

Dos acadêmicos respondentes verificou-se que 86,3% estão na faixa etária

de 18 a 35 anos, que 13,7% têm mais de 36 anos e não foi observado acadêmico

com idade inferior a 18 anos. A média da idade observada para o grupo de

respondentes foi de 27 anos com desvio padrão de 7 anos.

Quando se efetuou o cruzamento entre a situação do emprego e abrir um

novo negócio, 40% dos que estão empregados responderam que desejam abrir

um novo negócio. Porém, empregado ou não, também 40% dos respondentes

ainda não sabem se pretendem abrir um novo negócio depois de concluído o curso.

TABELA 2 - Preferência do Tipo de Empresa para Empregar-se

Fato relevante extraído da tabela 2 é que 76,8% dos acadêmicos estão

empregados e do total dos respondentes, 27,5% declaram ser empresários ou que
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trabalham por conta própria. Observou-se que a grande parte dos acadêmicos, 79,2%,

prefere empregar-se em empresas privadas e que apenas 12,8% preferem empregar-

se em grande empresa pública. Esta última preferência está caracterizada pela

situação de emprego de 12 respondentes empregados em grande empresa pública

e a intenção de 1 respondente em empregar-se numa empresa deste tipo. 8% dos

respondentes preferem organizações não governamentais ou outro tipo de empresa.

TABELA 3 - Possível Ramo do Novo Negócio

Quanto a relação entre estar empregado e o novo ramo de negócio, tabela 3,

notou-se uma grande preferência  pela consultoria de empresas  quando o

respondente declarou estar empregado e para o comércio quando a declaração foi

não estar empregado. A escolha da tipificação de outro ramo de negócio  apareceu

relevante para as duas situações — estar e não estar empregado, com 29,7% do

total, o que conduz a uma investigação mais detalhada na evolução deste trabalho.
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TABELA 4 - Situação Quanto ao Negócio

No relacionamento das situações entre ser empresário ou estar trabalhando

por conta própria e a intenção de abrir um novo negócio depois de formado (Tabela

5), observou-se que 17,8% dos empresários pretendem abrir um novo negócio,

38,6% ainda não sabem se pretendem abrir um novo negócio, seja empresário ou

não, o que fica próximo da porcentagem observada quando se correlacionou com

a resposta dos acadêmicos empregados (40%) (Tabela 2).

TABELA 5 - Relacionamento entre o Empresário e o Novo Negócio

5.2 Valorização da importância e da satisfação do Curso de

Administração

Nesta seção buscou-se analisar a expectativa do respondente ao escolher

o Curso de Administração quanto à importância esperada dos atributos

relacionados a seguir. O valor médio da pontuação dos respondentes indicou

que a preparação para o mercado de trabalho  foi a maior expectativa, seguida
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do aumento dos conhecimentos gerais . O menor valor foi indicado para a

preparação para o negócio próprio . Esta última importância pode estar

relacionada com as observações anteriores, da tabela 8, quando os respondentes

indicaram que não querem e que não sabem se querem abrir um novo negócio.

Quanto à satisfação encontrada com o Curso, relevante foi a indicação

do aumento do conhecimento geral com a maior pontuação média, sendo que

a menor pontuação indicou preparar para negócio próprio. Novamente, os

resultados convidam a execução de uma investigação mais profunda para a

detecção das causas e efeitos entre os relacionamentos dos atributos de

importância e satisfação no campo do mercado, emprego e trabalho.

Na análise da significância entre as valorizações da importância e da satisfação

através do teste t, estas mostraram possuir diferenças significativas  (p<0,05), que

conduz a aceitar que os grupos de respondentes identificaram a percepção de valores

de importância e satisfação como dois momentos distintos da vida acadêmica.

Observou-se, quando segmentadas as respostas por semestre, que  todos

os respondentes indicaram que a satisfação com os atributos do Curso de

Administração foi sempre inferior a importância esperada. As maiores amplitudes

entre a importância e a satisfação para os atributos relacionados para o Curso

de Administração foram sinalizadas pelo 4o. semestre, seguido pelo 8o. e 6o.

semestres de 2001.

5.3 Escala da oportunidade de melhoria do Curso de Administração

Aqui a discussão se prende a descobrir e dar prioridade às oportunidades

mais promissoras para melhorar os serviços e os produtos do Curso de

Administração. Empregou-se uma fórmula matemática simples denominada de

“cálculo da oportunidade”, que tornou mais fácil determinar as áreas mais

promissoras (ULWICK, 2002). A fórmula utilizada proporciona maior precisão do

que a simples diferença entre a importância e a satisfação encontrada.

Oportunidade = Importância + (Importância – Satisfação)

Para a fórmula de “cálculo da oportunidade” conceituou-se que os

valores indicados entre parênteses nunca poderiam ser menor que zero, ou
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seja, altos níveis de satisfação não podem desacreditar a importância. Para

manter a integridade da fórmula, os valores negativos serão considerados

iguais a zero.

TABELA 6 - Oportunidade de Melhoria dos Atributos

A tabela 6 indica as oportunidades de melhoria dos serviços e produtos

do Curso de Administração apresentando os valores encontrados através do

emprego da fórmula de “cálculo da oportunidade”. Quanto maior o valor da

oportunidade maior poderá ser a sua prioridade. Observou-se que ações de

empreendedorismo são recomendadas para atender aos desejos e

necessidades dos acadêmicos, principalmente, aos relacionados ao comércio

e serviços (Tabela 4). É oportuno destacar aqui que, uma ação mais profunda

de investigação também deve ocorrer para provocar um aumento na

competência e na flexibilidade do Curso.

5.4 Pretensão de cursos de Pós-graduação

Neste ponto da pesquisa, buscou-se levantar a intenção futura dos

acadêmicos na determinação da modalidade de pós-graduação do interesse

futuro. A figura 1 indica as preferências, por semestre.
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Figura 1 - Intenção da Pós-graduação

Verificou-se que os acadêmicos demonstraram uma forte intenção em

continuar a estudar ou a complementar a sua formação específica, dando preferência

para cursos de média e longa duração em detrimento aos de curta duração.

5.5 Importância do curso de Pós-graduação

Os acadêmicos reconhecem que a importância de um curso de pós-

graduação é relevante para a sua formação (apontando a expectativa com notas

maiores que 8 os atributos indicados na pesquisa). Revelou-se de grande

importância a nota conferida ao atributo indicador na formação de professores

universitários, com um valor próximo de 5, e daí se concluiu que a maioria dos

acadêmicos tem preocupação quanto a sua preparação profissional muito mais

para a competição no mundo dos negócios do que na preparação ao ensino e

pesquisa universitária.
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5.6 Conceito geral do Curso de Administração

A pesquisa procurou também avaliar o conceito percebido pelos

acadêmicos para com o Curso de Administração. A figura 2 indica os valores

médios para os três semestres avaliados e para o total das respostas. Investigou-

se as qualidades técnicas e humanas do Curso foram realizadas conforme Möller

(1992), e o emprego de alguns dos critérios de Gianesi e Corrêa (1996, p.91).

Observou-se que a média da indicação da satisfação com os atributos

selecionados foram menores para os acadêmicos respondentes do 4o. semestre

e aumentando para o 6o. e 8o. semestres. Indicação oportuna para uma melhor

atenção da percepção destes acadêmicos do 4o. e 6o., com relação aos próximos

semestres letivos, propondo estratégias e ações para aumentar e valorizar o

conceito percebido do Curso de Administração.

Figura 2 - Conceito Médio do Curso de Administração

A tabela 7 mostra os valores médios dos conceitos de alguns elementos

apresentados com relação a infra-estrutura, aos produtos e aos serviços do Curso

de Administração, os quais foram ordenados da maior pontuação média para a

menor, com referência ao conjunto total dos acadêmicos respondentes.
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TABELA 7 - Média dos Conceitos do Curso de Administração

As validações das análises dos conceitos da tabela 7 são apresentadas

através dos gráficos Boxplot2 .

Figura 3 - Conceitos de Todos Respondentes sobre o Curso de Administração

Observou-se na tabela 7 e na figura 3 que apenas a quantidade de aulas

e o atendimento dos professores obtiveram médias superiores a 7.  As demais

2 Boxplot é uma forma de representação gráfica das características da distribuição e dispersão
de uma variável, mostrando sua média e quartis.
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declarações receberam conceitos médios inferiores a 7, sobressaindo a

desaprovação dos acadêmicos respondentes ao quesito trabalhos práticos e

visitas técnicas.

Na análise do atendimento e da presteza da coordenação e da secretaria do

curso, notou-se uma variação muito ampla de notas, de zero a dez, e médias menores

do que 6, por todos os respondentes dos três semestres analisados. Estas

observações indicam a necessidade de uma investigação futura mais profunda para

o entendimento e reconhecimento dos atributos mais relevantes para essas duas

áreas, sob o ponto de vista da importância e satisfação dos acadêmicos.

TABELA 8 - Estatísticas Descritivas da Coordenação e Secretaria do Curso - Total

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem dúvida, a qualidade e a produtividade são consideradas como

elementos de grande importância na estratégia para disputa de mercado. A

sociedade, como cliente, usuária e mantenedora, tem o direito de cobrar a

formação de acadêmicos mais qualificados e habilitados para a solução dos

problemas nacionais e regionais, diante dos novos extraordinários desafios que

se apresenta. Tem que se lavar em conta que a Universidade como um sistema,

desenvolve e sofre ações sobre o seu meio de atuação, no qual cada um dos

seus componentes tem que funcionar bem, como do mesmo modo, precisam

trabalhar juntos e de forma harmoniosa para se obter a melhor eficácia possível.

O processo de melhoria da qualidade na educação e no ensino não pode

ser visto como um processo de solução temporária. É uma iniciativa de longo

prazo que exige uma atenção permanente, demanda mudança e reestruturação
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organizacional. Este percurso exige um envolvimento e a conscientização de

todos os níveis dirigentes desta universidade e das pessoas a ela ligada, como

sendo pré-requisito para dar início e, conseqüentemente, a continuidade do

processo de melhoria, entendendo os conceitos da qualidade na educação,

criando uma conscientização na percepção das necessidades dos acadêmicos

e da sociedade e na melhoria significativa dos serviços e produtos ao atender e

exceder às expectativas.

Não se pode esquecer que o acadêmico, durante o curso é visto como

o principal cliente do processo do sub-sistema da universidade e, na sala de

aula recebe o produto (aprendizagem e os valores adquiridos em habilidades e

conhecimentos) através dos serviços prestados pelos professores na sua forma

de ensino. Neste sub-sistema existem outros processos de apoio (infra-estrutura,

planejamento, execução e avaliação) que estão diretamente relacionados com

a sala de aula, determinando os ambientes de construção e aprendizagem

(RAMOS, 1995, p. 4; 118).

Desta forma é justificável a investigação da opinião dos acadêmicos quanto

a percepção do seu entorno, como também dos relacionados aos desejos,

expectativas e experiências do seu meio acadêmico e da sua arena de atuação

profissional (ARRUDA, 1997, p.77).

Assim, é oportuno e válido o trabalho exploratório da investigação da

importância e satisfação dos acadêmicos como parte de um processo de gestão,

para se ter a eficácia do Curso de Administração assegurada. Deve-se

entretanto, pensar na avaliação como um projeto para a melhoria da qualidade

e da produtividade, traçado sob os objetivos institucionais para garantir e manter

um nível de aceitação planejada e requerida pelo seu grupo de interesse. Os

resultados encontrados e aqui descritos, apresentam alguns indicadores para

o estabelecimento de prioridades para o melhoramento do Curso de

Administração, os quais demandarão esforços conjuntos de todos os atores

atuantes no processo, direta e indiretamente.
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7 PROPOSTA PARA A CONTINUAÇÃO

Na consecução do trabalho sugere-se que a investigação tenha

características probabilísticas para os atributos considerados e que a ampliação

passe pelas seguintes avaliações:

a) Avaliação do desempenho da coordenação do Curso;

b) Avaliação do desempenho do docente quanto a qualidade do processo

ensino-aprendizagem;

c) Avaliação do ingresso quanto às expectativas;

d) Avaliação do discente quanto às expectativas e satisfação;

e) Avaliação do discente egresso quanto à satisfação e inserção no

mercado de trabalho;

f) Avaliação da comunidade quanto às suas necessidades e expectativas

em relação ao Curso.
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