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1. Introdução 

 

Contribuindo para o processo de avaliação no âmbito da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, a Coordenação do curso de Bacharelado em Administração Pública – BAP 

vem realizando desde 2014.2 a avaliação do curso, envolvendo estudantes, professores, 

tutores, técnicos e a comunidade. Este relatório apresenta os resultados referentes a pesquisa 

realizada com os estudantes sobre o ano de 2016. 

A amostra é composta por 42 estudantes do Curso, os quais voluntariamente 

responderam à pesquisa, em um universo de 80 alunos, nos polos de Alagoa Grande, Araruna, 

Lucena e Mari. 

 

2. Resultados da Pesquisa com os Estudantes 

 

Na participação dos polos, foi verificada maior frequência de estudantes dos polos de 

Araruna e Alagoa Grande, contando com 11 alunos de cada um desses dois polos. Dos polos 

de Lucena e Mari, 10 alunos de cada polo participaram da pesquisa. Esses resultados iniciais 

podem ser verificados na Figura 1, a seguir. 

 

 

Figura 1 – Participação dos Polos 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

2.1. Perfil Sociodemográfico dos Estudantes 

 

Em relação ao perfil social, identificou-se igual participação de homens e mulheres 

(21 pesquisados de cada gênero), com idade predominante entre 30 a 39 anos, neste caso 19 

dos 42. Quanto ao estado civil, a predominância é de pessoas casadas (22), seguido das 
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solteiras (14). Os demais resultados referentes a estas questões podem ser visualizados nas 

Figuras 2, 3 e 4. 

 

Figura 2 – Gênero dos Estudantes 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

Figura 3 – Idade dos Estudantes 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

Figura 4 – Estado Civil dos Estudantes 
Fonte: Pesquisa Direta 
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No aspecto socioeconômico, foi verificada inicialmente a renda, sendo constatado 

predominantemente um nível de renda mais baixo, na faixa de um a dois salários mínimos, 

correspondendo a 16 pessoas. Além disso, vale observar que 9 pessoas acumularam os 

resultados que variam até um salário mínimo, totalizando 59,5% dos estudantes pesquisados 

que tem renda de até dois salários mínimos. 

 

 

Figura 5 – Renda dos Estudantes 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

Os estudantes foram questionados sobre ter outra atividade, além de estudar. 

Atendendo ao perfil do curso, 22 responderam que têm emprego fixo no setor público, o que é 

natural tendo em vista a escolha pelo Curso de BAP. Também é expressivo o número de 

pessoas que trabalham no setor privado, sendo 8 estudantes e o que demonstra 

descritivamente o interesse de ambas as categorias profissionais no Curso de Administração 

Pública (juntas somam 71,4% dos estudantes). 

 

 

Figura 6 – Atividade Profissional dos Estudantes 
Fonte: Pesquisa Direta 

9

16

13

1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Até 1 SM Entre 1 e 2 SM Entre 2 e 5 SM Entre 5 e 10 SM Mais de 10 SM

5

1

22

8

3

0 5 10 15 20 25

Não, só estudo

Faço estágio

Tenho emprego fixo no setor público

Tenho emprego fixo no setor privado

Sou empreendedor/tenho empresa



 

No tocante às condições de moradia e transporte, 33 responderam que moram em 

residência própria, e 23 estudantes possuem carro ou moto próprios. Também foi relevante o 

número de 9 pessoas que se deslocam em transporte coletivo (Figuras 7 e 8). 

 

Figura 7 – Residência 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

Figura 8 – Como se desloca 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

No que se refere ao ensino médio, 30 estudantes o cursaram integralmente em escola 

pública. Quando se considera a maior parte do ensino médio (4), a quantidade acumulada é de 

34 alunos envolvidos com o serviço público de ensino. Apenas 8 estudantes foram envolvidos 

com o ensino privado, dos quais 5 cursaram todo em escola privada (Figura 9). 
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Figura 9 – Onde cursou o Ensino Médio 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

2.2. Atributos Valorizados pelos Estudantes 

 

Parte essencial da pesquisa se referiu aos atributos percebidos e esperados, 

respectivamente, pelos estudantes do Curso, sendo utilizada uma escala conhecida como 

SERV-QUAL. Segundo essa escala, os atributos são divididos em duas categorias, sendo a 

primeira de aspectos atualmente percebidos e a segunda referente às expectativas. Também 

foi criado um índice de satisfação, que é a divisão do valor percebido pelo valor esperado. 

Caso este índice seja maior do que 1, significa que sua percepção atual superou suas 

expectativas. A seguir os resultados referentes aos atributos gerais analisados (Tabela 1). 

Na Tabela 1, os atributos que receberam o maior índice de satisfação e que, portanto, 

são os percebidos pelos estudantes com uma relação mais próxima entre o que eles esperavam 

e a realidade foram: a referência da instituição (índice 1,0034), a localização (0,9912) e a 

limpeza das salas (0,9878) e dos sanitários (0,9299). Também se destacou a plataforma de 

EAD, com índice de satisfação 0,9257. 

Entre os atributos com menor índice de satisfação, foram identificados rede de internet 

sem fio (0,7040) e área de convivência (0,7553). Em seguida, estacionamento apresentou um 

índice de 0,7639. Já acervo da biblioteca e comunicação interna apresentaram médias índices 

0,7786 e 0,7909 respectivamente, alertando para que atributos de menor satisfação estão mais 

relacionados à infraestrutura física dos polos, as quais precisam ser melhoradas para a 

realização das atividades presenciais. 
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Tabela 1 – Atributos Gerais Percebidos e Esperados pelos Estudantes e Índice de 

Satisfação 

Atributos Valor Percebido Valor Esperado Satisfação 

Referência da instituição  5,95 5,93 1,0034 

Localização  5,64 5,69 0,9912 

Limpeza das salas  5,69 5,76 0,9878 

Limpeza dos sanitários  5,31 5,71 0,9299 

Plataforma de EAD  5,36 5,79 0,9257 

Sistema acadêmico  5,26 5,83 0,9022 

Mobiliário das salas  4,95 5,57 0,8887 

Responsabilidade social  5,19 5,88 0,8827 

Referência do curso no mercado  5,31 6,07 0,8748 

Iluminação das salas  5,00 5,83 0,8576 

Conceito no MEC  5,21 6,10 0,8541 

Atendimento aos alunos  5,00 5,95 0,8403 

Climatização das salas  4,86 5,88 0,8265 

Palestras/debates  4,74 5,76 0,8229 

Comunicação externa  4,57 5,57 0,8205 

Acústica das salas  4,81 5,88 0,8180 

Utilização de vídeos nas disciplinas  4,40 5,45 0,8073 

Segurança  4,67 5,79 0,8066 

Laboratório de Informática  4,55 5,67 0,8025 

Ambiente da biblioteca  4,55 5,69 0,7996 

Representação estudantil  4,76 6,00 0,7933 

Oportunidade de estágio/emprego  4,71 5,95 0,7916 

Comunicação interna  4,50 5,69 0,7909 

Acervo da biblioteca  4,43 5,69 0,7786 

Estacionamento  4,40 5,76 0,7639 

Área de convivência  4,26 5,64 0,7553 

Rede de Internet sem fio  4,02 5,71 0,7040 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

Analisando especificamente os valores esperados na Tabela 1, o que mais é esperado 

pelos estudantes é a definição do Conceito do Curso no MEC, com média de 6,10, seguido da 

referência do curso no mercado (média de 6,07). A representação estudantil (média 6,00), 

serviço de atendimento aos alunos e oportunidades de estágio/emprego (ambos com média 

5,95) completam os cinco itens com valores de expectativa por parte dos alunos mais alta, 

sendo que nenhum destes aparece entre os cinco primeiros com os melhores índices de 

satisfação, indicando pontos de melhoria a serem propostos. 

A Tabela 2 traz os resultados dos valores percebidos e esperados e dos índices de 

satisfação referentes aos atributos do corpo social. 



 

 

Na percepção do corpo social, a titulação dos professores foi o atributo mais 

satisfatório entre os estudantes na situação atual, lembrando que se refere ao ano de 2016. 

Nesse período se destacou também a atuação da Coordenação (satisfação 0,8437) e o 

relacionamento com a Coordenação, os professores e tutores. O tempo de resposta da 

Coordenação, entretanto, foi considerado como o ponto mais negativo em termos de 

satisfação (0,7180), assim como assistência dos professores/tutores (0,7521) e Didática dos 

Professores/tutores (0,7521). 

Confirmando a reivindicação dos estudantes por um tempo de resposta mais rápido da 

Coordenação e por mais assistência dos professores e por uma melhor didática de ensino, 

esses foram os atributos mais esperados, conforme Tabela 2. Já a titulação acadêmica dos 

professores tem também um alto valor esperado e, já sendo satisfatória, aprece com o maior 

índice de satisfação. 

 

Tabela 2 – Atributos do Corpo Social Percebidos e Esperados pelos Estudantes e Índice 

de Satisfação 

Atributos Valor Percebido Valor Esperado Satisfação 

Titulação acadêmica dos professores  5,88 6,07 0,9687 

Atuação da Coordenação  5,02 5,95 0,8437 

Relacionamento com a coordenação geral  4,93 5,86 0,8413 

Relacionamento com os professores  4,98 5,95 0,8370 

Relacionamento com os tutores  4,90 5,90 0,8305 

Solução de Problemas pela Coordenação  4,69 5,88 0,7976 

Relacionamento com a coordenação de tutoria  4,62 5,86 0,7884 

Didática dos professores/tutores  4,74 6,05 0,7835 

Assistência dos professores/tutores  4,55 6,05 0,7521 

Tempo de resposta da Coordenação  4,38 6,10 0,7180 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

Ao expressarem o motivo de escolha pelo curso, a maioria afirmou ter escolhido 

Administração Pública por vocação e por empregabilidade da profissão. Nesta questão foi 

solicitado que classificassem as opções de 1 (1º lugar) a 4 (4º lugar). Neste caso, 17 

estudantes (40,47%) informaram que optaram pelo curso por vocação em 1º lugar, seguida de 

empregabilidade da profissão, com 15 estudantes ou 35,71% tendo informado esta opção em 

1º lugar. Os resultados mais detalhados estão apresentados na Tabela 3, a seguir. 

 

 



 

Tabela 3 – Motivo de Escolha do Curso 

MOTIVOS 1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

Vocação 17 10 7 8 

Empregabilidade da profissão 15 9 12 6 

Orientação da família/amigos 6 8 6 22 

Facilidade de ingresso 4 8 20 10 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

Na experiência com o Curso, 17 estudantes responderam que está boa, mas poderia ser 

melhor, seguida de 11 pessoas afirmando que está conforme as expectativas. Dos 42 

estudantes, 10 afirmaram ter uma experiência muito melhor do que esperava do curso, e 

apenas quatro estudantes afirmaram ter uma experiência abaixo do que esperava para o curso. 

Não houve nenhuma afirmação de que o estudante se arrependeu de ter iniciado o curso. 

 

 

Figura 10 – Experiência com o Curso 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

No cruzamento entre essas informações de experiência com o curso e a dos polos, a 

Figura 11 traz o gráfico de barras empilhadas por polo. Percebe-se que Araruna tem o maior 

nível de satisfação com o curso (soma das categorias “muito melhor do que esperavam” com 

“conforme o esperado”). O resultado também demonstra que Mari tem a maior quantidade de 

alunos relativamente mais desejosos de melhorias no Curso (categorias “boa, mas poderia ser 

melhor” e “abaixo do que esperava do curso”). 
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Figura 11 – Experiência com o Curso por Polo 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

Como complemento da formação, as opções foram apresentadas como variáveis 

binárias, sendo as alternativas: sim (1) e não (0). Nos resultados, participação em atividades 

de campo foi a mais citada, seguida de participação em palestras, congressos e seminários. 

Trata-se de reivindicação pertinente devido à importância destas atividades no campo dos 

negócios. Cursos de idiomas e intercâmbio foram os menos requisitados como atividades 

complementares (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Complemento da Formação 

Atividades Complementares a Formação Respostas Percentual 

Participação em atividades de campo 26 24,30% 

Participação em palestras, congressos, seminários 20 18,70% 

Atividades de Extensão 16 15,00% 

Pesquisa 15 14,00% 

Estágio 14 13,10% 

Cursos de Idiomas 8 7,50% 

Intercâmbio 8 7,50% 

Total 107 100,00% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

Na verificação das pretensões após o término do curso, os estudantes revelaram 

interesse predominante de prestar concurso público (22), a qual pelo perfil do curso se espera 

ser a maior aspiração por parte dos alunos. Em seguida, 13 estudantes informaram que 

esperam ingressar na pós-graduação (Figura 12). Além disso, três estudantes informaram que 
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pretendem seguir o caminho do empreendedorismo, abrindo a própria empresa. Por fim, 

apenas um estudante apresentou interesse em seguir a carreira acadêmica, tendo três alunos 

informado que ainda estão em dúvida. 

 

 

Figura 12 – Pretensões Pós-Curso 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

Embora se tratando de um curso a distância, foi expressiva a importância atribuída 

pelos estudantes a movimentos estudantis, pois dos 42 pesquisados, 35 estudantes (83,30%) 

responderam que esses movimentos contribuem para a melhoria da Instituição, contra sete 

estudantes (16,70%) que discordam desta afirmação.  

Como movimento mais valorizado, se destacou o Diretório Acadêmico (DA) de 

Curso, com média de 4,1 em uma escala de 1 a 5. Também destacaram a importância da 

Empresa Junior e, em seguida, da União Nacional dos Estudantes (UNE), a qual em conjunto 

com o DA podem ser movimentos implantados no BAP por iniciativa dos próprios estudantes. 

 

 
Figura 13 –Importância Atribuída aos Movimentos Estudantis. 
Fonte: Pesquisa Direta 
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Em uma possível constituição de movimentos estudantis no Curso, os estudantes 

foram questionados a respeito de quais ações ou eventos seriam importantes, na escala de 1 a 

5. A luta pela melhoria do ensino foi o aspecto predominante, seguido de manter os estudantes 

informados, bolsas de pesquisa e divulgação de oportunidades de trabalho e estágio. 

Essas questões revelam interesse de melhoria da comunicação com os alunos e outro 

fator interessante: apesar da pesquisa ter sido relativamente menos importante como 

complemento da formação (Tabela 4), é perceptível o desejo por bolsas que as incentivem, 

além dessas atividades serem mencionadas logo após divulgação de oportunidades de 

trabalho/estágio (Tabela 5). As perspectivas políticas e de lazer foram indicadas como menos 

importantes. 

 

Tabela 5 – Ações Estudantis 

Ações Estudantis Média Mediana Moda Mínimo Máximo 

Lutar pela melhoria do ensino 4,64 5,00 5,00 1 5 

Manter os estudantes informados 4,60 5,00 5,00 1 5 

Bolsas de Pesquisa 4,57 5,00 5,00 1 5 

Divulgação de oportunidades de trabalho/estágio 4,50 5,00 5,00 1 5 

Projeto de Empreendedorismo 4,48 5,00 5,00 1 5 

Disponibilização de mais livros 4,45 5,00 5,00 3 5 

Participação nos conselhos do IFPB 4,45 5,00 5,00 1 5 

Atividades de Extensão 4,43 5,00 5,00 1 5 

Organização de eventos acadêmicos 4,43 5,00 5,00 2 5 

Atividades de pesquisa 4,29 4,50 5,00 1 5 

Fazer avaliação dos professores 4,29 5,00 5,00 2 5 

Feira do Empreendedor 4,24 4,00 5,00 1 5 

Mais assistência estudantil 4,21 4,00 4,00 2 5 

Organização de debates políticos 4,05 4,00 5,00 1 5 

Emissão de carteira de estudante 3,33 4,00 4,00 1 5 

Posicionamento político/partidário 2,69 2,50 1,00 1 5 

Organização de eventos esportivos 2,67 3,00 3,00 1 5 

Organização de festas 2,55 2,00 2,00 1 5 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

Como métodos de avaliação prediletos, as provas objetivas lideraram a preferências 

dos alunos do BAP. Também tiveram importância acima de 4 os métodos fóruns e projetos. 

Estudos de Casos, provas dissertativas e chats foram classificados como menos importantes 

(Tabela 6). 

 



 

Tabela 6 – Métodos de Avaliação 

Métodos de Avaliação Média Mediana Moda Mínimo Máximo 

Provas Objetivas 4,50 5 5 1 5 

Fóruns 4,19 4 5 1 5 

Projetos 4,05 4 5 1 5 

Pesquisa de Campo 3,95 4 4 1 5 

Trabalho em grupo 3,90 4 5 1 5 

Seminários 3,81 4 5 1 5 

Relatório individual / grupo 3,74 4 4 1 5 

Estudo de Caso 3,62 4 4 1 5 

Provas Dissertativas 3,05 3 3 1 5 

Chats 3,02 3 2 1 5 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

3. Conclusões 

 

Contribuindo com a CPA, neste relatório foram apresentados os resultados de 

levantamento junto aos estudantes referente ao ano de 2016, começando com a descrição do 

perfil socioeconômico e passando pela percepção de vários atributos do curso. 

No perfil, predominou a participação de alunos dos polos de Alagoa Granda e 

Araruna, com igual participação de homens e mulheres. A idade da maioria foi na faixa de 30 

a 39 anos, com estado civil predominante de casados/união estável. 

A maioria dos estudantes se enquadram na faixa de renda de um a dois salários 

mínimos e a atividade profissional da maioria é de emprego fixo no setor público. Não 

obstante as rendas mais baixas, a maioria mora em residência própria. O ensino médio foi 

cursado todo em escola pública por 30 dos 42 entrevistados. 

Na percepção dos atributos, o aspecto de referência da instituição foi o mais 

satisfatório, seguido de localização, limpeza em geral e plataforma de EAD. Acerca dos 

menores índices de satisfação, foram identificados os atributos de rede de internet sem fio, 

acervo da biblioteca, estacionamento e área de convivência.  

Quanto ao corpo social, o maior índice de satisfação se referiu à titulação acadêmica 

dos professores, sendo verificada como ponto forte também a atuação da Coordenação Geral. 

Os aspectos de menor satisfação foram o tempo de resposta da coordenação, assim como 

assistência e melhoria didática. 

Percebeu-se uma escolha pelo Curso fundamentada na empregabilidade da profissão e 

na vocação. Para complementar a formação, a maior parte ansiou por maior participação em 

atividades de campo, palestras, congressos e seminários, além de atividades de extensão. 


