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RESUMO 
 

O Programa de Saúde da Família, lançado em 1994 como Política Nacional de 
Atenção Básica, permitiu o rompimento dos paradigmas do modelo tradicional de 
assistência para valorizar a família e seu ambiente, e assim compreender melhor o 
processo saúde-doença. Este cenário induziu o surgimento de cursos de pós-
graduação voltados para capacitar profissionais que atuassem nesta nova área de 
trabalho e de estudo. Observa-se, então, uma lacuna existente nas avaliações dos 
cursos de pós-graduação direcionados para a área da saúde coletiva/saúde da família, 
tema principal desta pesquisa. Objetivos: Conhecer o perfil social, acadêmico e 
profissional de egressos do curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família da 
UNESA; Analisar a contribuição do curso de mestrado na vida profissional e pessoal 
dos egressos; Identificar aspectos da vida acadêmica e científica, relacionando-as 
com o curso; Entender as motivações e expectativas que levaram o aluno a procurar 
este tipo de curso de pós-graduação; Analisar opiniões dos egressos em relação a 
aspectos internos do curso; Colaborar com processos de avaliação de cursos de pós-
graduação, estimulando a crítica e sugerindo subsídios para reflexões sobre esta 
temática. Metodologia: Através de estudo descritivo, de natureza transversal, foram 
analisados dados de entrevistas de 102 egressos do curso de Mestrado em Saúde da 
Família da Universidade Estácio de Sá, que concluíram o curso até 2010. Os dados 
foram obtidos de um questionário constituído de perguntas abertas e fechadas, 
disponibilizada na internet através da plataforma eletrônica SurveyMonkey. Avaliou-se 
idade, sexo, procedência, formação acadêmica, atividades profissionais, contribuição 
do curso, expectativas e motivações. Resultados: Quanto ao perfil do egresso, trata-
se de alunos com mais de 30 anos, do sexo feminino, predominantemente do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. As formações mais frequentes foram a Medicina e 
Enfermagem, e cerca de metade (49%) dos ex-alunos possuíam dois cursos de 
especialização prévios ao mestrado. Após o mestrado 16% dos alunos prosseguiram 
com doutorado. 78% dos egressos consideram haver ampliado ou mudado sua 
atividade profissional, que já era previamente relacionada ao SUS para 68% dos 
egressos. A contribuição do mestrado na vida profissional do egresso foi avaliada 
como ótimo ou excelente por 77% dos entrevistados. Cerca de metade dos alunos 
obtiveram bolsas de estudos, mas apenas 39% publicaram algum artigo científico 
durante ou após o curso. As expectativas quanto ao curso foram bem avaliadas e os 
principais motivos para a busca do mestrado foram aprimoramento técnico científico e 
satisfação pessoal, não sendo significativa a busca por melhores salários ou vínculo 
empregatício. Conclusão: O estudo revelou características de egressos do curso de 
Mestrado Profissional em Saúde da Família, sendo muitos destes profissionais 
atuantes na prática da atenção básica. O mestrado superou as expectativas dos 
alunos, trazendo contribuição para sua vida pessoal e profissional, no entanto, 
consideram que a produção científica deveria ser mais estimulada. Avaliar um curso 
de pós-graduação é um processo complexo e delicado, pois detecta e expõe pontos 
positivos e fragilidades, além de gerar subsídios para o aprimoramento do curso e de 
novos estudos na área. Fatos estes importantes para a formação de atores aptos a 
manejarem a complexidade dos processos de trabalho na Saúde da Família, o que 
contribui para a integralidade e humanização do cuidado, tão valorizados no SUS. 

 
Palavras-chave: Avaliação de Egressos. Mestrado Profissional. Formação 
Profissional. Saúde Pública. 
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ABSTRACT 
 

The Family Health Program, launched in 1994 as National Primary Care Policy, 
allowed the breakup of the paradigms of traditional care model to value the family 
and its environment, and thus better understand the health-disease process. This 
scenario led to the emergence of postgraduate courses aimed at training 
professionals who acted in this new area of work and study. Then observed a gap in 
evaluations of graduate courses targeted to the area of public health/family health, 
main theme of this research. Objectives: To understand the social, academic and 
professional profile of graduates from Professional Masters in Family Health at 
UNESA´s; To analyze the contribution of the masters course in professional and 
personal lives of the graduates; Identify aspects of academic and scientific life, 
relating them to the course; Understanding the motivations and expectations that 
prompted the student to seek this type of postgraduate course; Analyze opinions of 
graduates into the inner aspects of the course; Collaborate with the evaluation of 
post-graduation processes, encouraging critical and suggesting subsidies for 
reflections on this theme. Methodology: Through a descriptive study, cross-cutting, 
data from interviews of 102 graduates of the Master in Family Health Estacio de Sa, 
who completed the course by 2010. Analyzed data were obtained from a 
questionnaire consisting of questions open and closed, available on the Internet 
through the electronic platform Survey Monkey. We evaluated age, sex, origin, 
education, professional activities, contribution of the course, expectations and 
motivations. Results: Regarding the profile of graduates, it is students with more 
than 30 years, female, predominantly from Rio de Janeiro and Minas Gerais. The 
most common formations were Medicine and Nursing, and about half (49%) of the 
alumni had two courses of specialization prior to the Masters. After 16% of master's 
students continued with a doctorate. 78% of graduates consider having enlarged or 
changed their occupation, who was previously linked to SUS for 68% of the 
graduates. The contribution of the master in professional life at discharge was 
assessed as good or excellent by 77% of respondents. About half of the students got 
scholarships, but only 39% have published a scientific article during or after the 
course. Expectations for the course were well evaluated and main reasons for the 
pursuit of scientific and technical master's personal satisfaction were improved, there 
was no significant quest for better wages or employment. Conclusion: The study 
revealed characteristics of students who graduated from the Professional Masters in 
Family Health, many of whom are working professionals in the practice of primary 
care. The master surpassed the expectations of students, bringing its contribution to 
personal and professional life, however, consider the scientific production should be 
encouraged. Rate a course graduate is a complex and delicate process, it detects 
and exposes strengths and weaknesses, and generate subsidies for the 
improvement of the course and further studies in the area. These important facts to 
form fit to wield the complexity of work processes in Family Health, which contributes 
to the completeness and humanizing care, so valued in SUS actors. 
 
Keywords: Evaluation of Graduates. Professional Master. Vocational Training. 
Publichealth. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os cursos de pós-graduação no Brasil foram desenvolvidos e aprimorados, 

ganhando importância em nível nacional e internacional a partir do Parecer Sucupira 

em 1965, o qual permitiu avanço em conhecimento científico, formação de docentes 

e pesquisadores, acrescidos de flexibilidade e integração com a prática de atuação 

(SANTOS et al., 2012). De acordo com Barbosa (2009) inicialmente os cursos 

tinham como objetivo a formação de profissionais com responsabilidade de ensinar a 

pesquisar, acrescidos de aperfeiçoamento da visão crítica e reflexiva da realidade. A 

partir desse pensamento, o mesmo autor menciona Tosta e Goldenberg (1993), que 

diz: “o melhor método para avaliar a Pós-Graduação Strictu Sensu é conhecer o 

desempenho realizado pelos mestres e doutores como elementos inovadores de 

conhecimentos na realidade social do país”. Apesar destes cursos cumprirem com a 

formação de docentes, as avaliações com os egressos demonstraram que muitos 

não se fixavam como professores ou pesquisadores (TOSTA; GOLDENBERG, 

1993). 

Visando manter qualidade e aperfeiçoamento, um programa de pós-

graduação necessita de contínua reflexão e reavaliação sobre o currículo e o 

processo de ensino-aprendizagem relacionados com a prática de trabalho. O ato de 

avaliar nos remete ao estudo comparativo dos objetivos de um programa, curso, 

pessoas, produtos, projetos, sistemas de educação ou instituição com as 

consequências/resultados que eles trazem para a vida de seus participantes. Sua 

finalidade seria desenvolver uma análise crítica do impacto dos resultados de uma 

dada ação ou intervenção. Estas conclusões serviriam como base para criar novas 

estratégias e metas de controle de qualidade, para correção e melhoria do objeto de 

estudo, além de redução de gastos ineficazes, verificando assim a eficiência e 

viabilidade do próprio objeto avaliado (MACIEL et al., 2010). 

No caso dos processos educacionais, as avaliações demonstram sua 

relevância porque contribuem para promoção e monitoramento da qualidade dos 

cursos, daí a importância de ser realizada sistematicamente. Vale lembrar que a as 

conclusões obtidas podem contribuir como instrumentos para outros cursos com 

características semelhantes. O presente estudo enfoca a importância da avaliação 

como técnica/ferramenta de controle dos cursos de pós-graduação e de ensino em 
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geral, no intuito de valorizar a aprimorar a formação de especialistas (MACIEL et al., 

2010).  

Temática abordada por autores de diversas áreas e níveis de estudos, a 

avaliação da contribuição do curso na formação dos profissionais, ou avaliação de 

impacto, deve prioritariamente ser realizada através da observação dos egressos 

quanto ao seu comportamento no mercado de trabalho e sua capacidade de 

acompanhar mudanças, permitindo identificar tendências do ensino e da prática, e 

com isso levantar informações que permitam novo planejamento de ensino 

aprendizagem, reajustes de currículos e adequação do curso às demandas da 

realidade. Cabe lembrar, que recentemente a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) incluiu a avaliação dos egressos como uma de 

suas estratégias, visando captar fragilidades e detectar tendências (CARVALHO, 

2001; RAMOS; BACKES, 2010; MOREIRA; VELHO, 2012; BRANQUINHO, 2012).  

Percebe-se um grande desafio no acompanhamento dos egressos, tendo em 

vista o distanciamento entre ex-aluno e instituição de ensino. Não obstante, nota-se 

a importância da manutenção do contato com o egresso, que atua como fonte de 

informações e fonte de contato com outros estudantes (MICHELAN et al., 2009). 

O mestrado profissional tem o foco voltado para o aprimoramento do exercício 

profissional no seu ambiente produtivo. Os egressos desse tipo de curso devem 

assimilar e acompanhar os constantes processos de inovação e produção de 

conhecimento de sua área de atuação ou interesse. Devem perceber a realidade, 

identificar problemas, formular soluções e testar o impacto das intervenções, 

tentando dominar competências de interação da teoria – prática – habilidades 

pessoais – crítica, que contribuam para a melhoria do setor onde está incluído 

(HORTALE et al., 2010). 

Coincidente com o período consolidação do mestrado profissional no Brasil 

ocorre uma grande reforma sanitária, a partir da criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em 1990. Foram formuladas novas diretrizes e princípios que norteiam seu 

funcionamento, rompendo os paradigmas vigentes e voltados agora para a 

integralidade de assistência, promoção de saúde, prevenção de doenças, cura e 

reabilitação, além de priorizar o trabalho em equipe multidisciplinar e integração da 

rede de serviços. Para incorporar esta nova visão de saúde o profissional da área 

necessita adequar suas competências e seus currículos, que não acompanharam a 

mudança de estratégia decorrente da inovação do SUS (CIUFFO; RIBEIRO, 2008). 
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Sabe-se que os profissionais da saúde são os principais atores para a 

construção e melhoria de um sistema voltado para a prestação de serviço à 

população, dessa forma o Ministério da Saúde vem implementando iniciativas de 

cursos de pós-graduação voltados para tais trabalhadores, além de estimular as 

avaliações contínuas dentro dos processos de trabalho das instituições (MACIEL; 

FIGUEIREDO, 2010). Para a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) 

E CAPES, “o mestrado profissional é a melhor alternativa para formar, em nível 

avançado, quadros estratégicos para o SUS” (FREITAS; RIVERA, 2006). 

Apesar de estar claro a importância da avaliação de impacto do curso de 

graduação e pós-graduação, percebe-se na literatura científica a lacuna deixada 

pela falta de estudos sobre egressos no Brasil, além de vários relatos sobre a falta 

de dados, principalmente na área de saúde da família (MOREIRA; VELHO, 2012; 

MICHELAN et al., 2009). 

Pretende-se com o referido trabalho avaliar o perfil social, acadêmico e 

profissional dos egressos de um Curso Mestrado Profissional em Saúde da Família, 

na Universidade Estácio de Sá (UNESA), Rio de Janeiro. Visando entender a 

opinião dos egressos quanto à motivação e expectativas que os levaram a procurar 

tal curso, identificar a contribuição do curso para a vida pessoal e profissional, 

identificar alguns aspectos da vida acadêmica e científica, além de fazer uma análise 

das opiniões dos egressos em relação a aspectos internos do curso. 

Espera-se com a conclusão desta investigação poder colaborar com o 

processo de avaliação dos cursos de pós-graduação em nosso meio, de forma a 

estimular a crítica, adequação e consequente melhoria do processo de ensino 

aprendizagem, proporcionando um profissional mais preparado para o mercado e 

para atender a sociedade, neste caso direcionado para a formação de recursos 

humanos na área de saúde da família. 

Por fim, pretende-se dar subsídio a uma reflexão sobre a importância do 

processo de avaliação da pós-graduação brasileira, além de oferecer elementos que 

contribuam para a tomada de novas decisões em relação ao aperfeiçoamento do 

curso em questão. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Nos últimos anos os cursos de mestrado em nosso país vêm ganhando 

importância, não apenas na saúde, mas em outras áreas, tornando-se uma 

ferramenta utilizada na construção de novas técnicas e processos que contribuem 

para o desenvolvimento de mão de obra qualificada às novas tendências, além de 

corroborar para a expansão e transformação, com qualidade, do ensino superior 

brasileiro. 

Os dados da CAPES (2013) revelam que atualmente no Brasil existem 108 

cursos de pós-graduação, recomendados e reconhecidos, inseridos no grupo de 

avaliação da área Saúde Coletiva. Destes cursos 43 referem-se à Mestrado 

Acadêmico, 32 são cursos de Doutorado e 33 correspondem a Mestrado 

Profissional. Dentre os Mestrados Profissionais existem 03 cursos de Saúde da 

Família: na Universidade Estácio de Sá (UNESA), Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS) e Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família 

(FIOCRUZ/RENASF), porém somente o da UNESA encontra-se em funcionamento e 

homologado há mais de 05 anos. O da FIOCRUZ/RENASF está em funcionamento 

e homologado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) desde 2011 e o da 

UFMS está em funcionamento, porém aguardando a homologação. 

Através de uma busca preliminar em sites de artigos científicos de grande 

importância acadêmica, dentre eles PubMed (United StatesNational Library of 

Medicine NationalInstituteof Health, endereço de indexação de literatura médica e 

biomédica) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “avaliação 

de cursos pós-graduação”, revelou-se a existência de 1574 manuscritos sobre o 

tema. Sobre “avaliação de egressos” foram apuradas 94 citações. Acrescentado os 

termos “avaliação de egressos de mestrado” foram exibidos apenas 09 artigos 

relacionados ao referido tema. Quando introduzido o termo “avaliação dos egressos 

de saúde da família” somente 04 artigos foram apresentados. Tal fato corrobora com 

a escassez de literatura publicada sobre o tema deste trabalho. 

O presente estudo tem como objeto a trajetória profissional do universo de 

alunos que já concluíram o Mestrado Profissional em Saúde da Família no país. 

Entende-se que a formação de força de trabalho especializada em saúde da família 

em saúde ainda é escassa, devido à pouca efetividade durante a graduação em 
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abordar adequadamente tais temas. Dessa forma existe uma demanda por cursos 

de especialização, por profissionais inseridos nessa área de atuação, que buscam 

preencher essa lacuna. Entretanto, existem dúvidas quanto ao real impacto que 

esses cursos trazem para a transformação do profissional e para contribuir com as 

necessidades da saúde pública. 

Consideramos então este momento propício para o estudo devido ao fato de 

pertencermos ao único mestrado profissional em saúde da família no Brasil, com 

egressos passíveis de serem analisados, e haver pouca literatura brasileira sobre 

este tema.  

Ao trabalhar como docente na Faculdade de Medicina da Universidade 

Estácio de Sá, instituição que abriga o curso de mestrado em apreço, e na área de 

assistência médica à saúde da mulher, interessei-me por este tema com a motivação 

de saber o que acontece na vida do egresso após um curso de mestrado, e mais 

precisamente após este curso. Também me motivou a intenção de refletir sobre 

como poderia associar e possivelmente contribuir com minha atividade profissional 

para a Saúde da Família, ramo de estudo que sempre me chamou atenção desde a 

graduação em medicina.  

Além das motivações particulares e do momento propício, acreditamos que a 

avaliação dos egressos de cursos de mestrado profissional possibilita avaliar 

também o curso que o qualificou, permitindo saber se os objetivos da formação 

estão gerando as competências para a melhoria do sistema de saúde que o curso 

prevê. Demais disso, esperamos que os resultados possam gerar subsídios que 

contribuam para correção de problemas e busca de aprimoramento da pós-

graduação na área da saúde coletiva. 

Por fim, esperamos que o resultado da presente investigação possa auxiliar 

no entendimento de questões relacionadas às expectativas e impacto dos cursos, 

possibilitando adequar a atuação da instituição às demandas sociais, comprometida 

efetivamente com a transformação e a melhoria das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar aspectos de natureza social, profissional e acadêmica de egressos 

de um curso de mestrado profissional em Saúde da Família.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer o perfil social, acadêmico e profissional de egressos do curso 

de Mestrado Profissional em Saúde da Família da UNESA; 

 Analisar a contribuição do curso de mestrado na vida profissional e 

pessoal dos egressos; 

 Identificar aspectos da vida acadêmica e científica, relacionando-as 

com o curso; 

 Entender as motivações e expectativas que levaram o aluno a procurar 

este tipo de curso de pós-graduação; 

 Analisar a opinião dos egressos quanto a aspectos estruturais internos 

do curso; 

 Colaborar com processos de avaliação de cursos de pós-graduação, 

estimulando a crítica e sugerindo subsídios para reflexões sobre esta temática. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1 EVOLUÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 

 

Em 1951, o governo federal criou a CAPES, responsável pela formação e 

posteriormente pela avaliação do ensino de nível superior e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); juntos foram imprescindíveis para 

a institucionalização e regulamentação da pesquisa no Brasil através da criação da 

Política Nacional de Pós-graduação. 
A partir da década de sessenta, durante o regime militar, foi observado a 

crescente necessidade de formação de produtores de conhecimento que permitisse 

suporte à expansão econômica do país, voltada principalmente para indústrias e 

para diversificação do mercado de trabalho em múltiplas áreas de atuação. Dessa 

forma, era necessário maior número de profissionais cientistas, professores, 

tecnólogos de alto nível em criação/inovação de técnicas e processos de produção 

(MOREIRA; VELHO, 2012). 

Em 1965, através do Parecer Sucupira (Parecer nº 977 de 03/12/1965, do 

Conselho Federal de Educação), foi concretizada a regulamentação da pós-

graduação no Brasil. Newton Sucupira, que durante sua vida destacou-se como 

professor, Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e membro do Conselho Nacional de Educação, foi enviado aos Estados 

Unidos para estudar o sistema de pós-graduação daquele país, para posteriormente 

organizar e implantar o brasileiro, que até então sofria forte influência do modelo 

europeu de ensino. O mesmo proporcionou destaque ao sistema de pós-graduação, 

na medida em que conseguiu desenvolver projetos nas Universidades baseados em 

inovações tecnológicas, produção de conhecimento científico e formação de 

pesquisadores com flexibilidade de atuação (SANTOS et al., 2012). 

Também nesse parecer, Sucupira propôs que fosse realizada a separação 

das modalidades Strictu e Latu Sensu. A modalidade Strictu Sensu teve como 

objetivo, na época, formar docentes pesquisadores para atuarem em instituições de 

ensino superior e na capacitação de profissionais para a produção de Ciência e 

Tecnologia (TORRESAN, 1999), demonstrando maior valorização da área 

acadêmica, sem grande preocupação com a articulação da prática profissional. Já a 
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especialização tinha como objetivos a formação técnica-profissional de certa área 

específica e não seria voltada para a parte científica ou docente do saber (SANTOS 

et al., 2012). 

Com seu aprimoramento, a CAPES passou a ser responsável por “elaborar, 

avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino superior, além de 

contribuir para a criação de mecanismos efetivos de controle de qualidade e 

aprofundar sua relação com a comunidade científica e acadêmica” (CAPES, 2013). 

Desta forma, permitiu a expansão e estabilidade da pós-graduação strictu sensu 

(Mestrado e Doutorado), enquanto a pós-graduação latu sensu segue sem 

regulação. Centralizaram nas universidades o foco do desenvolvimento intelectual, 

estimularam a criação de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento e em 

diversos tipos de instituições de todo o país, os quais receberam apoio financeiro 

estável para a implantação de infraestrutura física e para formação de profissionais 

voltados à pesquisa. A pós-graduação brasileira passou então a ser reconhecida 

pelos bons resultados e tornou-se referência para países em desenvolvimento. 

(apud SOARES et al., 2002; SCHWARTZMAN, 2001; MOREIRA; VELHO, 2012; 

RAMOS; BACKES, 2010; CAPES, 2012; TORRESAN, 1999). 

No ano de 1995 foi realizado o Plano de Flexibilização da Pós-Graduação 

proposta pela CAPES, e através da Portaria nº 47 de 17 de outubro de 1995, foram 

gerados requisitos e condições para o credenciamento e criação de uma nova 

estratégia de aprendizagem e inovadora estrutura de curso de pós-graduação strictu 

sensu: os mestrados profissionais, profissionalizantes ou técnicos. A 

regulamentação veio em 1998, através da Portaria CAPES nº 80 (VIRMOND, 2002; 

SAUPE, 2005). 

Embora reconhecido, o título de “mestrado profissional” foi alvo de polêmicas 

tanto no Brasil como no exterior. No Brasil passou a ter o mesmo valor que o 

mestrado acadêmico, porém debatia-se a real necessidade e finalidade de uma nova 

modalidade de mestrado. Inicialmente houve dificuldade na implantação porque não 

se tinha experiência com a legislação e com as propostas específicas dos cursos, 

somado ao fato de haver pouca literatura de referência. Em contrapartida, 

argumenta-se que o país necessitava de pós-graduação apta a formar profissionais 

que articulassem bem inovação científica voltada para prática de atuação. Tal 

necessidade foi confirmada, na medida que esse tipo de pós-graduação foi aceita, 

cursos foram abertos nas mais diversas áreas de conhecimento, com números 
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crescentes, principalmente em áreas técnicas como engenharias, administração e 

informática (SANTOS et al., 2012). 

Em 2009, a portaria nº 07 de junho, que foi revogada pela de nº 17, em 

dezembro do mesmo ano, redefinem as propostas, objetivos e formas de avaliações 

que regulamentam o mestrado profissional. Apesar de conferir o mesmo grau do 

mestrado acadêmico e apresentar o mesmo grau de exigência e dificuldade dos 

outros mestrados, são desenvolvidas propostas, estruturas e objetivos diferentes 

dos outros cursos. Responde por uma necessidade reconhecida que não é suprida 

por outras formas de estudos e cursos. Exige um trabalho final demonstrando 

domínio da área do objeto de estudo e de preferência associado à solução de 

problemas capazes de impactar na área abordada. O trabalho de conclusão pode 

ser aceito em formatos diferentes ao da dissertação tradicional, contanto que esteja 

relacionado à natureza prática do tema estudado, como por exemplo, 

desenvolvimento de aplicativos, processos e técnicas, editoriais, relatório conclusivo 

de pesquisa aplicada, projeto de inovação tecnológica, entre outros. O mestrado 

profissional não almeja formar docente universitário nem pesquisadores científicos, e 

sim preparar profissionais competentes e com habilidades que permitam refletir, 

criticar e elaborar novas técnicas e processos que articulem o ensino com prática 

profissional, acrescentando ao seu local de atuação a bagagem adquirida. Ou seja, 

conferindo utilidade prática ao conhecimento adquirido (VIRMOND apud 

FRAUCHES, 2002). 
Fazendo uma comparação, na tentativa de resumir características que 

diferenciam os cursos de pós-graduação, Saupe (2005) entende o doutorado como 

um curso com ênfase em pesquisa e investigação, mestrados acadêmicos visando a 

formação de docentes/professores e o mestrado profissional daria ênfase a 

assistência e gerência na medida que concentra os conhecimentos, habilidades e 

atitudes para a prática profissional. 
A partir dos anos 90, impulsionados pela economia cada vez mais globalizada 

e competitiva, e mais integrada com redes de informação e comunicação, a pós-

graduação brasileira começa a atrair mais incentivos para expansão. Neste novo 

cenário, ganha forças o mestrado profissional, voltado para o aprimoramento de mão 

de obra de alto nível exigida no atual mercado de trabalho, tanto público quanto 

privado, associando pesquisa técnica e científica, com visão crítica e capacidade de 

readaptação na área de atuação. Modelo interessante para a aproximação da 
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universidade com as várias áreas de pesquisa, incluindo a saúde, carente de 

profissionais dotados de novas iniciativas voltadas para os desafios das condições 

sociais, políticas e econômicas da população (VIRMOND, 2002; MINAYO, 2010; 

RAMOS; BACKES, 2010; VLADMIR, 2005). 
Saupe (2005), corroborando com a visão exposta, também afirma sobre a 

importância do mestrado profissional na área da Saúde Coletiva, inclusive 

ressaltando a ênfase dada pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em 2003, que 

destinou alguns números de uma revista de saúde pública à esta temática. Faz 

referência à opinião dos dirigentes da FIOCRUZ em relação à importância de se 

desenvolver o mestrado profissional, que auxilie na formação de novos quadros 

atualizados e em harmonia com os avanços do SUS e de sua gerência; 

contrapondo-se com o modelo de estudo latu sensu priorizado até cerca do ano 

2000.  

Barros (2006) realiza um estudo baseado na análise dos registros do Plano 

Nacional de Pós-graduação (PNPG), organizado pela CAPES, no qual observa a 

evolução da pós-graduação brasileira, através das avaliações dos cursos. Alguns 

dados chamam a atenção:  

 Número de cursos recomendados pela CAPES: de 1976-1990 o 

número de cursos mais que dobrou, passando de 673 a 1.485. De 1990-2004 

dobrou novamente, indo a 2.993. Em 2008 era de 3855, segundo Ramos e Backes 

(2010). Atualmente, 2013, o número total de cursos de pós-graduação 

recomendados e reconhecidos é de 5557, englobando mestrado acadêmico (3110), 

mestrado profissional (570) e doutorado (1877). 

 Docentes: de 1990-2003 foram de 17.542 para 32.354. 

 Número de alunos titulados: de 5.737 em 1990 para 27.630 em 2003 

 Produção científica: (indexada no ISI/Thomson Scientific): 3.566 

publicações em 1990 para 12.596 em 2003. 

 Saúde Coletiva: Aumento do número de programas e da produção 

científica na forma de artigos; em 2001 foram publicados 952 artigos, contra 1.360 

em 2004. 

 

 



23 

4.2 EVOLUÇÃO E COMENTÁRIOS SOBRE OS CURSOS DE SAÚDE COLETIVA 

 

A história da Saúde Coletiva no Brasil teve início com Oswaldo Cruz, no final 

do século IXX, a partir de ações contra doenças contagiosas. Desenvolveu-se 

abrangendo muitas áreas de interesses relacionados ao processo saúde-doença e 

desta forma dispende esforços em agregar profissionais de outras áreas, com 

propósitos imediatos distintos, como engenharia, genética, farmácia, arquitetura, 

economia, etc. (BARROS, 2010). 

Já a história da pós-graduação nessa área foi construída a partir da avaliação 

ampliada da realidade sociopolítica e da própria complexidade da saúde pública, 

acrescentando estudos sobre ciências sociais em saúde, epidemiologia e 

planejamento e gerência. Essa “ampliação” da visão da realidade foi necessária 

dentro de um contexto onde a saúde da população em geral estava se deteriorando, 

na medida que as políticas de saúde eram cada vez mais excludentes (NUNES; 

FERREIRA; BARROS, 2010). 

Na década de 20, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a 

surgir “Cursos de Higiene e Saúde Pública”, voltados para médicos, nesses casos 

chamados de sanitaristas, tendo posteriormente sido reconhecido como Escola de 

Higiene e Saúde Pública. Nos anos 70 surgiram os primeiros cursos strictu sensu em 

Saúde Pública, que posteriormente foi incluído na grande área da Saúde Coletiva. 

Esta abrange a saúde pública, epidemiologia, medicina preventiva, saúde da mulher 

e da criança, planejamento e gerência, saúde comunitária, meio ambiente, educação 

em saúde, entre outros. Em 1979 foi criada a ABRASCO (NUNES; BARROS, 2010). 

Com o tempo, a Saúde Coletiva tornou-se um campo de notável crescimento quanto 

à pesquisa e ampliação de programas de pós-graduação (BARATA; GOLDBAUN, 

2003). 

Como estudiosa do assunto, Minayo (2010) afirma que “O mestrando e o 

doutorando em Saúde Coletiva precisam ser preparados para gerar, aperfeiçoar, 

dominar e empregar conhecimentos científicos e tecnologias, com o objetivo de 

produzir bens e serviçosde qualidade e apropriados às necessidades desaúde no 

país. Desta forma é preciso investir numa completa revisão metodológica e de 

conteúdo, adequando os cursos às exigências históricas e é preciso desregular os 

excessos e tornar a Pós-Graduação mais flexível”. Para alcançar tal objetivo seria 

necessário investimento em ensinar a aprender, ou seja, investir no “aprender a 
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aprender”. Deve-se também “enfatizar a experimentação das metodologias de 

pesquisa, proporcionar ambiência acadêmica necessariamente crítica e plural 

(seminários, congressos, hábitos de leitura de periódicos científicos de ponta, escrita 

de artigos, discussões sobre ética e política, filosofia, tradição e inovação), além da 

familiarização com sistemas de comunicação, informação e informática” (MINAYO, 

2010). 

No âmbito internacional, Santos col. (2012), fizeram um estudo que comparou 

o mestrado em saúde pública de três países: Estados Unidos (EUA), Itália e 

Portugal. A escolha do EUA ocorreu por este ser o modelo de orientação para a pós-

graduação brasileira, já Portugal e Itália foram escolhidos por serem países latinos e 

culturalmente mais parecidos ao Brasil, o que ajudaria a entender melhor as 

mudanças no cenário europeu que podem refletir posteriormente no Brasil. Com o 

estudo observaram que todos os cursos visam à capacitação profissional voltada 

para a prática e para solucionar necessidades reais, desta forma sendo voltados 

para profissionais dos serviços de saúde e tendo como foco a gestão desses 

sistemas. 

Os mesmo autores, baseados no estudo de Hortale (2006) observaram que 

no caso do mestrado em saúde pública existe uma ampla variedade de 

características dos cursos, como carga horária, público alvo, conteúdo abordado, 

formato do curso, além dos métodos pedagógicos. Essas particularidades são 

também influenciadas pelas variadas tradições e culturas de cada região ou país. 

Além disso, baseados no estudo de Rui Canário (2006), alertam que o sistema 

europeu de ensino passou a basear-se mais na “racionalidade econômica”, com isso 

o profissional teria que adequar-se às novas exigências do mercado, sendo, 

portanto, mais “competitivos, flexíveis, adaptáveis” e dessa forma mais 

“empregáveis”. 

Segundo Barros (2006) por causa desse caráter complexo e de importância 

crucial para o desenvolvimento do SUS e do país, a pós-graduação de saúde 

coletiva precisa ser bem estruturada e a avaliação pela CAPES ser aperfeiçoada. É 

uma área que apresenta programas com uma grande diversidade, abrangendo 

saúde ambiental e ocupacional, vigilância epidemiológica, promoção de saúde, 

aspectos sociológicos, antropológicos e históricos da saúde, da doença, e docuidado 

à saúde, prevenção primária à terciária, além da associação com a gestão do SUS. 
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Observando a evolução dos cursos da pós-graduação brasileira em Saúde 

Coletiva, autores como Goldbaum, Goldenberg e Gomes citados por Minayo (2010), 

destacam o fenômeno da juvenilização e da feminilização do quadro docente. 98,4% 

dos docentes dos programas são doutores. Aumento importante, sob aspectos 

quantitativos e qualitativos, da produção científica e de artigos (completos) 

publicados em periódicos. Nesse mesmo período estudado, observa-se que dos 19 

títulos de preferência de publicação, 03 são mais utilizados (Cadernos de Saúde 

Pública, Revista de Saúde Pública e Ciência & Saúde Coletiva), sendo todos 

indexados no ISI/Thomson, no MEDLINE (base de dados da biblioteca médica dos 

Estados Unidos), no Scopus (base de dados e artigos) e no SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online), demonstrando a valorização da qualidade e 

internacionalização (MINAYO, 2010).  

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E SEUS EGRESSOS 

 

Entre as décadas de 60 e 70 surgiram os primeiros cursos latu e strictu sensu 

no Brasil, e durante a década de 80 e 90 houve grande expansão dos mesmos 

associados ao surgimento do mestrado profissional, levando a CAPES e MEC a 

investirem em sistemas de avaliação e regulação da pós-graduação (FISCHER, 

2003). 

A CAPES implantou em 1976 o Sistema de Avaliação da Pós-Graduação 

(mestrado e doutorado) que tem como objetivos: estabelecer padrão de qualidade 

dos cursos, fundamentar as normas para reconhecimento dos diplomas pelo MEC, 

estimular a evolução do Sistema Nacional de Pós-Graduação aumentando a 

competência nacional nesta área, ajudar o aprimoramento de cada programa de 

pós-graduação ressaltando seus pontos fortes e fracos, contribuir para a eficiência 

dos programas em formação de recursos humanos de alto nível, fornecer ao país 

banco de dados sobre a situação e evolução da pós-graduação, fornecer subsídios 

para reestruturações necessárias ao aperfeiçoamento de política de pós-graduação 

e pesquisas (MOREIRA; VELHO, 2012; CAPES, 2012; BARROS, 2006). 

Para testar a qualidade do ensino oferecido, a CAPES baseia-se na 

qualidade, excelência e impacto dos resultados, além da especificidade da área de 

conhecimento. Resultados esses que são observados no desenvolvimento 
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científico/tecnológico, na divulgação da informação produzida e na criação de 

indicadores de impacto social dos programas (SÁ BARRETO, 2006; FISCHER, 

2005; MOREIRA; VELHO, 2012). 

Convém lembrar que o Brasil apresenta uma demanda grande e reprimida de 

cursos de pós-graduação, tanto pela necessidade de qualificar mão de obra quanto 

pela valorização da titulação no meio acadêmico e de mercado de trabalho. Este fato 

pode ser observado no grande interesse em concursos e empregos que tenham 

plano de cargos, carreira e salários (PCCS), ocasionando melhores salários na 

posse de títulos, assim como confere pontuação maior em concursos públicos, 

podendo até definir a aprovação. Observa-se então o desenvolvimento de uma 

avaliação séria e rigorosa dos cursos de pós-graduação, o que dificulta o surgimento 

de cursos clandestinos, preocupados com o lucro e que não valorizam o ensino de 

qualidade (BARROS, 2006). Tal fato favoreceu o aprimoramento da pós-graduação 

brasileira que passou a ser considerada a de maior qualidade na América Latina e o 

melhor setor do sistema educacional do Brasil (MINAYO, 2010). 

Todavia, a avaliação de impacto continua sendo um ponto frágil a ser 

trabalhado tanto pelas instituições de ensino como as de avaliações. Observa-se 

maior ênfase na análise do desempenho dos cursos que na análise do real impacto 

do desenvolvimento científico e tecnológico, que por sua vez tem poder de 

influenciar a economia e sociedade como um todo, finalizando o motivo dos 

investimentos (MOREIRA; VELHO, 2012). 

Barros (2006), que também participa do processo de avaliação de cursos, 

realiza uma síntese em seu artigo sobre alguns aspectos do processo avaliativo 

realizado pela CAPES. Para tal processo é formada uma “comissão de avaliação”, 

constituída por representante da área que indica outros colaboradores aceitos pela 

CAPES, e juntos realizam uma avaliação trienal somado a uma revisão e 

atualização dos critérios de avaliação de cada área estudada. No final do triênio é 

conferido uma nota ao curso avaliado. 

Resumidamente os critérios abordados são: proposta dos cursos, 

infraestrutura de ensino e pesquisa, corpo docente, produção científica, qualidade 

das teses e impacto social dos programas. O destino dos egressos também é 

considerado um dos critérios de avaliação, porém nem sempre é obrigatoriamente 

cobrado ou recomendado pela CAPES em todas as avaliações, apesar da mesma 
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considerar importante na medida que contribui para estimar impacto no sistema 

nacional de pós-graduação (CAPES, 2012). 

Ainda segundo a CAPES (2012), a avaliação deve ser realizada no âmbito de 

cada área, seguindo as regras estabelecidas para cada uma destas. Logo, o comitê 

de avaliação do Mestrado Profissional é diferente daqueles formados para os 

Programas Acadêmicos. Da mesma forma os “indicadores de impacto e efetividade 

dos cursos são diferentes, sendo no mestrado acadêmico vinculado à produção 

bibliográfica, tempo necessário para formação, e continuidade acadêmica. No caso 

do curso de mestrado profissional a noção de impacto é mais complexa e extensa. 

Torna-se necessário acompanhar os egressos para averiguar como e sua trajetória 

pós curso foi influenciada pelo curso e buscar evidências de impacto das atividades 

de pesquisa aplicada de extensão e de desenvolvimento nas questões práticas da 

área em foco e das linhas de atuação.” 

Ramos e Backes (2010), dentre outros autores como Michelan (2009), 

descrevem que existem duas formas complementares de avaliação: externa e 

interna. “A avaliação interna envolve a coordenação, o planejamento e a tomada de 

decisão, vistos como atividades contínuas e inerentes ao próprio trabalho em 

andamento, não apenas como etapa estanque e temporalmente isolada do restante 

da dinâmica de um curso”. É esperada uma atitude proativa da coordenação e 

usuários dos programas, visando percepção de lacunas e de novas tendências, 

além de incentivo à participação dos estudantes. A avaliação externa de programas 

de pós-graduação é desenvolvida e controlada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que como órgão ligado ao 

Ministério da Educação (MEC), define as diretrizes de abertura, funcionamento e 

avaliação dos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) no Brasil. Tem 

como uma de suas finalidades manter ou elevar a qualidade dos cursos oferecidos 

no país, além de permitir comparação destes com os programas nacionais e 

internacionais (RAMOS; BACKES, 2010; CAPES, 2010; MIRANDA; ALMEIDA, 

2004). 

Constatam-se várias críticas e polêmicas sobre o processo de avaliação da 

CAPES, que visam o aprimoramento deste. Muitas destas críticas referem-se a 

grande valorização conferida à produção intelectual/publicação de artigos em 

revistas internacionais/veículos de grande circulação, deixando para segundo plano 

a qualidade do trabalho e sua relevância na área na qual está inserido. Maior 
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valorização é dada às publicações do sistema Qualis A, devido a sua circulação 

internacional e ser de maior impacto (BARROS, 2006). 

O sistema de avaliação de periódicos Qualis possui três níveis de qualidade 

(A, B, C) e 03 níveis de circulação (internacional, nacional, local). Por causa dessas 

críticas a CAPES vem tentando acrescentar novos quesitos voltados para 

valorização de impacto na educação, na área social, cultural, tecnológica, 

econômica etc.; “assim como indicadores de solidariedade entre programas de pós-

graduação, visibilidade e transparência” (BARROS, 2006). 

Corroborando com Barros (2006), Moreira e Velho (2008) e Hortale e Koifman 

(2007) afirmam que a pós-graduação no Brasil está voltada para reconhecimentos 

acadêmicos dos cursos, que são mais valorizados quanto mais publicações 

conseguem produzir, com menos valorização de desenvolvimento de conhecimento 

e produção técnico-científica. Dessa forma, a CAPES acaba ocasionando 

competição entre a comunidade científica em produzir publicações que possam ser 

veiculadas em revistas acadêmicas de melhor reputação, o que termina priorizando 

mais a pesquisa do que a qualidade de ensino. O instrumento de avaliação utilizado 

pela CAPES não inclui formas de avaliar o método de ensino e sim o número de 

publicações, qualificação do corpo docente, orientações realizadas e carga horária 

docente no programa (BARBOSA; GUTFILEM, 2009). 

Ainda fazendo referência à crítica da quantidade de publicação, observa-se a 

desvalorização de livros e capítulos comparando com os artigos, que além de serem 

de mais rápida publicação podem abranger maior número de autores. Apesar da 

complexidade em comparar livros, capítulos e artigos para pontuar na avaliação, 

sabe-se da necessidade de reconhecer e respeitar a diversidade de produção de 

cada área. Além de valorizar a publicação em periódico de peso para que o 

potencial de citação do artigo aumente, é importante que a informação produzida 

alcance o público alvo, de preferência de forma completa e gratuita (BARROS, 

2006). 

De qualquer forma, o sistema avaliativo da pós-graduação no Brasil funciona 

de modo a favorecer e estimular essa elite produtiva de ciência e pesquisa. As 

universidades brasileiras são pouco estimuladas e competitivas, ao contrário do que 

se observa nos EUA e Europa, onde as universidades lutam por posições e 

financiamentos e o corpo docente possui contrato temporário (BARROS, 2006). 
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4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO DE EGRESSOS DE CURSOS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Entende-se como egresso o ex-aluno de graduação ou pós-graduação que 

obteve seu diploma e está pronto para adentrar no mercado de trabalho, e este 

sendo cada vez mais globalizado e competitivo, solicita profissionais com 

conhecimentos, habilidades e competências adequadas para tal (MICHELAN, 2009). 

As Instituições de Ensino Superior (IES) e os cursos de pós-graduação são 

responsáveis pela aproximação desse profissional com o mercado, priorizando uma 

abordagem prática e reflexiva de formação, capacitando o aluno para as 

adversidades e busca de novas competências. Este pensamento faz parte da base 

do ensino de países da União Europeia, que remodelaram-se para seguir 

competindo e aprimorando o desenvolvimento do país (SPESSOTO et al., 2012). 

Os egressos são considerados peças chave para um adequado processo 

avaliativo porque através deles adquirem-se informações sobre o mercado de 

trabalho e sobre o impacto que a formação assimilada teve em sua vida pessoal e 

profissional. Desta forma, consegue-se estudar a validade do conteúdo do curso e a 

importância deste para a sociedade onde está inserido através da capacidade de 

gerar atores críticos e reflexivos, ou seja, responsivos aos novos processos de 

trabalho, dependentes estes de inovação e produção de conhecimento 

(CARVALHO, 2011; RAMOS; BACKES, 2010; MOREIRA; VELHO, 2012). 

Complementando esse pensamento, as instituições de ensino baseiam-se nos perfis 

dos egressos para reestruturar o currículo dos cursos de forma à adequá-los às 

demandas dos setores produtivo assim como melhorar projetos de pesquisa e 

extensão. Fazem parte desse perfil informações como empregabilidade, salário, 

competência, satisfação pessoal, desempenho profissional e cargo. A falta desse 

feedback implica em carências de informações que contribuiriam para a atualização 

dos currículos, a partir da identificação de lacunas entre a formação acadêmica e 

sua relação com mercado de trabalho (MICHELAN, 2009). 

O ideal para uma apropriada análise do programa de pós-graduação, já 

incluído pela CAPES em seu processo avaliativo, seria uma adequada abordagem 

dos egressos de forma sistemática e contínua. Esta é considerada uma grande 

questão pelos estudiosos do assunto, devido as várias dificuldades relacionadas aos 

egressos, destacando-se o acesso a estes, decorrente da falta de relacionamento 
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entre instituição formadora e ex-alunos, desatualização dos bancos de dados dos 

cursos, assim como a disposição dos mesmos em cooperar com as pesquisas (por 

falta de tempo e interesse em passar informações). São observados ainda, 

problemas como diversidade de registros de informações nas fichas de inscrição dos 

cursos assim como diversidade no local de arquivo dos trabalhos defendidos. Toda 

essa falta de dados dificulta sobremaneira a confecção de trabalhos científicos e 

avaliações dos cursos que poderiam trazer contribuições relevantes para os 

mesmos (MOREIRA; VELHO, 2012; GOMES; GOLDEMBERG, 2010; LORDÊLO; 

DAZZANI, 2012). 

Acrescentando à avaliação, entender as razões que norteiam a decisão de 

procurar uma qualificação de mestrado, mais precisamente o profissionalizante, 

também contribui como ferramenta para uma avaliação mais completa do curso, na 

medida em que se adquire conhecimento para subsidiar seu aprimoramento e criar 

atrativos para novos alunos. Dentre as justificativas para a busca de cursos de 

mestrados pode-se destacar: satisfação pessoal, aperfeiçoamento pessoal e 

técnico-científico, reciclagem, foco em aumento de salário, atualização e 

acompanhamento da modernização do mercado de trabalho, competitividade no 

mercado de trabalho que valoriza titulação, ascensão social, respeito, uso da marca 

e imagem da instituição, busca de experiências e complementariedade que 

acrescentem ao trabalho (ESTEVAM; GUIMARÃES, 2011). 

Fischer (2003), em seu artigo sobre o mestrado profissional, afirma que “um 

curso de mestrado é mais sedutor do que um MBA, uma especialização ou um 

programa breve de educação continuada. Há um título em jogo, há o prestígio da 

instituição que o concede, há a atração do desenho inovador, do quadro de 

professores, do alunato elitizado. Há também muitos dilemas e zonas de risco e 

tensão nas arenas institucionais”. 
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4.5 CAPACITAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA  

 

A atenção em saúde no Brasil vem sendo repensada desde a década de 70, e 

em 1994 deu-se um passo importante com da criação do Programa de Saúde da 

Família (PSF). Este programa objetiva ações de promoção e proteção à saúde, 

prevenção de doenças, cura e reabilitação, ocasionando uma atenção integral à 

saúde de toda a população brasileira, inserido num novo contexto econômico, social 

e cultural (GIL, 2005; FRANCISCO, 2001). 

Esta nova e complexa forma de enxergar a saúde gera uma necessidade de 

reorganização das práticas profissionais de assistência, contrariando o modelo até 

então vigente e valorizando agora o trabalho interdisciplinar e o entendimento de 

diversos conceitos que influenciam no processo saúde-doença. Incluem-se também 

domínio de sistemas de informação e de estatística, entendimento de problemas 

ambientais, da saúde do trabalhador, da complexidade tecnológica, de gestão de 

serviços etc. (GIL, 2005; FRANCISCO, 2001; SOLANGE, 1999). 

Surgiram então, a partir do processo de redemocratização, mudanças e 

readaptações na prática da saúde e reorganização da sociedade, propondo agora o 

direito universal e equidade, valorizando a atenção primária integrada todos os 

níveis de atenção (CAMPOS; BELISARIO, 2001). 

A formação de recursos humanos estava, até então, voltada para o modelo 

flexneriano, hierarquizado e compartimentado, que valoriza o ambiente hospitalar e 

o tratamento medicamentoso/curativo, ao contrário dos novos paradigmas 

reconhecidos no SUS. Além disso, diversos estudiosos do assunto (Campos e 

Aguiar, Bevilacqua e Sampaio, Cordeiro, Paim e Teixeira) observavam problemas 

como da distribuição geográfica dos profissionais, o distanciamento das políticas de 

formação com as políticas de saúde, falta de adequação dos currículos à realidade 

do mercado, falta de organização dos serviços principalmente da atenção básica, 

entre outros (GIL, 2005; CAMPOS, 2001; MACIEL; FIGUEIREDO, 2010). 

Sabendo então que os profissionais de saúde são atores de extrema 

importância para a implantação e manutenção do novo sistema, o Ministério da 

Educação e o da Saúde reuniram esforços para reorganizar a formação de Recursos 

Humanos (RH) para o SUS e criar alternativas de atualização para aqueles 

profissionais já inseridos nesse mercado de trabalho, direcionando desta forma 
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ajustes de currículos e cursos de formação, visando mão de obra mais qualificada, 

eficiente, e que sejam capazes de adequar/melhorar os processos de trabalhos com 

os novos conceitos adquiridos (CAMPOS, 2001; FREITAS, 2006). 

Apesar do SUS ser um mercado de trabalho grande e variado para a área da 

saúde, tanto em serviços públicos quanto nos contratados, não parece ser 

considerado suficiente para causar alterações importantes na formação dos 

profissionais, principalmente médicos. Esta classe, que é considerada a mais 

complicada em vários aspectos, na maioria das vezes são clínicos ou especialistas 

sem experiência em saúde pública/da família, e são os que, proporcionalmente, 

menos procuram os cursos para atualização, fazendo-se necessário organizar 

estratégias que consigam captá-los. Além da formação técnica, é importante lembrar 

de outros fatores que precisam ser abordados e corrigidos para se conseguir fixar 

profissionais competentes para o SUS. Dentre estes, ressalta-se os vínculos 

empregatícios, que são muitas vezes instáveis e desestimulantes, falta de 

profissionais, baixos salários, falta de valorização profissional, competição, falta de 

compromisso do empregador/do empregado e destes em relação à população, 

problemas políticos de cunho governamental e da direção do próprio serviço (GIL, 

2005; SILVA, 2011; L´ABBATE, 1999). 

Foram então criados polos que tentavam articular instituições de ensino e 

serviços de saúde através de capacitação complementar e educação permanente, 

tarefa considerada complicada, pela falta de interesse de professores e de alunos 

(CAMPOS, 2001). Tentando contornar e resolver o problema o Ministério da Saúde 

criou a pós-graduação latu sensu (especialização e residências) na área de saúde 

da família, voltados para os profissionais já inseridos no SUS e para os recém-

formados das faculdades de medicina e enfermagem, prioritariamente (GIL, 2005). 

Incentivaram também as modalidades não presenciais em cursos de pós-graduação 

de áreas estratégicas ou carentes de recursos humanos qualificados (CAMPOS, 

2001). 

Soma-se aos recursos educacionais a pós-graduação strictu sensu, 

principalmente o mestrado profissional, revelando-se um importante instrumento 

para a capacitação deprofissionais voltados para a busca de soluções de problemas 

observados na prática da saúde, além de abordar temas relacionados a assistência 

integralizada, a pesquisa e à docência (SAUPE, 2005; RAMOS; BACKES, 2010). 
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4.6 A PÓS-GRADUAÇÃO E SEUS EGRESSOS NA ÁREA DE SAÚDE 

COLETIVA/SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 iniciaram 

mudanças na área da saúde, a esfera de controle financeiro passou para nível 

federal associada à descentralização das atividades assistenciais para nível 

municipal. Tal descentralização também aconteceu para os serviços de Pesquisa em 

Saúde na direção de expandirem-se nos diversos estados do país. Mesmo 

constatando que 25% das pesquisas brasileiras estavam concentradas na área de 

saúde humana até 2008, sabe-se que os procedimentos são realizados na maioria 

das vezes no exterior, demonstrando necessidade de investimento em inovação e 

pesquisas na saúde de forma mais consistente (CAPES, 2013). 

Em vista disso a CAPES (2013) prioriza, através da política de pós-

graduação, alguns fatores voltados para o aprimoramento das pesquisas e 

demandas do mercado, tendo sempre como meta manter ou melhorar seu padrão 

de qualidade. Dentre esses, pode-se exemplificar a consolidação de programas de 

MD-PhD, valorização de RH para o mercado e pesquisa não acadêmica, adequação 

do processo de avaliação dos cursos, aceitação de novos formatos de cursos de 

pós-graduação, apoio aos os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 

(CNPq/MCT) e os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID’s/Fapesp) como 

também a Rede Nacional de Pesquisa Clínica ancorada nos Hospitais Universitários 

das instituições públicas (CAPES, 2013). 

Na área da saúde coletiva, segundo Santos et al. (2012), observa-se 26 

cursos de mestrado profissional, a maioria concentrada na região sudeste (14 dos 

26 cursos), e 80% localizados em instituições públicas de ensino, principalmente em 

universidades federais e na Fiocruz. Este fato demonstra o incentivo e interesse do 

Estado em formar quadros qualificados para atuação no SUS. Dos 26 cursos, 10 

têm como nome a própria saúde coletiva enquanto os outros apresentam-se como 

epidemiologia, gestão e avaliação emsaúde, ensino em saúde, saúde da família, 

promoção da saúde, saúde e meio ambiente, saúde da mulher e da criança e saúde 

mental. 

Os temas de pós-graduação strictu sensu e seus egressos serão tratadas o 

âmbito da Saúde Coletiva, na qual a área da Saúde da Família está inserida, porque 

ainda não existe no Brasil trabalhos que abordem os egressos do mestrado 
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profissional de Saúde da Família, e para complementar serão considerados artigos 

sobre especializações na área em questão. 

Analisando um estudo sobre a contribuição para os egressos que se 

submeteram a um curso de especialização em Saúde da Família no Espírito Santo, 

foi observado que a maior parte do corpo discente é do sexo feminino, tem mais de 

05 anos de formados e já trabalhavam nessa área antes de ingressar no curso. 

Concluíram que houve pequeno impacto na atuação dos egressos, na medida em 

que não aconteceu a articulação da formação com a prática. Vale lembrar o pouco 

interesse de médicos nesse tipo de formação, o que seria importante para um 

adequado atendimento no campo da saúde. Mesmo assim alguns egressos afirmam 

que o conteúdo adquirido contribuiu para planejamento de ações a partir da análise 

epidemiológica do local (MACIEL et al., 2010). 

Em outro estudo, realizado por Mendes et al. (2010), sobre perfil de egressos 

do Programa de Mestrado em Ciências da saúde da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), foram estudados questionários de 32 dos 39 alunos egressos. Destes, a 

maioria já trabalhava como professor e estavam buscando aprimoramento técnico-

científico na docência, por isso uma das críticas feitas foi a ausência de disciplinas 

de didática. Predomina o sexo feminino (22 dos 32), houve aumento da renda que 

está relacionada também ao aumento dos anos de estudo e constatou-se baixas 

taxas de publicações científicas dos alunos tanto durante o curso quanto após seu 

término. 

Silva et al. (2011) realizou um estudo qualitativo, com 11 analisados, em um 

polo de saúde da família em São Paulo, sobre a contribuição dos cursos de 

especialização na trajetória profissional na estratégia de saúde da família. 

Concluíram que embora o curso tenha influenciado positivamente o impacto foi 

pequeno nos egressos, tendo em vista as dificuldades de articulação com a prática 

do SUS dado que muitos dos participantes não trabalham ou não se identificam com 

a estratégia de saúde da família. 

Gomes e Goldemberg (2010) avaliaram egressos de pós-graduação 

(doutorado, mestrado acadêmico e profissional) na área da Saúde Coletiva, no 

período de 1998 a 2007. Perceberam algumas mudanças no decorrer desses anos, 

quanto a feminização, rejuvenescimento e menor tempo utilizado para titulação. Os 

interesses para escolher a graduação geralmente estão relacionados com a 

graduação, pesquisa e mercado de trabalho. Observaram um “movimento 
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migratório” em busca das variadas possibilidades de titulações na saúde coletiva. 

Constataram que a maioria publicou a tese/dissertação, consideraram alto o impacto 

do curso na vida profissional e ficaram satisfeitos quanto a influência do mestrado 

em suas vidas. 

Ramos et al. (2009) avaliaram egressos de mestrado em enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Houve valorização do corpo docente e da 

vivência acadêmica, além de mudanças positivas no seu cotidiano profissional. 

Destacaram pesquisas voltadas para o SUS, que permitiram ampliação do olhar 

crítico e reflexivo, agregando a ampliação da produção de conhecimento e aplicação 

deste voltados para o foco profissional. 

Analisando conjuntamente os resultados desses artigos abordados, observa-

se que todos destacam aspectos positivos dos cursos, porém nem todos consideram 

o impacto do curso na vida profissional do egresso como positivo. Inclusive 

ressaltam como fraco o impacto para alguns, devido à falta de articulação com a 

prática, objetivo principal do mestrado profissional. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se deum estudo descritivo, de natureza transversal, com abordagem 

quantitativa, que avaliou dados obtidos de questionários de alunos egressos do 

Curso de Mestrado em Saúde da Família, da Universidade Estácio de Sá. Realizado 

no período de outubro de 2013 a janeiro de 2014.  

De acordo com AnderEgg (1978 apud MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 19) a 

pesquisa aplicada é “caracterizada pelo interesse prático e utilidade das soluções de 

problemas que ocorrem na realidade”. Tendo em vista este conceito, esta pesquisa 

pode ser assim considerada porque será realizada uma comparação do encontrado 

na literatura com os dados levantados do referido curso, a fim de trazer informações 

aplicáveis para o aprimoramento do mesmo.  

 

 

5.2 CAMPO DE ESTUDO 

 

O Mestrado Profissional em Saúde da Família é oferecido pela Universidade 

Estácio de Sá (UNESA), instituição privada de ensino superior que abrange cursos 

de graduação e pós-graduação em diversas áreas de conhecimento, presente em 19 

dos 26 estados brasileiros. Situado no Campus da Lapa, junto à Faculdade de 

Medicina da UNESA, o curso elege seus alunos através de um processo seletivo 

semestral. Abrange disciplinas obrigatórias e optativas, que devem ser cursadas 

presencialmente em tempo máximo de 24 meses. Seu corpo docente conta com 15 

doutores como se verifica no relatório APCN (CAPES, 2012). 

O referido curso está inserido, do ponto de vista da avaliação, na grande área 

da Saúde Coletiva e, segundo a última avaliação trienal da CAPES, era o único 

mestrado profissional em Saúde da Família em funcionamento e homologado até o 

ano de 2010. Depois de 2010 surgiram outros 02 cursos; o da FIOCRUZ, em 

funcionamento desde 2012, e o da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), homologado pelo CNE em janeiro de 2014, em funcionamento. Desta 
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forma, podemos considerar como sendo o único mestrado profissional nesta área de 

atuação que apresenta alunos titulados até o ano de 2013 (CAPES, 2014).  

De sua criação em 2005 até o fim do ano de 2013, formaram-se 158 mestres 

em Saúde da Família. A partir de 2012, o curso passou a contar com duas turmas de 

ingressantes por ano.  

Segundo o regulamento, o programa apresenta os seguintes objetivos: “I. 

Formar profissionais qualificados e conscientes da necessidade do fortalecimento da 

Estratégia Saúde da Família, aptos a contribuir para o enfrentamento dos desafios 

teóricos e político-institucionais inerentes à mudança do modelo assistencial na 

saúde; II. Preparar docentes com mentalidade inovadora capacitados a fomentar 

mudanças na formação em saúde definidos pela legislação e pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais; III. Desenvolver projetos de pesquisa relevantes para a área 

da Saúde Coletiva, com ênfase na Atenção Básica e na mudança do modelo 

assistencial, mediante investigação de problemas em nível local e regional.” 

As linhas de pesquisas abordadas são: diagnóstico local e vigilância em 

saúde da família; práticas e tecnologias em saúde da família; processo de trabalho e 

desenvolvimento profissional em saúde da família; e gestão e integração da saúde 

da família à rede SUS. 

 

 

5.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O universo da pesquisa refere-se ao total de 141 alunos que ingressaram no 

curso nos anos de 2005 a 2010 e que receberam seus diplomas de conclusão, após 

defesa de sua dissertação, até o mês de fevereiro de 2012. Destes, 05 foram 

considerados perdidas por falta de atualização dos dados, 06 foram excluídos por 

apresentarem respostas consideradas insuficientes, tendo a maioria destes 

respondido somente o termo de consentimento ou até a primeira pergunta, e 28 não 

responderam o questionário.  

Os egressos foram identificados através do banco de dados da secretaria do 

curso do mestrado e após autorização da coordenação, foram coletados os 

telefones e correios eletrônicos (e-mail) dos mesmos. Como muitos dos contatos 

estavam desatualizados recorreu-se também à redes sociais, Facebook e Orkut. O 

mesmo foi observado no trabalho de Turqueti et al. (2012), quando da avaliação de 
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perfil do egressos de uma faculdade de educação, que utilizou correio eletrônico, 

redes sociais, dados de matrícula da pós-graduação e links em ambiente virtual de 

cursos de pós-graduação da instituição, tendo em vista que estes cursos também 

são frequentados por egressos da graduação. Acrescenta-se solicitação de contato 

através da coordenação de cursos e professores que tendem a manter certa relação 

com alguns alunos.   

 

 

5.4 FONTE DE DADOS 

 

Primeiramente, decidiu-se por elaborar um questionário que pudesse ser 

enviado via correio eletrônico/e-mail, por ser considerado a forma mais eficiente no 

alcance à maioria dos egressos, tendo em vista que muitos destes não vivem na 

cidade ou até mesmo no estado do Rio de Janeiro, sendo então impossível o acesso 

pessoalmente.  

Além de facilitador de contato, transcendendo a distância, de acordo com 

Branquinho (2012) e Teixeira (2008), o questionário via internet apresenta algumas 

vantagens: menor custo, fácil acesso, rapidamente aplicável, pode-se ter o controle 

do tempo da pesquisa, inclusive interromper o procedimento de respostas para 

continuar depois, facilidade em coletar dados delicados, garantia de anonimato, alta 

velocidade de obtenção de dados, na medida que vários questionários podem ser 

respondidos ao mesmo tempo e no período que for mais conveniente ao 

entrevistado, além de diminuir chance de viés ocasionado pelos entrevistadores e 

pela digitação. 

O questionário semiestruturado enviado continha 56 perguntas abertas e 

fechadas, subdivididas em alguns itens. Sua elaboração tomou por base dois 

instrumentos já legitimados. O primeiro, utilizado pela FIOCRUZ para análise de 

características dos egressos de três cursos de doutorado da própria instituição, 

(HORTALE et al., 2010). O segundo, utilizado por Souza e Goldenberg (1993) em 

estudo sobre avaliação de egressos de pós-graduação strictu sensu em técnica 

operatória e cirurgia experimental da Escola Paulista de Medicina.  

O questionário foi dividido em 05 partes principais. Na primeira parte os 

egressos são caracterizados segundo idade, sexo, nacionalidade e naturalidade, 

ano de ingresso e titulação do mestrado, além de questões relacionadas aos cursos 
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realizados previamente. Na segunda parte são abordadas questões relativas à 

atividade profissional no ato da matrícula no mestrado e àatual. A terceira parte 

refere-se à contribuição/impacto do mestrado na vida do egresso. A quarta 

relaciona-se à avaliação acadêmica dos egressos e a quinta aborda suas 

expectativas e motivações quando da entrada no curso.  

Antes do envio do questionário foi realizado um pré-teste, no qual o 

instrumento de pesquisa foi enviado à 07 egressos de mestrados diversos da área 

de saúde. Todos retornaram com comentários sobre a compreensão e clareza das 

perguntas, além do tempo das respostas, que serviram de base para correções e 

aperfeiçoamentos. Segundo Estevam e Guimarães (2011) apud Mattar (2011), o 

pré-teste serve para examinar o possível comportamento e interpretações das 

questões possibilitando adequá-las para quando forem realmente aplicadas. 

 

 

5.5 ROTINA DE OBTENÇÃO DE DADOS 

 

Após análise e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNESA (Protocolo 17472113.5.0000.5284) o questionário foi enviado via correio 

eletrônico (e-mail) a cada egresso. Para tanto foi utilizada a plataforma online 

SurveyMonkey (http://www.surveymonkey.com), que possibilita a inclusão na íntegra 

do questionário, facilitando o acesso e sua aplicação.  

Cada egresso recebeu uma carta convite (ANEXO 1) assinada pelo 

coordenador do curso do mestrado e pelo pesquisador orientador do estudo, 

contendo breve explicação sobre a pesquisa. No corpo do e-mail, seguia um link que 

direcionava para o questionário. Neste, estava contido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), presente na primeira página do questionário, informando 

claramente os objetivos e a importância da pesquisa, a garantia de anonimato, além 

de fornecer os dados de contato dos pesquisadores para possíveis dúvidas que 

pudessem surgir. Caso o sujeito não concordasse com o termo de consentimento 

teria a opção de finalizar o preenchimento. 

Segundo a Wikipédia, a empresa SurveyMonkey foi criada em 1999 nos 

Estados Unidos, e em 2012 já apresentava 14 milhões de usuários no mundo, sendo 

considerada líder de aplicações de questionários na internet. A ferramenta permite a 

criação, aplicação, coleta dos dados e análise de resultados, de diversos tipos de 

http://www.surveymonkey.com),


40 

questionários online, através de uma base de fácil acesso e compreensão, tanto da 

parte do construtor/pesquisador, como da parte do respondente. Considerada 

segura, é utilizada por instituições acadêmicas, empresas e organizações de 

diversos tipos e tamanhos.  

Este software de acesso público tem opções controladas, dependente de 

pagamentos, e permite a exportação dos dados armazenados de diversas formas 

como CSV, XLS e PDF. O anonimato foi garantido pela criação de um código de 

identificação para cada respondente, pelo próprio software. 

Junto ao link do questionário foi enviado uma carta convite foi assinada pelo 

coordenador do curso, Dr. Hesio de Albuquerque Cordeiro, que por ser uma pessoa 

de importância para a área da saúde, acreditamos que teria peso como influência 

nas respostas. Esta tática foi utilizada também no trabalho de Gomes e Goldenberg 

(2010), que a denominaram de “carta súplica”, assinada pela Dra. Cecília Minayo, 

um nome de peso para a área de conhecimento do referido trabalho.  

O procedimento de reenvio da carta convite associada ao link do questionário, 

solicitando a participação na pesquisa, foi repetido a cada 10 dias de intervalo, e 

realizado apenas para os sujeitos não respondentes identificados pelo 

SurveyMonkey. Essa tática de reenvio frequente dos questionários aplicados via 

internet é referida em outros estudos como o de Branquinho (2012) e Nunes et al. 

(2010). 

A coleta de dados foi finalizada em janeiro de 2014, totalizando um período de 

03 meses, e fornecendo um total de 102 questionários respondidos de forma 

completa e 06 de forma insuficiente. O resultado encontrado corresponde a 72,3% 

da população de estudo, e condiz com a taxa de respostas observadas e esperadas 

na literatura para estudos com características semelhantes. 

 

 

5.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Segundo Malhotra (2001), a garantia do uso de um banco de dados, para o 

armazenamento das respostas, permite a validação de uma pesquisa realizada 

através de questionário aplicado pela internet.  

Os questionários preenchidos foram armazenados no banco de dados 

referente a esta pesquisa na própria plataforma SurveyMonkey, a qual permite a 
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extração dos dados em forma de frequência simples ou gráficos, ou consolidados 

em planilha de Excel. Optou-se pela extração dos dados através do Excel, onde 

foram tabulados, e posteriormente transferidos para análise no EPINFO 7.0.  

As questões fechadas foram analisadas sob a ótica quantitativa, através do 

cálculo de média e frequência em números brutos e relativos (%), com os quais 

foram construídos gráficos e tabelas. As respostas abertas foram analisadas 

conforme seu conteúdo explícito e agrupadas por similaridade, permitindo 

posteriormente a análise de frequência em números brutos e relativos (%), e 

igualmente demonstrados em tabelas. 

 

 

5.7 RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos financeiros utilizados para o contrato de uso da plataforma 

SurveyMonkey, assim como o telefone usado para o contato com os sujeitos, além 

de outros custos adicionais que surgiram durante a execução do projeto foram de 

responsabilidade do pesquisador. 

 

 

5.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da UNESA, com o Protocolo 17472113.5.0000.5284 e seguiu as 

recomendações indicadas pelo Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012), 

que regulamenta as pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. Os sujeitos 

do estudo aceitaram em participar da pesquisa e concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Neste, foram informados sobre o 

conteúdo da pesquisa, garantia de anonimato (codificado pela plataforma 

SurveyMonkey) e de que não sofreriam incômodos decorrentes da cooperação, 

além de esclarecer que sua participação deveria ser espontânea e que a qualquer 

momento poderia ser suspensa. 
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados das entrevistas dos egressos do Mestrado Profissional de 

Saúde da Família da UNESA, viabilizada através da plataforma eletrônica 

SurveyMonkey, consta de 05 partes: caracterização sócio demográfica e de 

formação profissional; atividade profissional; contribuição para a profissão; avaliação 

acadêmica; expectativas/motivação. Para facilitar a exposição dos resultados e da 

discussão cada parte será analisada separadamente. 

Do total de 141 ex-alunos que receberam o diploma de mestrado e iniciaram o 

curso no período de 2005 a 2010, foi possível o contato com 136 egressos. Destes, 

28 não se manifestaram até o momento da apuração e 06 responderam de forma 

insuficiente, constando na plataforma eletrônica respostas de 102 questionários, o 

que corresponde a 72,3% da população de estudo.   

 

 

6.1 PERFIL DO EGRESSO 

 
A maioria dos egressos do Curso de Mestrado em Saúde da Família é do 

gênero feminino (70,5%), com idade na faixa de 30 a 39 anos, sendo oriundos 

principalmente dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais (TABELA 1). 
TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DOS EGRESSOS SEGUNDO O PERFIL SÓCIO 
DEMOGRÁFICO 
 Frequência (N) Relativo (%) 
Sexo 
Feminino 72 70,5 
Masculino 30 29,4 
Faixas etárias 
20-29 anos 20 19,8 
30-39 anos 32 31,6 
40-49 anos 30 29,7 
Maior 50 anos  17 16,8 
Origem  
Alagoas 1 0,9 
Bahia 1 0,9 
Espirito Santo 5  
Goiás 2 1,9 
Minas gerais  13 12,8 
Mato Grosso do Sul  1 0,9 
Pará 4 3,9 
Pernambuco 1 0,9 
Piauí  1 0,9 
Rio de Janeiro 67 66,3 
Rio Grande do Norte 1 0,9 
Roraima 1 0,9 
São Paulo 3 2,9 
Angola 1 0,9 
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No que concerne à formação acadêmica, observou-se que as instituições 

formadoras tiveram uma distribuição quase similar relacionada a sua natureza, com 

leve predomínio da Instituição Privada (53,9%) sobre a Pública. Os cursos de 

graduação informados evidenciam a multidisciplinaridade do mestrado em saúde da 

família, sendo o mais prevalente o de medicina, com 35,2%, seguido pela 

enfermagem (21,5%) e fisioterapia (15,6%). Ressalta-se que 13,7% dos egressos 

concluíram mais de um curso de graduação (TABELA 2). 
TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DOS EGRESSOS QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO  
 Absoluto (N) Relativo (%) 
Natureza da instituição 
Privada 55 53,9 
Pública 47 46,0 

Número de graduação 
Uma 88 86,2 
Duas 14 13,7 

Área da graduação 
Medicina  36 35,2 
Enfermagem 22 21,5 
Fisioterapia 16 15,6 
Odontologia 6 5,8 
Farmacologia 6 5,8 
Psicologia 5 4,9 
Biologia 5 4,9 
Nutrição 2 1,9 
Educação física 1 0,9 
Fonodiologia 1 0,9 
Serviço social 1 0,9 
Matemática 1 0,9 

Total 101 100,00% 
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Em relação aos cursos de Pós-graduação lattu sensu, nível especialização, 

concluídos antes do Mestrado Profissional em Saúde da Família, houve uma 

inversão na natureza da instituição formadora, por conta de leve predomínio em 

favor das instituições públicas (54,5%). Observou-se ainda um percentual 

significativo de egressos que concluíram mais de um curso de especialização (49%), 

sendo que as áreas mais cursadas foram: medicina, saúde pública, enfermagem, 

saúde da família e fisioterapia (TABELA 3). 
TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS EGRESSOS QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 Absoluto (N) Relativo (%) 
Tipo de instituição 
Privada 31 34,1 
Pública 60 65.9 

Nº de especializações 
Uma 43 42,1 
Duas 50 49,0 
Nenhuma 9 8,8 

Área da especialização 
Medicina  28 27,7 
Saúde Pública 11 10,8 
Fisioterapia 7 6,9 
Enfermagem 6 5,4 
Saúde da Família 5 4,5 
Odontologia 4 3,6 
Farmacologia 2 1,9 
Psicologia 2 1,9 
Outros cursos 13 12,8 
Não responderam 23 22,7 
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As figuras 01 e 02 avaliam os intervalos de tempo, em anos, entre as 

conclusões dos Cursos de Graduação e Especialização e o início do Curso de 

Mestrado em Saúde da Família. Observa-se que mais da metade dos entrevistados 

(54%) ingressou no mestrado mais de dez anos após o término da graduação, tendo 

ainda um contingente expressivo que o buscou com mais de 20 anos de graduação 

(27%). Quanto à especialização, observou-se que grande parte os alunos iniciou o 

mestrado em até cinco anos após ter concluído a mesma.  

 
FIGURA 1: DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO O INTERVALO DE ANOS ENTRE O TÉRMINO DA 
GRADUAÇÃO E O INÍCIO DO MESTRADO 
 
 

 
FIGURA 2: DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO O INTERVALO DE ANOS ENTRE O TÉRMINO DA 
ESPECIALIZAÇÃO E O INÍCIO DO MESTRADO 
 

Após o término do mestrado 55% dos egressos entrevistados continuaram em 

busca de maior aprimoramento técnico e ou acadêmico, conforme visualizado na 

tabela 4. O curso mais procurado foi o de especialização (25%), porém destacamos 

a importância da busca dos egressos por novo mestrado e pelo doutorado (17%). 
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TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO CURSOS REALIZADOS APÓS O TÉRMINO DO 
MESTRADO 

Cursos Concluído (N) Matriculado (N) Absoluto/Relativo 
Graduação 5 4 09 (8,9%) 
Especialização 16 10 26 (25,7%) 
Mestrado 4 0 04 (3,8%) 
Doutorado 1 16 17 (16,8%) 
TOTAL 26 30 56(55,4) 

 

 

6.2 ATIVIDADE PROFISSIONAL  

 

No que tange à atividade profissional prévia ao mestrado, observou-se que 

69% dos egressos atuava no Sistema Único de Saúde, sendo que 57% estavam de 

algum modo relacionados com a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Após o 

término do mestrado, 78% consideraram ter mudado ou ampliado sua atividade 

profissional, ainda que mais da metade (64%) estejam na mesma função ou 

instituição informadas no ato da matrícula do mestrado (TABELA 5). 
TABELA 5: DESCRIÇÃO DE CASUÍSTICA RELACIONANDO CARACTERÍSTICAS DA 
ATIVIDADE PROFISSIONAL DE MAIOR CARGA HORÁRIA PRÉVIA AO MESTRADO 

Características Absoluto (N) Relativo % 
Atividade profissional relacionada ao SUS 70 68,6 
Atividade profissional relacionada a ESF 56 55,4 
Continuou atuando na função/instituição do ato da matrícula 64 63,3 
Ampliouou mudou de atividade profissional durante/após o curso 79 78,2 

 

Sobre os tipos de instituições onde os egressos possuem a maior carga 

horária de trabalho, destaca-se a universidade/faculdade (35%), seguida da 

Secretaria Municipal de Saúde e da empresa privada, cada uma com 9,8%. Os 

vínculos empregatícios dominantes foram a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e o regime jurídico único, ambos com praticamente 40% da frequência. O item 

natureza da instituição foi organizado a partir da análise de respostas abertas sobre 

a instituição onde o egresso possui a maior carga horária de trabalho. Há 

predomínio das instituições Públicas (68%), com destaque para a Municipal (42%) 

(TABELA 6). 
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TABELA 6: CARACTERÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES ONDE O EGRESSO POSSUI 
MAIOR CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E SUAS PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No que diz respeito à função exercida em sua atividade profissional com 

maior carga horária, as mais citadas foram as de professor e de médico, o que 

explica a atenção à saúde (47%) e o ensino (40%) como tipos de atividade 

profissionais mais referidas (TABELA 7). 
TABELA 7: DISTRIBUIÇÃO DE CASUÍSTICA SEGUNDO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE 
MAIOR CARGA HORÁRIA INFORMADAS NO ATO DA MATRÍCULA 

 

 

Características Absoluto (N) Relativo (%) 
Tipo de Instituição 
Universidade/Faculdade 35 34,3 
Secretaria Municipal de Saúde (central) 10 9,8 
Empresa Privada 10 9,8 
Gestão loco-regional 9 8,8 
Unidade de Saúde da Família 7 6,8 
Ministério da Saúde 7 6,8 
Unidade terciária 5 4,9 
NASF 4 3,9 
ONG/ OS 3 2,9 
Unidade secundária 1 0,9 
Secretaria Estadual de Saúde (central) 1 0,9 
Unidade de atenção primaria 1 0,9 
Instituto de pesquisa 1 0,9 
Inst. Ensino médio/fundamental 1 0,9 
Não respondeu 7 6,8 
Vínculo empregatício  
CLT 40 39,2 
Jurídico Único 40 39,2 
Autônomo 8 7,8 
Temporário 5 4,9 
Bolsista 1 0,9 
Outro 8 7,8 
Natureza da Instituição 
Municipal 44 42 
Privada 33 32 
Federal 20 20 
Estadual  4 4 

 Absoluto (N) Percentual (%) 
Função   
Professor 23 22,5 
Medico 21 20,5 
Enfermeiro 10 9,8 
Supervisor 10 9,8 
Odontologista 6 5,8 
Coordenador curso 5 4,9 
Fisioterapeuta 4 3,9 
Gestor 4 3,9 
Outros 13  
Tipo de atividade   
(Mais de 1 resposta)   
Atenção à saúde 48 47,0 
Ensino 40 39,2 
Gestão em saúde 28 27,4 
Pesquisa 15 14,7 
Gestão acadêmica 7 6,8 
Consultoria 6 5,8 
Outro 8  
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Além da atividade profissional de maior carga horária relatada no ato da 

matrícula e abordada neste segmento de análise, constatamos que 63% dos 

egressos exerciam outra atividade profissional. 

Foi solicitado, na forma de pergunta aberta, que o egresso expusesse a 

mudança ocorrida com seu cargo ou vínculo trabalhista após o término do mestrado. 

Dos 37% que responderam que houve mudança, chamou atenção que 17% 

assumiram função em alguma coordenação de curso, tanto de graduação como de 

especialização, ou de alguma equipe e 8% passaram a ocupar ou ampliaram seu 

cargo de gestão. Outras mudanças relatadas foram a progressão para o cargo de 

professor na área de atenção básica e/ou saúde da família, aumento de 

remuneração, e melhorias para médico da ESF com título de mestrado. 

 

 

6.3 CONTRIBUIÇÃO/IMPACTO DO MESTRADO NA VIDA PROFISSIONAL 

 

Quando questionados sobre a contribuição do mestrado em sua vida 

profissional, 97% dos egressos consideraram como bom, ótimo e excelente. As 

justificativas foram solicitadas sob forma de respostas abertas. Apenas três dos 

egressos avaliaram negativamente o curso (regular e ruim), relatando que o mesmo 

em nada contribuiu para sua vida profissional, ou que houve decepção quanto ao 

desfecho alcançado (FIGURA 3). Agrupando as respostas positivas em contextos 

similares, a maioria apontou a ampliação de conhecimentos na área estudada (36%) 

e a promoção profissional (20%). Somente 7% fez referência à contribuição à 

pesquisa. 

43%

34%

20%

2% 1% 0%

exelente

ótimo

boa

regular

fraca

 
FIGURA 3: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA DE ACORDO COM CONCEITUAÇÃO DO 
EGRESSO QUANTO A CONTRIBUIÇÃO DO MESTRADO EM SUA VIDA PROFISSIONAL 
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Quanto ao grau de contribuição do mestrado nos vários aspectos da vida 

profissional do egresso, a maioria considerou “alto” a formação técnico-profissional 

(51%), a ampliação das oportunidades de trabalho (32%) e o aumento do prestígio 

profissional (48%). As questões relacionadas ao aumento da remuneração (34%) e a 

melhora do vínculo empregatício (25%) não foram muito consideradas pelos 

entrevistados. No que diz respeito à contribuição do mestrado nos aspectos da vida 

pessoal, observa-se que todos os egressos atribuíram “alto” pela maioria dos 

quesitos, com ênfase para o crescimento pessoal (49%) (TABELA 8). 
TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DE CASUÍSTICA SEGUNDO OPINIÃO DO EGRESSO 
SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO MESTRADO EM ASPECTOS DE SUA VIDA 
PROFISSIONAL E PESSOAL 

Conceito Muito 
baixo (%) 

Baixo 
(%) 

Médio 
(%) 

Alto 
(%) 

Muito 
alto (%) 

Profissional      
Formação Técnico-profissional 3 4 13 51 29 
Ampliação das oportunidades de trabalho 8 7 24 32 28 
Aumento da remuneração 17 14 34 22 11 
Aumento do prestígio profissional 3 2 24 48 21 
Melhora do vínculo empregatício 17 19 25 24 13 

Pessoal      
Crescimento pessoal 0 0 8 49 42 
Criação ou ampliação de redes de relações 1 7 26 36 29 
Aumento de autonomia no trabalho 11 14 24 30 18 
Melhora nas relações de trabalho 4 16 30 34 15 
Melhora na oratória 5 11 18 35 30 
Melhora na vida pessoal/social 4 13 24 35 21 
 
 

6.4 AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

No que diz respeitoà avaliação de alguns aspectos do curso, a análise revela 

predomínio de conceitos “bom” e “ótimo”, demonstrando que os egressos avaliaram 

positivamente o curso. Destaca-se como resposta “excelente” o corpo docente, 

orientação da dissertação, serviços prestados pela secretaria acadêmica e relação 

da Coordenação acadêmica com os alunos.  

Já como resposta “regular” chamou atenção a orientação fornecida sobre 

mercado e oportunidade de trabalho, desenvolvimento do potencial de liderança e 

orientação sobre elaboração de artigos. 

Os pontos positivos e negativos foram abordados em respostas abertas e 

após analisados seus conteúdos foram agrupados por similaridade. Ressalva-se que 

cada egresso pôde expressar-se com mais de uma opinião, sendo então 

contabilizadas as várias opiniões, que muitas vezes coincidem com respostas já 
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abordadas na questão anterior, sobre a avaliação do curso. Convém expor que a 

quantidade de itens elencados como positivos foi muito maior (185) que os 

elencados como negativos (76). 

Sobre os aspectos positivos predominou a valorização do corpo docente, o 

aprendizado voltado para a prática profissional, pesquisa científica e conhecimentos. 

Também foram valorizados o conteúdo abordado, orientação, metodologia do curso, 

ampliação de possibilidade de trabalho, o fato de ser multiprofissional e ampliação 

de relacionamento/rede de contato. 

Sobre os pontos negativos destaca-se os docentes, que alguns referiram 

como sem prática na ESF, e abrangendo pequena diversificação de áreas de 

estudo. Também chamaram atenção para o conteúdo, com críticas sobre a 

abordagem de estatística, a elaboração de artigos científicos/pesquisa e divulgação 

de eventos científicos. Também foram questionados os processos avaliativos, 

principalmente relacionados aos ingressantes, considerados por algumas respostas 

como “muito fracos para o curso”. 
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TABELA 9: DISTRIBUIÇÃO DE CASUÍSTICA SEGUNDO OPINIÃO DO EGRESSO 
SOBRE CARACTERÍSTICAS DO CURSO 

Aspectos Ruim 
(%) 

Regular 
(%) 

Bom 
(%) 

Ótimo 
(%) 

Excelente 
(%) 

Alto 
(Bom+ótimo + 
excelente) (%) 

Processo seletivo 1,9 6,9 52,4 24,7 12,8 93 
Conjunto das disciplinas 0 4,9 36,6 37,6 19,8 97 
Conteúdos abordados 0 3,9 26,7 49,5 18,8 96 
Corpo docente 0 4,9 15,8 35,6 42,5 95 
Práticas pedagógicas 0 3,9 35,6 38,6 20,7 96 
Oportunidade de trabalhos em 
pequenos grupos 1 12 27 37 22 87 

Aprendizagem de trabalho em 
equipe 1 9 29 36 24 90 

Situações problema e 
problematização 1 5 28,2 35,3 29,2 94 

Estratégia de avaliação de 
alunos 2,9 11,8 35,6 30,6 17,8 85 

Avaliação de docentes e 
disciplinas pelos alunos 4,9 13,8 39,6 22,7 17,8 81 

Aprendizagem de métodos e 
técnicas de pesquisa 2,9 5,9 40,5 30,6 18,8 91 

Orientação da dissertação 0 7 15 23 54 93 
Serviços prestados pela 
secretaria acadêmica 1,9 1,9 19,8 27,7 47,5 96 

Relação da coordenação 
acadêmica com alunos 0 3,9 21,7 26,7 46,5 96 

Instalações, serviços e acervo 
da biblioteca  0 7,9 35,6 30,6 24,7 92 

Infra-estrutura para aulas 0 5 37,3 38,3 19,1 95 
Infra-estrutura para reuniões de 
grupo 0 12,5 35,4 33,3 18,7 88 

Infra-estrutura do lab de 
informática 1 12,2 39,8 34,6 12,2 87 

Orientação sobre mercado e 
oportunidade de trabalho 9 27,2 33,3 20,2 10,1 74 

Orientação sobre elaboração de 
artigos 3 19 32 23 23 78 

Estímulo à busca ativa de 
dados em bases eletrônicas 1 15,1 38,3 23,2 22,2 84 

Desenvolvimento de 
habilidades de comunicação 1 15 33 27 24 84 

Desenvolvimento do potencial 
de liderança 4 22,2 21,2 27,2 25,2 74 

 

 

6.5 AVALIAÇÃO ACADÊMICA 

 

Os dados da avaliação acadêmica, incluindo currículo lattes, bolsa de estudos 

e atividade didático-científica revelaram que pouco mais da metade dos egressos 

(52,9%) declarou estar com o currículo lattes atualizado. No que concerne à bolsa 

de estudos ou ajuda financeira para o curso de mestrado em apreço, pouco mais da 

metade (51,4%) dos ex-alunos foram gratificados com esse incentivo. Os órgãos que 
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concederam essas bolsas de estudos foram, em ordem decrescente: OPAS (23%), 

UNESA (13%), CAPES (6%), Secretaria de Saúde (4%) (TABELA 10). 
TABELA 10: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SOBRE BOLSA DE ESTUDOS PARA O 
CURSO DE MESTRADO 

 Absoluto (N) Relativo (%) 

Curriculum lattes preenchido 53 52,9 

Bolsas de Estudos 

Órgão de fomento 

52 51,4 

OPAS 24 23,5 
ESTÁCIO 14 13,7 
CAPES 6 5,8 
SECRETARIA DE SAÚDE 4 3,9 
OUTROS 6 5,9 

 

Além dos 73,2% de egressos que já haviam participado de alguma produção 

científica previamente ao curso de mestrado, houve um acréscimo de apenas 6% 

após o término deste. 

Em relação à participação em atividade didático-científicano decorrer do 

curso, constatou-se que mais da metade dos respondentes (62%) participou em 

trabalhos apresentados em congressos, 45% ministraram aulas nos cursos de 

graduação e 27% foram autores ou coautores de trabalhos publicados. 

Os produtos científicos elaborados durante ou após o mestrado mais citados 

foram a apresentação de pôster em congresso (65%), a apresentação oral em 

congresso (39,2%) e o artigo científico publicado (39%) (TABELA 11). 
TABELA 11: DISTRIBUIÇÃO DE CASUÍSTICA SEGUNDO PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
DURANTE OU APÓS O MESTRADO 

Produto Absoluto (N) Relativo (%) 
Apresentação de pôster em congresso 67 65,3 
Apresentação oral em congresso 50 49,0 
Artigo publicado 40 39,2 
Material didático 33 32,1 
Normas técnicas ou protocolos 19 18,8 
Capítulo de livro 16 15,6 
Livro 4 3,9 

 

Quando indagados sobre a possibilidade de adquirir o mesmo nível de 

aprimoramento conquistado no curso de mestrado sem cursá-lo, a grande maioria 

dos egressos (93%) julgaram-se incapazes. 

 



53 

6.6 EXPECTATIVAS/MOTIVAÇÕES 

 

As expectativas dos egressos quanto ao curso de Mestrado em Saúde da 

Família foram plenamente alcançadas para 66% dos respondentes, parcialmente 

alcançadas para 30%, e não satisfatórias para 1%. 

Os principais motivos que levaram os alunos a buscar o curso de mestrado 

profissional em saúde da família foram a busca pelo aprimoramento técnico-

científico (87%), a melhora da satisfação pessoal (82%) e a evolução da carreira 

docente (73%). Foi identificado menor interesse quanto à visibilidade do curso (19%) 

e à recomendação institucional (28%) (TABELA 12). 
TABELA 12: DISTRIBUIÇÃO DE CASUÍSTICA SEGUNDO O MOTIVO QUE LEVOU O 
EGRESSO A BUSCAR O CURSODE MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Elencados os principais objetivos do curso de mestrado em apreço, foi 

solicitado que os egressos apontassem os considerados relevantes durante seu 

percurso de aprendizado. O “Conhecimento/Domínio de ferramentas de diagnóstico 

e avaliação de problemas na atenção básica” foi o mais cotado (80%), seguido pelo 

“Conhecimento sobre importância e complexidade da ESF” (78%) e pelo 

“Conhecimento sobre processo de cuidado à saúde e sobre a gestão da atenção 

básica no SUS” (72%). Os menos cotados foram o “Desenvolvimento de projeto 

científico relevante para Saúde Coletiva” e o “Conhecimento sobre a implantação da 

ESF”, ambos com 59% (TABELA 13).  
TABELA 13: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO CONSIDERAÇÕES 
RELEVANTES SOBRE O CURSO DE MESTRADO 

Considerações sobre o curso Absoluto (N) Relativo (%) 
Conhecimento/Domínio de ferramentas de diagnóstico e avaliação 
de problemas na atenção básica 

82 80,3 

Conhecimento sobre importância e complexidade da ESF 80 78,4 
Conhecimento sobre processo de cuidado à saúde e sobre a gestão 
da atenção básica no SUS 

73 72,2 

Conhecimento relacionados à docência com estímulo à mudanças 
na formação em saúde e produção de conhecimento 

65 63,7 

Melhora das relações interpessoais e contatos profissionais 60 58,8 
Conhecimento sobre a implantação da ESF 59 57,8 
Desenvolvimento de projeto científico relevante para Saúde Coletiva 59 57,8 

Motivos Absoluto (N) Relativo (%) 
Aprimoramento técnico-científico 89 87,2 
Satisfação pessoal 84 82,3 
Evolução da carreira docente 75 73,5 
Reciclagem de conhecimento 47 46,0 
Aumento de salário 36 35,2 
Oportunidade de emprego 34 33,6 
Recomendação institucional, focando aprimoramento profissional 28 27,4 
Visibilidade do curso 19 18,6 
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7 DISCUSSÃO 

 

O levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa demonstrou uma 

escassez de trabalhos sobre avaliação de egressos em formação em saúde como 

um todo, especialmente em nível de pós-graduação, incluindo saúde da família. O 

último, justificado pela condição noviça, tanto da modalidade de assistência quanto 

pela ainda pequena formação de alunos na área. 

A literatura concorda com a importância de estudar egressos de forma 

sistemática e contínua, como forma de contribuir para avaliação e consequente 

aprimoramento e viabilização dos cursos de graduação e pós-graduação. No 

entanto, existe uma impressão de que a cultura brasileira ainda esteja fraca quanto a 

abordagem de egressos, pois valorizam primordialmente os atrativos para as 

entradas nos cursos em detrimento dos produtos formados. Desta forma, esta 

análise ganha peso porque acrescenta informações pertinentes à área de estudo e 

principalmente ao curso em questão. 

Do total de 141 ex-alunos que receberam o diploma de mestrado e iniciaram o 

curso no período de 2005 a 2010, constaram para a plataforma SurveyMonkey como 

respondentes do questionário 72% dos egressos, o que condiz com a taxa de 

respostas observadas e esperadas na literatura para estudos com características 

semelhantes. 

Teixeira (2008) expôs diversos estudos que abordam as respostas à 

pesquisas realizadas através de questionários enviados por correspondência, via e-

mail ou carta pelo correio. Em média, a taxa de retorno varia entre 25 e 60%, 

dependendo do tipo de instrumento, do tipo de pesquisa, dos esforços e da 

persistência nos reenvio dos avisos e questionários, associados ou não a 

telefonemas, bem como às “cartas súplicas”.  

Segundo Teixeira (2008) e Burkel (2003), não é possível admitir um número 

definido de respostas para se considerar a pesquisa confiável. Os autores 

consideram que uma taxa de respostas entre 75 e 90% seria suficiente para 

generalizar os resultados. Se a taxa de respostas for menor que 75%, o estudo não 

deixa de ser confiável, no entanto, seus resultados não deverãoser generalizados, 

fato que deve ser ressaltado. 

Em vista disso, este estudo, com taxa de 72% de respostas, pode ser 

considerado representativo de um universo maior de egressos, quando avaliado em 
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conformidade com as tendências encontradas. Porém, não possibilita a inferência a 

outros cursos de pós-graduação, ainda que possam ser encontradas equivalências. 

Um dos pontos nevrálgicos do presente pesquisa foi a utilização de um banco 

eletrônico via web para obtenção de dados científicos. Trata-se de uma ferramenta 

pouco utilizada em pesquisa em saúde. Pode-se criar um formulário novo com 

interface amigável e facilmente acessível, mas, por outro lado, pode redundar em 

perdas por conta do desconhecimento do ambiente, desinteresse, esquecimento, 

falta de atenção e pouco apreço dos respondentes a despeito da importância do 

tema. Demais disso, ainda não foi possível avaliar o comportamento do respondente 

diante dessa ferramenta, especialmente em se tratando de questões abertas, onde o 

poder de erudição do sujeito da pesquisa está em jogo. De qualquer modo é um 

instrumento promissor e sua utilização deve ser estimulada. 

Apesar de todos os alunos que terminaram o curso serem egressos, o 

intervalo de tempo após a conclusão do mestrado supostamente influencia no 

impacto na vida do egresso, como por exemplo, em termos organizacionais de 

empresas e produção científica, até porque esses ex-alunos ainda encontram-se em 

aprimoramento. A decisão por retirar os egressos que iniciaram o curso em 2011, 

mas manter os de 2010, que, na época da resposta aos questionários, no final de 

2013, já tinham cerca de 18 meses de conclusão do curso, objetivou a maior 

fidedignidade da avaliação, ainda que exista um intervalo de 5 anos entre a primeira 

e a última turma incluídas neste estudo. 

 

 

7.1 PERFIL DOS EGRESSOS  

 

No que se refere ao gênero, observou-se predomínio do sexo feminino (70%), 

também verificado nos trabalhos de Barbosa (2009), Mendes (2010), Paiva (2006) e 

Silva, Gontijo e Guerra (2000), em suas análises com egressos de pós-graduação 

strictu sensu. Maciel (2010) e Branquinho (2012) ao abordarem avaliação de 

egressos de curso de especialização lattu sensu, encontraram mais de 70% de 

alunos do sexo feminino, salientando o processo de feminização dos serviços de 

saúde, inclusive relacionando esse processo à queda do status e do poder 

econômico da área.  
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O fenômeno de feminização do trabalho ganhou forças a partir da década de 

70, permitindo que a mulher ocupe cada vez mais espaço nos diversos níveis de 

atividades profissionais, atingindo atualmente 70% da mão de obra total no setor da 

saúde (WERMELINGER et al., 2010). 

Quanto àfaixa etária ao iniciar o curso, foi obtida uma média de idade de 45 

anos, com predomínio do grupo etário de 30 a 39 anos. Em seu estudo com 

egressos de pós-graduação lattu sensu em Saúde da Família, Maciel et al. (2010) 

encontraram uma faixa etária predominante mais nova, de 20 a 30 anos, que, 

segundo Mendes (2010), seria o ideal para ingressar nos cursos strictu sensu, uma 

vez que quanto mais cedo o aluno entra para a área da pesquisa, melhores são os 

resultados.  

Conforme já exposto, o programa de mestrado em apreço foi o pioneiro em 

sua denominação no país, atraindo uma demanda reprimida que trouxe interessados 

de todas as faixas etárias, inclusive um número considerável de pessoas acima dos 

40 anos, o que elevou a média de idade. Este fato gera um corpo discente mais 

experiente pessoal e profissionalmente. 

Outros trabalhos também fazem referência à faixa etária considerada mais 

alta que o ideal, como foram os casos de Paiva (2006), na avaliação de egressos em 

educação, de Silva, Gontijo e Guerra (2000), ao avaliarem egressos de mestrado em 

dermatologia, e Waisberg e Goffi (2004), ao avaliarem egressos de mestrado em 

cirurgia. 

Chama a atenção um número expressivo de ingressantes com mais de 50 

anos (16%), possivelmente apresentando como uma de suas causas o desejo da 

titulação, que eleva os salários de alguns funcionários públicos e privados. Também, 

convém refletir que o Programa de Saúde da Família (PSF) introduziu, na década de 

90, uma nova e complexa visão da saúde, que necessitava de recursos humanos 

preparados para as novas práticas profissionais de assistência. Desta forma, os 

profissionais já inseridos nesse mercado de trabalho precisaram se atualizar, 

geralmente a partir de cursos lattu e strictu sensu. 

Outro fator que pode ter contribuído para o aumento da idade no ingresso no 

mestrado é a realização prévia de outros cursos de graduação e/ou de 

especialização lattu sensu, melhor discutido posteriormente. 

A demanda reprimida por formação em Saúde da Família no Brasil também 

pode explicar a grande procura por alunos de outros estados do país como São 



57 

Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte, 

Alagoas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Roraima. Porém, como 

esperado, pela questão de proximidade, há predomínio de alunos da região sudeste, 

mais precisamente da cidade do Rio de Janeiro. Isso demonstra a importância desta 

pós-graduação para a saúde pública e a falta de cursos com o mesmo interesse e 

propósito em outras regiões do país. 

Quanto à formação acadêmica no nível da graduação, vale a pena frisar que 

13% dos egressos informaram duas graduações prévias ao mestrado. No total, 

houve discreto predomínio da formação em instituições privadas, prevalecendo as 

profissões de médicos, seguidos dos enfermeiros e fisioterapeutas. Considerando 

que médicos e enfermeiros são os profissionais mais frequentes nas equipes de 

Saúde da Família, seria natural que fossem as graduações mais citadas. Entretanto, 

Maciel (2010) e Gil (2005) observaram como formação acadêmica predominante a 

de enfermeiros, seguidos de odontólogos e médicos, quando da avaliação de 

especializações na área de Saúde da Família. 

O aumento da procura por profissionais como fisioterapeutas, odontologistas, 

educadores físicos, entre outros, é compatível com a ampliação da visão de saúde e 

consequentemente ampliação deste mercado de trabalho. 

Apesar de não ter sido a realidade deste estudo, a presença menor de 

médicos nos outros trabalhos analisados sugere uma dificuldade na captação e 

fixação deste na área da saúde da família, tanto para a atuação quanto para 

formação profissional.  

Após a graduação, praticamente metade dos entrevistados continuaram seu 

processo de aprendizado com mais duas especializações, em que, ao contrário da 

graduação, predominaram as instituições públicas. Estevam e Guimarães (2011), 

em sua pesquisa sobre egressos de mestrado em educação, também encontraram 

casos de até três pós-graduações ligadas à área de estudo, realizadas antes do 

ingresso no mestrado.  

Na Saúde da Família, são poucos os cursos de pós-graduação strictu sensu, 

o que levaria os profissionais a procurarem várias especializações para dar 

prosseguimento à formação voltada para esta área (Gil, 2005). Por outro lado, se 

considerada a área da saúde coletiva, Santos et al. (2012) contabilizaram 26 cursos 

de mestrado profissional, a maioria concentrada na região sudeste (14 dos 26 

cursos), sendo 80% localizados em instituições públicas de ensino, principalmente 
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em universidades federais e na Fiocruz. Este fato demonstra o incentivo e o 

interesse do Estado em formar quadros qualificados para atuação no SUS.  

Saupe (2005) discute em seu estudo que a criação de um mestrado na área 

de saúde da família decorre da tentativa de consolidação do SUS por instituições 

voltadas para Reforma Sanitária, da vontade de ocasionar trocas de experiências 

entre profissionais do PSF desejosos de qualificações e do esforço em articular 

saúde e educação, visando beneficiar o modelo assistencial. 

As especializaçõesmais citadas foram as várias residências da área de 

medicina e os cursos de especialização nas áreas de saúde pública, enfermagem, 

saúde da família e fisioterapia. A especificação dessas áreas de estudo foi através 

de resposta aberta, tendo sido agrupadas de acordo com as repetições de conteúdo. 

O intervalo entre o final da graduação e o início do mestrado variou de alguns 

meses até 35 anos, sendo que um terço levou de 06 a 10 anos para iniciar o curso, 

e 54% demorou mais de 10 anos. Este dado, como explicitado anteriormente, pode 

ser justificado pela maior procura por especializações lattu sensu e pela menor 

disponibilidade de cursos strictu sensu nesta área, o que também corrobora a faixa 

etária mais avançada no início do mestrado. Contudo, entre final da última 

especialização e o ingresso no mestrado, a maioria dos entrevistados demorou 

menos de 05 anos (60,9%). 

Outros estudos também demonstraram que a maioria dos ingressantes nos 

diversos cursos de mestrado analisados tinham mais de 05 anos de formados na 

graduação, e haviam concluído outros cursos de pós-graduação, geralmente 

especializações (MACIEL et al., 2010; GIL, 2005, MENDES, 2010).  

Assim como em relação à idade dos ingressantes, é importante frisar que as 

agências de fomento recomendam a continuidade da formação acadêmica-

profissionalde forma mais precoce possível, a fim de favorecer melhores resultados 

(MENDES et al., 2010). 

Com relação ao tempo levado para titulação do mestrado, a secretaria do 

curso informou que o prazo de 24 meses foi respeitado pela grande maioria dos 

alunos, conforme recomendação da CAPES, que inclusive confere grande peso a 

este quesito em sua avaliação dos cursos de pós-graduação. 

Nenhum entrevistado havia cursado mestrado ou doutorado antes de entrar 

no curso em análise. No entanto, pouco mais da metade continuaram buscando 

aprimoramento técnico-científico, principalmente através de novas especializações. 
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Chama a atenção o número de doutorandos (16%), que ficou próximo ao número 

encontrado no estudo de Moreira e Velho (2011), em sua avaliação de egressos da 

pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (18%), dado ressaltado 

como positivo em comparação à média de 12% encontrada em outros cursos. 

Contrapondo a estes dados, Mendes (2010) no estudo sobre perfil de egressos do 

programa de Mestrado em Ciências da Saúde da UFPI, observou que somente 9% 

de seus egressos estudados ingressaram em um programa de Doutorado. 

Ao abordar a formação acadêmica, cabe refletir sobre a constante busca dos 

alunos por aprimoramento da profissão após a conclusão da graduação, associados 

ou não à interesses acadêmicos e de pesquisa. A continuidade dos estudos através 

da busca por mestrado e doutorado seria o ideal para qualificar docentes e 

desenvolver investimentos em mercados tecnológico e científicos do Brasil. Apesar 

de se admitir conhecimento hierarquizado entre os dois cursos, sabe-se que ambos 

possuem caráter terminal, e a descontinuidade entre os dois acarreta fragilidade nas 

evoluções dos campos de educação e pesquisa (TOSTA de SOUZA; 

GOLDEMBERG, 1993). 

Silveira e Pinto (2005) questionam a qualidade dos cursos de especialização 

lattu sensu, voltados para a prática diária e sem intenção de desenvolvimento 

acadêmico, comparando-os às pós-graduações strictu sensu, voltadas para a 

pesquisa e formação de docentes, que sofrem rígido processo avaliativo pela 

CAPES, com reconhecimento nacional. 

Neste cenário surge o mestrado profissional, que confere uma titulação strictu 

sensu, com a garantia da “qualidade CAPES”, sem o foco na formação estrita de 

pesquisadores e docentes, masvoltado também para a prática profissional. Segundo 

os mesmos autores, este curso teria características que o aproxima da pós-

graduação lattu sensu, na medida que lida com a realidade prática onde o estudo 

está inserido.  

Em outras palavras, pode-se dizer que a CAPES aposta na soma doaspecto 

prático ao teórico, com ênfase em problemas externos à academia, porém com 

qualidade avaliada e atestada dentro dos mesmos rigores, para garantir programas 

de relevância para o País, além desedimentar uma larga ponte de mão dupla entre a 

comunidade acadêmicae os demais setores da sociedade, que necessitam de 

estudos e pesquisas de qualidade (SILVEIRA; PINTO, 2005). 
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7.2 ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

Quando questionada a principal atividade profissional dos egressos antes de 

entrarem para o mestrado, percebeu-se que muitos já trabalhavam com algo 

relacionado à saúde pública ou à saúde da família. A maioria dos entrevistados 

consideraram sua atividade profissional prévia ao mestrado como relacionada ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) e à Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Mais da metade dos egressos (64%) mantiveram-se na mesma função ou 

instituição informada no ato da matrícula até os dias atuais. Paralelamente, a maioria 

(78%) considerou ter ampliado a atividade profissional após o término do mestrado. 

Supõe-se que esta ampliação tenha ocorrido, na maior parte das vezes, dentro da 

mesma função ou atividade profissional exercida. 

Através de respostas abertas tabuladas, agrupadas segundo similaridade e 

frequência, foram classificadas as funções exercidas pelos egressos antes da 

matrícula no mestrado. Houve o predomínio de professores, seguidos de médicos, 

enfermeiros e supervisores. A função informada provavelmente decorre da junção 

dos cursos realizados na graduação e/ou na especialização, com outras conjunturas 

da vida profissional, levando às respostas recebidas como professor, supervisor, 

coordenador de cursos, gestor, diretor entre outros. 

Agrupando as “funções” em tipos de atividades, através de respostas 

fechadas, observou-se o predomínio da atenção à saúde, provavelmente por reunir 

as várias funções relacionadas à saúde antes descritas separadamente. O ensino 

apareceu em segundo lugar, reforçando a função de professor já destacada, emais 

de 25% dos egressos relacionaram sua atividade à gestão em saúde. 

Segundo Gil (2005), o perfil de formações de profissionais médicos está mais 

voltada para a prática clínica e o dos enfermeiros para a saúde pública, 

consideradas como a “formação profissional tradicional de cada categoria”. Estas 

atribuições são confirmadas pelo Ministério da Saúde, que delega aos enfermeiros o 

dever de coordenar, gerenciar, treinar e administrar a unidade de saúde (GIL, 2005; 

BRASIL, 1998). 

Com relação ao tipo de instituição onde exerciam sua função, prevaleceu a de 

ensino (Universidade/Faculdade) como a de maior carga horária antes do ingresso 

no mestrado, seguida da Secretaria Municipal de Saúde (nível central), empresas 

privadas e gestão loco regional. Destaca-se aqui a presença da área de Saúde da 
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Família, Núcleo de Atendimento à Saúde da Família (NASF) e unidade primária, 

somando juntos 12% das instituições. Mesmo se tratando de um mestrado 

profissional, é interessante enfatizar a frequência de atores advindos de instituições 

de ensino. 

Quanto à natureza da instituiçãoobservou-se que a grande maioria dos 

respondentes (68%) trabalhava em instituição pública antes da matrícula no 

mestrado, a maioria municipal, seguida da federal. Este dado confirma a maior 

prevalência das funções declaradas terem sido nas secretarias municipais de saúde 

e gestões locais, além dos serviços de ponta. 

No que diz respeito à função de professor, sabe-se que este mestrado atrai 

muitos professores da própria universidade (UNESA), na medida em estimula o 

aprimoramento técnico, fornecendo bolsas de estudos aos seus docentes. A UNESA 

também visa a manter seu status de Universidade através de um corpo docente 

dentro do artigo 52 da Lei 9394/96, que exige pelo menos um terço dos professores 

com formação em mestrado ou doutorado (MENDES, 2010). 

Tosta de Souza e Goldenberg (1993) e Barbosa et al. (2009) também haviam 

verificado que muitos alunos de pós-graduação strictu sensu já eram professores 

antes de cursá-lo, e buscavam formação necessária para aprimoramento da função, 

ao mesmo tempo que outros alunos adquiriam ferramentas para iniciar a carreira 

docente, o que demonstra vocação para a vida acadêmica, em concordância com os 

objetivos do mestrado. 

O tipo de vínculo empregatício predominante foi a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), seguido do regime jurídico único. Maciel (2010) descreve como 

vínculo empregatício predominante nos egressos da especialização em Saúde da 

Família o contrato informal, que é considerado não assegurado pelas leis 

trabalhistas, seguido do estatutário e da CLT. Pareando os dois estudos, entendeu-

se como contrato informal a união dos trabalhadores autônomos, temporários e 

bolsistas. O predomínio de contratos que não asseguram as leis trabalhistas 

transmite uma fragilidade dos vínculos encontrados na ESF, reafirmando a 

dificuldade de fixação de membros da equipe e consequente descontinuidade dos 

programas. 

O vínculo trabalhista é um tema abordado por vários autores, como Gil (2005) 

e Machado (2000), devido à sua complexidade e importância para saúde pública, 

sobretudo na Estratégia de Saúde da Família. A precariedade dos vínculos leva à 
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alta rotatividade de equipes, que por sua vez compromete o funcionamento 

adequado dos atendimentos, perpetuando a instabilidade da atenção à saúde. 

Após o término do mestrado, 37% referiram mudança de cargo ou vínculo 

trabalhista. Dentre as mudanças citadas, destacam-se a conquista de coordenações 

de cursos de graduação e especialização, e as promoções para a coordenação de 

equipes e para outras funções relacionadas à gestão. Dessa forma percebe-se que 

apesar dos vínculos trabalhistas configurarem um ponto fraco na saúde pública, 

quanto maior e mais reconhecida for a formação, maior a chance de se conquistar 

postos mais importantes dentro do sistema e maiores as possibilidades de melhorias 

dentro do mesmo.  

Ainda no que tange à atividade profissional, percebeu-se que mais da metade 

dos egressos possuíam mais de uma atividade de trabalho, provavelmente como 

forma de complemento de renda. 

 

 

7.3 CONTRIBUIÇÃO 

 

A contribuição do mestrado na vida do egresso foi considerada pelos mesmos 

como ótima ou excelente, e apenas cerca de 3% responderam que em nada 

contribuiu ou houve decepção. A justificativa ao questionamento foi fornecida 

através de respostas abertas que, após categorizadas, agrupadas por conteúdos 

semelhantes, e analisadas em frequência, observou-se que a maioria ampliou seus 

conhecimentos na área estudada e conseguiu alguma promoção profissional. Outras 

justificativas apresentadas foram referentes ao valor agregado ao trabalho, à 

docência, à ampliação de oportunidades de trabalhos e de capacidade de pesquisa.  

De um modo geral, a opinião do egresso quanto à contribuição do mestrado 

relacionado a vários aspectos da vida profissional e pessoal foi considerada muito 

boa. Os conceitos “alto” ou “muito alto” foram atribuídos à formação técnica 

profissional, ao prestígio profissional, ao crescimento pessoal, à oratória e à melhora 

de rede de relações.  

A ampliação da rede de relações pode refletir um melhor entendimento 

quanto à importância da aceitação e da interação com profissionais de diversas 

áreas e conhecimentos, aspecto que pode ser transmitido para a prática da saúde 

da família, que tem como característica a necessidade de integração dos serviços de 
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saúde, culminando em um acompanhamento mais integral e humanizado do 

indivíduo. 

O aumento da remuneração e o vínculo empregatício receberam conceitos 

mais baixos comparando com os demais, demonstrando que o fato de ter o diploma 

de mestrado muitas vezes não traz acréscimos nesses aspectos importantes da 

vida, gerando decepção para alguns. Isto ratifica a vulnerabilidade e a depreciação 

dos vínculos na área da saúde, deixando de valorizar um profissional mais 

preparado, fato que provavelmente contribui para justificar o menor interesse dos 

médicos em fixar-se na saúde da família. 

Gomes e Goldemberg (2010) também verificaram insatisfação quanto a 

remuneração após a conclusão de cursos strictu sensu na área da saúde coletiva. 

Discutem que a satisfação com a remuneração é um quesito difícil de ser avaliado e 

que normalmente, independente da área estudada, recebe avaliações negativas, 

porque o profissional geralmente está descontente com o valor recebido. Além disso, 

a titulação de mestrado nem sempre é valorizada em algumas áreas de trabalho, 

utilizando para estes outros critérios. 

Para a CAPES (2013) “alguns dos objetivos do mestrado profissional são 

capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada 

e transformadora de procedimentos. Assim como, transferir conhecimento para a 

sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos para o 

desenvolvimento nacional, regional ou local. Além de contribuir para agregar 

competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e 

privadas”.  

Em concordância com a CAPES observou-se quemelhoria quanto ao 

desenvolvimento de habilidades e críticas voltadas para a prática diária foi o objetivo 

do mestrado profissional considerado mais importante pelos egressos. 

Para Ramos et al. (2009) a contribuição ideal esperada de um mestrado 

profissional na área da saúde seria a construção de um projeto inovador, bem 

elaborado e divulgado, capaz de trazer ao seu autor benefícios não só acadêmicos 

como de reconhecimento profissional e pessoal, na medida em que articulasse seu 

produto de conhecimento com a aplicabilidade esperada na prática da saúde e da 

sociedade. O mesmo autor também refere que “a maioria dos Programas de Pós-

Graduação em saúde ainda está distanciada dos serviços de saúde e, ao retornar de 

uma qualificação e perceber a impossibilidade de mudar a práticas no seu contexto, 
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o profissional se sente desestimulado. Daí decorre a importância periódica das 

avaliações internas nesses programas” (RAMOS, 2009, p. 363). 

Maciel (2010), ao analisar egressos de pós graduação em Saúde da Família, 

também observou que a grande maioria dos profissionais frequentemente referiram 

como contribuições as “mudanças em suas ações de trabalho e aplicabilidade dos 

conhecimentos em seus cotidianos”. Presume-se então a importância de cursos de 

pós-graduação lattu e strictu sensu para a capacitação de profissionais voltados 

para a prática do SUS, como também a valorização da educação permanente, no 

intuito de manter o constante aprendizado.   

Silva (2011) discute pontos de fragilidade do curso de especialização em 

saúde da família analisado, na medida que seria esperado maior transformação das 

práticas locais de saúde, a partir de análises críticas, adquiridas no processo de 

aprendizado do curso. Apesar de alguns egressos relatarem transformações em 

seus locais de trabalho outros referem que o curso pouco influenciou nesta área, 

sendo esta uma crítica feita sobre a correlação teoria-prática, principalmente as 

voltadas para os princípios da ESF. Influências positivas são relatadas como melhor 

abordagem e compreensão da família e seu ambiente, diagnósticos e resoluções de 

problemas e ampliação da visão de saúde. 

Além destes pontos positivos, Adames (2004) destaca outros observados 

emum curso de especialização em Saúde Coletiva, que resultam em “melhoria dos 

conhecimentos gerenciais, ampliação da capacidade de intervenção sobre a 

organização dos serviços e processos de trabalho”. Este tema também foi exaltado 

por Hortale (2010), que expõe que a maioria dos egressos consideraram importantes 

as mudanças em sua capacidade de resolver problemas assim como observaram 

melhorias em seus processos de trabalho. 

Outra contribuição enfatizada foi o auxílio naformação de docentes, mesmo 

porque metade dos egressos já trabalhavam nesta área. O mesmo foi observado por 

Barbosa (2009), quando avaliou perfil de egressos de pós-graduação stricto sensu 

em medicina (radiologia) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porém, de 

acordo com os relatórios da CAPES, não se espera do mestrado profissional os 

mesmos resultados do mestrado acadêmico, no que diz respeito à produção 

científica de artigos e o preparo para a docência, tendo em vista que os objetivos 

dos dois tipos de mestrado visam resultados diferentes. 



65 

Enfim, dadas as ponderações, tem-se que o mestrado profissional influencia 

positivamente a vida do egresso, em níveis diferenciados de aproveitamento prático, 

sendo considerado um período de crescimento pessoal e profissional importante, no 

qual ocorre a consolidação de conhecimentos, inovações e reflexões críticas sobre a 

área de atuação. 

 

 

7.4 AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A maioria dos egressos caracterizou com valores positivos (bom, ótimo, 

excelente) a maior parte dos quesitos relacionados à avaliação interna da estrutura 

do curso, destacando-se o corpo docente, os conteúdos abordados, o conjunto das 

disciplinas e os serviços prestados pela coordenação e secretaria acadêmica. 

Mendes (2010, p. 97) elencou também em seu artigo os principais pontos 

positivos da análise de egressos do programa de Mestrado em Ciências e Saúde da 

UFPI: corpo docente, “organização; possibilidade de conciliar trabalho e curso; 

coordenação e amplo espectro de estudo, possibilitado por ser um programa 

multidisciplinar; incentivo à pesquisa; contato com pesquisadores de outras 

instituições; e gratuidade e disponibilidade de bolsa”. 

Ramos et al. (2009), em abordagem qualitativa, avaliou egressos de mestrado 

em enfermagem, e observou que houve valorização do corpo docente e da vivência 

acadêmica, além de alterações positivas no cotidiano profissional. Estas são cada 

dia mais valorizadas, na medida que se espera do profissional um olhar mais crítico 

e reflexivo de sua realidade prática. Desta forma esse profissional demonstra 

adaptar-se à evolução das práticas de aprendizado calcadas no acompanhamento 

da evolução de técnicas e interpretações na área da saúde. 

Percebe-se que apesar de predominar os conceitos altos de avaliação 

existem alguns pontos questionados que coincidem com outros estudos, como é o 

caso de Silva (2011). Este autor, em seu artigo sobre a contribuição dos cursos de 

especialização na trajetória profissional da Estratégia Saúde da família, expõe que 

os “processos de capacitação são adequados, porém, insuficientes para garantir as 

necessidades da população e do serviço”. Descreve como dificultadores da 

capacitação a oferta insuficiente de cursos, dificuldade de conciliar os horários dos 
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profissionais com o curso, dificuldade de unir o conteúdo da capacitação com a 

rotina de trabalho, entre outros. 

Quanto às críticas, observa-se que os alunos questionaram a articulação do 

curso com a prática diária, assim como o pouco entrosamento de alguns professores 

com a prática da Saúde da Família, limitando assim algumas discussões em sala de 

aula. Esses comentários são também discutidos por Turazzi (2007), ao abordar em 

uma dissertação de mestrado, a especialização em saúde da família e a pedagogia 

crítica.  

Outra crítica constante e importante foi o questionamento quanto a 

elaboração de trabalhos científicos/artigos. Questão igualmente identificada por 

Barbosa (2009) ao avaliar egressos de pós-graduação em Medicina (radiologia) da 

UFRJ. Em contrapartida, este mesmo autor descreve que os egressos consideraram 

bastante positivo o preparo oferecido para o exercício da atividade docente. 

Quanto a atuação de professores e orientadores, observa-se uma grande 

variedade de respostas (respostas abertas), predominado a descrição de “excelente” 

na avaliação dos mesmos, e elogios em relação à capacidade técnica e 

disponibilidade. Sabe-se que isso não é unânime, havendo queixas em relação à 

orientação. Barbosa (2009) observou porcentagem significativa de respostas para os 

encontros com os orientadores como “esporádicas”. Já Mendes (2010) destaca o 

corpo docente como o principal ponto positivo do programa de mestrado avaliado, 

ressaltando a competência, acessibilidade e produção científica. Mendes (2010, p. 

96) destaca como pontos negativos “dificuldade de relacionamento; indisponibilidade 

de tempo; baixa produtividade científica de alguns; inadequação do orientador com a 

área de afinidade do mestrando. Ainda como pontos negativos, foram descritos: 

sistema de seleção e dificuldade de acesso a profissionais na área de Estatística”.  

Essa avaliação do curso gera informações importantes para serem usadas 

nas reuniões de colegiado e corpo docente deste programa de mestrado em apreço, 

no intuito de manter a atualização da grade curricular, visando a articulação do curso 

com a área de atuação de seus egressos. 
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7.5 AVALIAÇÃO ACADÊMICA 

 

No que diz respeito ao currículo lattes, verificou-se que quase a metade dos 

egressos declarou estar com o currículo desatualizado, possivelmente pela 

irrelevância do mesmo para a sua atividade atual. Moreira e Velho (2011) afirmam 

que aqueles estudantes pesquisadores interessados em conquistar alguma bolsa ou 

ajuda de custo proveniente de órgãos de fomento, ou que desejam alguma 

visibilidade na área da pesquisa, possuem seu currículo lattes atualizado, já aqueles 

que não estão correlacionados com pesquisas em suas atividades laborais não têm 

tanto interesse em fazê-lo. 

Em relação às bolsas de estudos, a CAPES deixa claro em sua portaria 

normativa que o mestrado profissional não pressupõe a concessão das mesmas, 

excetuando raras exceções relacionadas à áreas priorizadas. Uma das 

características deste tipo de curso seria seu autofinanciamento, e as possíveis 

bolsas de estudos existentes são consideradas uma ajuda de custo e não um “pró-

labore”. 

Mesmo assim, praticamente metade dos entrevistados relataram o 

recebimento de bolsas de estudos ou ajuda financeira, em dissonância com o 

observado por Mendes (2010), que justificou o baixo número de bolsistas entre seus 

egressos por estes já estarem inseridos no mercado de trabalho. A UNESA foi 

responsável por 13% das bolsas, com a finalidade de estimular o aprimoramento de 

seus professores, bem como de trazer para o Rio de Janeiro interessados de vários 

estados do país. Em acordo com sua política de ação, estimulando o fortalecimento 

da atenção primária à saúde, o Ministério da Saúde/OPAS foi o órgão que mais 

forneceu bolsas.  

Além das bolsas de estudo, outros fatores podem servir de estímulo para o 

ingresso e a conclusão do mestrado, como a redução da carga horária de trabalho, a 

liberação de suas atividades e o afastamento remunerado, mais comumente vistos 

no mestrado acadêmico. Porém, o que acontece na maioria das vezes é o 

acréscimo do mestrado na carga horária semanal do aluno, dificultando o 

cumprimento de seus objetivos: atividades de ensino e pesquisa (ESTEVAM; 

GUIMARAES, 2011). 

Ainda segundo estes autores, a concessão de bolsas de estudos para pós-

graduação pode sofrer influência da área do curso, sendo mais valorizado aquele 
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que possui maior visibilidade econômica e de possíveis lucros. De qualquer forma, 

essas bolsas, muitas vezes, possuem valor muito baixo, impossibilitando o aluno 

deixar de trabalhar para dedicar-se somente ao estudo. O problema referente à falta 

de tempo e dedicação acaba por prejudicar a produção de artigos e o adequada 

aproveitamento do curso. 

No que diz respeito à participação em atividade didático-científica durante o 

curso do mestrado, a maioria refere ter apresentado trabalhos em congressos, um 

menor contingenteministrou aulas nos cursos de graduação e informou autoria ou 

coautoria em trabalhos publicados. 

Antes do mestrado, 73% dos egressos já haviam participado de alguma 

atividade científica. No entanto, esse número pouco cresceu após o seu término, 

possivelmente devido ao pouco interesse por parte de alguns alunos ou à falha no 

incentivo por parte dos professores e coordenação. Este fato é reforçado tendo em 

vista que somente 39% dos egressos publicaram algum artigo durante ou após o 

mestrado, incluindo aqui o tema da própria dissertação. 

A forma de coleta dos dados não permitiu identificar quantos foram esses 

artigos e nem qual o tipo de periódico, mas sabe-se que, de acordo com o 

preconizado pelo CNPq para o mestrado acadêmico, “a produção deveria serde um 

a dois artigos em periódicos estrangeiros/pesquisador/ano e de dois a quatro artigos 

em periódicos nacionais/pesquisador/ano” (SILVA; GONTIJO; GUERRA, 2000). 

Waisberg e Goffi (2004) também encontraram baixas taxas de publicações de 

artigos e das próprias teses de mestrado e doutorado. Acrescentam que a 

divulgação das pesquisasdeveria ser mais incentivada e que provavelmente existe 

falta de interesse em relação à pesquisa e ao ensino por parte desses egressos. 

Estevam e Guimarães (2011) refletiram sobre o paradoxo encontrado em 

vários estudos com egressos: a falta de publicação de artigos versus a cobrança da 

CAPES, justificada pela falta de tempo, a falta de incentivo através de bolsas de 

estudos com valores coerentes, a divisão do tempo dedicado ao mestrado com o 

trabalho visando remuneração, a falta de interesse, entre outros. 

As publicações científicas de artigos acabam sendo um problema para as 

instituições de ensino de pós-graduação porque configuram um importante quesito 

no processo de avaliação da CAPES. A valorização do número de publicações, 

preferencialmente em periódicos de boa reputação ou internacionais, em detrimento 

da qualidade do desenvolvimento e produções de conhecimento, leva a uma 
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competição dos cursos e pesquisadores por recursos e conceitos (MOREIRA; 

VELHO, 2011). 

Apesar de toda essa problemática em relação à baixa taxa de publicações de 

artigos e valorização destes nos métodos de avaliação da CAPES, esta não espera 

que o mestrado profissional publique a mesma quantidade de artigos que o 

mestrado acadêmico, tendo em vista que o produto esperado no final do curso pode 

ser amplamente diversificado para o mestrado profissional (CAPES, 2013). 

Além dos problemas identificados quanto às publicações e à dedicação ao 

mestrado, Branquinho (2012) relata a dificuldade dos egressos em participarem de 

outras atividades de aprimoramento técnico e científico, pela falta de tempo, o custo 

elevado dos congressos, a falta de apoio institucional, entre outros. 

Por outro lado, ainda no tocante à avaliação acadêmica, 93% dos egressos 

não se consideraram aptos para adquirir o mesmo nível de aprimoramento 

conquistado durante o curso de mestrado sem cursá-lo. Isto demonstra a 

importância de um curso estruturado, capaz de fornecer ferramentas que guiem o 

aluno no seu aprendizado. 

 

 

7.6 EXPECTATIVAS/MOTIVAÇÕES  

 

Dentre os motivos que levaram os egressos a buscarem o curso de mestrado, 

os mais relevantes foram o aprimoramento técnico-científico e a satisfação pessoal. 

Como a maioria referiu satisfação quanto às expectativas, presume-se que os 

objetivos do curso foram alcançados, tendo em vista que todos os aspectos 

relacionados aos objetivos foram relevantes para mais da metade dos egressos. 

Em relação aos motivos que levaram à busca do mestrado, identificamos eco 

em outros trabalhos, como Branquinho (2012) e Barbosa (2009), em que houve 

destaque para o aprimoramento técnico-científico, a satisfação pessoal e a evolução 

da carreira docente. Depreende-se que o interesse pelo mestrado está voltado mais 

para o mercado de trabalho e a profissão, menos para a docência, e raramente há 

interesse pela pesquisa, outro grande objetivo do curso. 

Assim como na área de saúde, um estudo sobre alunos de mestrado em 

administração também mostrou que tanto os alunos brasileiros quanto os 

internacionais buscavam no curso “reciclagem profissional, ascensão na carreira, 
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novos caminhos de atuação oude uma carreira paralela como professores ou 

empreendedores” (TEIXEIRA; OLIVEIRA; FARIA, 2008). 

Para Branquinho (2012), a satisfação com o curso provém do aprimoramento 

dos conhecimentos que correspondam ao seu foco de desejo profissional e/ou 

pessoal, podendo estar associado a maior ganho financeiro, estabilidade e prazer no 

que está fazendo.  Segundo o mesmo autor, existem muitos fatores que podem levar 

à insatisfação do curso, geralmente relacionados à influência dele na profissão, 

como má remuneração, falta de oportunidade de carreira, descanso, férias, 

segurança de vínculo, oportunidade de formação continuada, organizações de 

trabalho, entre outros. 

Quanto à relevância dos objetivos do curso de mestrado profissional em 

apreço, os mais assinalados foram o “conhecimento/domínio de ferramentas de 

diagnóstico e avaliação de problemas na atenção básica”, o “conhecimento sobre 

importância e complexidade da ESF” e o “conhecimento sobre processo de cuidado 

à saúde e sobre a gestão da atenção básica no SUS”, o que demonstra a maior 

preocupação dos egressos com os aspectos capazes de levar a mudanças e 

melhorias nos serviços de saúde. Esta preocupação está em consonância com o 

perfil e a atividade profissional relatada pelos egressos, lembrando que 70% 

exerciam funções relacionadas ao SUS, a maioria nas áreas de atenção à saúde e 

gestão.  

Os objetivos menos assinalados foram o “conhecimento sobre a implantação 

da ESF”, talvez por já ser uma realidade em grande parte dos estados brasileiros e 

pelo pouco interesse do brasileiro em sua própria história, e o “desenvolvimento de 

projeto científico relevante para Saúde Coletiva”, corroborando o menor interesse 

dos egressos nos aspectos relacionados à pesquisa. Porém, esta constatação deve 

trazer um alerta à coordenação do curso, no intuito de refletir nova conduta quanto a 

incentivos de projetos científicos, de preferência aplicados à Saúde Coletiva, 

trazendo assim retorno para a área de estudo do curso. 

Enfim, a discussão dos dados permite dizer que o curso foi avaliado 

positivamente pelo egresso, e trouxe mudanças para a vida sua pessoal e 

profissional. O Mestrado Profissional em Saúde da Família, por atrair alunos que já 

trabalhavam com saúde pública em geral, contribuiu na formação de atores mais 

preparados para os desafios de uma área complexa e carente de profissionais 



71 

capacitados. Acrescenta-se que por ser um curso strictu sensu deveria haver maior 

incentivo à produções científicas e publicações. 

Espera-se que a divulgação deste resultado possa incentivar e subsidiar a 

este e outros cursos a incluírem e manterem a prática avaliativa, fundamental para a 

evolução e aprimoramento da formação de recursos humanos adequados a um 

sistema de saúde mais humanizado e resolutivo integralmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Analisar um curso de pós-graduação é um processo complexo e delicado, 

porque expõe seu desempenho e sua imagem, além de interesses políticos e 

ideológicos. Junto com a avaliação da CAPES, que visa manter ou aumentar a 

qualidade dos cursos, esse processo detecta pontos positivos e fragilidades, e cria 

subsídios para seu aprimoramento. 

A análise de egressos é parte fundamental do processo avaliativo dos cursos. 

Deveria ser mais valorizada e realizada de forma sistemática e contínua, porque 

contribui com informações sobre o mercado de trabalho, sobre a contribuição da 

formação na vida desse aluno, e dessa forma possibilita críticas sobre a viabilidade 

e reajustes do curso em questão. 

O curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família tem como 

característica a multidisciplinaridade da Estratégia de Saúde da Família, o que torna 

o perfil do egresso com características bastante heterogêneas, a saber: a maioria do 

gênero feminino, como relatado nos outros estudos; prevalecendo adultos jovens, 

porém com um número significativo de alunos acima dos 40 anos; provenientes de 

todas as regiões do país, predominando o Rio de Janeiro, devido à localização do 

curso.  

Sobre o perfil acadêmico dos egressos, aparecem características que podem 

aumentar o vínculo e fortalecer a ESF: prevalece a graduação em medicina, 

enfermagem e fisioterapia; um porcentual significativo de alunos concluíram 

previamente ao mestrado, cursos de especializações em diversas áreas, incluindo 

saúde da família e saúde pública; a maioria iniciou o mestrado mais de 6 anos após 

concluírem a graduação, e após este, um número considerável prosseguiu para o 

doutorado. 

O questionamento das expectativas sobre o curso realizado quando 

ingressante, afortunadamente, revelou a procura pelo curso objetivando 

aprimoramento técnico-científico, crescimento pessoal e evolução da carreira 

docente. Foram justamente os quesitos melhores conceituados conforme a 

contribuição do mestrado na vida desse egresso. Dessa forma, as expectativas do 

curso foram consideradas alcançadas pela maioria. Em contrapartida, o aumento da 

remuneração e vínculo empregatício, que não foram dos principais motivos para a 
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busca pelo mestrado, são quesitos avaliados com menores conceitos em relação à 

contribuição para a vida do egresso, fato já referido por outros autores.  

Foram observadas mudanças e ampliações em relação ao perfil profissional 

do egresso, fato positivo para a ESF e SUS tendo em vista que a maioria já exercia 

atividades relacionadas ao SUS mesmo antes de ingressar no mestrado. Essa 

mudança foi mais evidente na conquista de cargos de coordenações na assistência 

pública à saúde e no ensino. 

Quanto à produção científica, apesar da maioria dos egressos já haver 

participado de trabalhos em congressos científicos ou publicado artigo, o número de 

produções ou publicações após o mestrado foi considerado baixo, como também foi 

observado em outros trabalhos com egressos. 

A maioria dos egressos avaliou positivamente os quesitos relacionados à 

questões internas e estruturais do curso. Porém, algumas críticas devem ser 

ressaltadas no intuito discutir o aprimoramento do mesmo, como a articulação da 

teoria com a prática, entrosamento de professores com a ESF e instrução sobre 

elaboração de trabalhos científicos. 

Indagados sobre os aspectos relativos aos objetivos do curso ministrado ficou 

claro que estes foram alcançados no olhar do aluno. No entanto, a menor 

valorização do desenvolvimento de projeto científico relevante para saúde pública 

traz uma necessidade de reflexão da coordenação do curso, no intuito de melhorar a 

produção científica com foco e possível impacto na saúde. 

Fato observado em muitos trabalhos de avaliação de cursos e egressos, e 

este não fugiu à regra, foi a desatualização de dadoscadastrais e a consequente 

dificuldade de acesso ao sujeito da pesquisa, além do acompanhamento dos 

mesmos pela instituição de ensino. Como contribuição deste trabalho ao curso, 

obtém-se a atualização de alguns dados, além de gerar estímulo para sua constante 

retroalimentação. 

Devido à pouca quantidade de estudos com egressos de cursos de pós-

graduação em saúde, principalmente em Saúde da Família no Brasil, e a dificuldade 

relacionada em conseguir um número significativo de respostas através de internet, 

este estudo ganha destaque e importância. Traz contribuições para a área em 

questão, para a instituição de ensino e para os próprios egressos, ajudando na 

formação de atores melhor preparados para enfrentar e mudar a realidade social e 

da saúde pública do Brasil. 
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Chama a atenção que a maioria dos ex-alunos respondeu o questionário, 

disponibilizando tempo e por vezes informações detalhadas, demonstrando 

valorização da pesquisa científica e da instituição de ensino, com a provável 

intenção de valorização e contribuição para esta. 

Outro ponto notável da presente pesquisa foi a forma de obtenção dos dados 

através da internet. Apesar da construção e aplicação do instrumento de pesquisa 

via internet ser considerado fácil e de grande alcance, ainda é pouco conhecido e 

pouco utilizado na área da saúde. Soma-se a isso, a maior possibilidade de perdas 

de sujeitos da pesquisa devido a motivos como esquecimento, desleixo, 

desconhecimento ou dificuldade de uso do computador, pouca importância dada ao 

tema da pesquisa, falta de tempo etc. Outra dificuldade encontrada quanto ao 

instrumento e análises de resultados foram as respostas abertas. De qualquer 

forma, é um método de pesquisa cada vez mais utilizado e que merece ser 

estimulado.  

Como sugestões para o aprimoramento do curso seria a aplicação de um 

questionário avaliativo quanto às expectativas, motivações, vida acadêmica e 

profissão, quando da entrada do aluno no mestrado, e outro questionário que avalie 

o curso e possíveis contribuições ao receber a titulação. Este último poderia ser 

institucionalizado e aplicado com frequência estipulada pela coordenação do curso, 

como forma de acompanhamento do ex-aluno, visando obter um feedback da 

situação atualizada dos egressos.  

Um longo caminho ainda precisa ser percorrido para que aconteça mudanças 

culturais nos processos de educação do país, convergindo neste caso, para as 

avaliações de cursos de pós-graduação. Espera-se, com a coletânea de artigos aqui 

enumerados, aliadas ao presente trabalho, ampliar reflexões sobre a avaliação de 

cursos e de egressos como um todo, principalmente de uma área ainda deficiente de 

análises e ávida por novas informações, culminando no aprimoramento de seus 

recursos humanos. Espera-se também colaborar com estímulo e subsídios para o 

desenvolvimento de novos estudos, imprescindíveis para a contínua crítica, reflexão 

e crescimento qualitativo da área de saúde, visando um sistema mais humano e 

integral, especificamente o da Saúde da Família. 

 



75 

REFERÊNCIAS 
 
 

ADAMES, LAB.; ANDRADE, SMO.; BARBIERI, AR.; TAMAKI, EM. Avaliação da 
prática profissional de egressos de cursos de especialização em saúde 
Coletiva: a experiência do Mato Grosso do Sul. Saúde em Debate; 28(68): 265-72, 
2004. 
 
BARBOSA, D.M.M.; GUTFILEN, B.; GASPARETTO, E.; KOCH, H.A. Análise do 
perfil dos egressos do Programa de Pós-Graduação em medicina (Radiologia) 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
RadiolBras, v. 42, n. 2, mar./apr. 2009.  
 
BARBOSA, T.S.C.; ALMEIDA, F.A.J.; SANTOS, T.C.F.; GOMES, M.L.B.; OLIVEIRA, 
A.B.; SOUZA, M.C.F. Políticas de saúde e educação e a oferta dos cursos de 
especialização em enfermagem 2001-2007. Rev Enferm UERJ, 19(2):292-8, 2011. 
 
BARROS, A.J.D. Produção científica em saúde coletiva: perfil dos periódicos e 
avaliação pela Capes. Rev Saúde Pública 40(n esp):43-9, 2006. 
 
BRANQUINHO, N.C.S.S. Satisfação dos egressos do curso de graduação em 
enfermagem de uma universidade pública. 2012. 108f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Universidade Federal de Goiás, 2012.  
 
BRASIL. Secretaria da Saúde de Assistência à Saúde. Coordenação de Saúde da 
Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo 
assistencial. Brasília, 1998. 
 
BRASIL. Portaria Normativa nº 7, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre o 
Mestrado Profissional no âmbito da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Diário Oficial [da] 
Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF, n. 248, p. 20; 29 de dez. 2009.  
 
BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário 
Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF, n. 12, p. 59; 13 de jun. 2013.  
 
BURKELL, J.. The dilemma of survey nonresponse. Library & Information Science 
Research, v. 25, p. 239-263, 2003. 
 
CAMPOS, F.E.; FERREIRA, J.R. col. Caminhos para Aproximar a Formação de 
Profissionais de Saúde das Necessidades da Atenção Básica. Revista Brasileira 
de Educação Médica. Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, maio/ago. 2001. 
 
CAMPOS, G.W.S.; CHAKOUR, M.; SANTOS, R.C.S. Análise crítica sobre 
especialidades médicas e estratégias para integrá-las ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 13(1):141-144, jan-mar. 1997. 
 



76 

CAOVILLA, F.; LEITZEK, L.; MENEZES, H.S. Perfil do médico egresso do Curso 
de Medicina da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Revista da AMRIGS, 
Porto Alegre, 52(2):103-109, abr.-jun. 2008. 
 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Critério 
de avaliação. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/criterios. Acesso 
em: 10 out. 2013. 
 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Relatório 
APCN 2012. Disponível em: 
<http://ged.capes.gov.br/AgProd/silverstream/pages/pgFCCRelatorios.html>. Acesso 
em: 10 out. 2013. 
 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior. Portaria 
nº 47, de 17 de outubro de 1995. Determina a implantação na CAPES de 
procedimentos apropriados à recomendação, acompanhamento e avaliação de 
cursos de mestrado dirigidos à formação profissional. Disponível em: 
<www.capes.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2013. 

 
CARRIJO, C.I.S.; BEZERRA, A.S.Q.; MUNARI, D.B.; MEDEIROS, M.. A 
empregabilidade de egressos de um curso de graduação em enfermagem. Rev. 
Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 15(3):356-63, jul/set. 2007. 
 
CARVALHO, A.. Monitoramento e avaliação da pós-graduação: algumas 
reflexões sobre requisitos e critérios. Psicologia USP, 12(1):203-221, 2001. 
 
CARVALHO, Y. M.; CECCIM, R. B. Formação e educação em saúde: 
aprendizados com a saúde coletiva. In: CAMPOS, GWS; MINAYO, MCS; 
AKERMAN, M; DRUMOND JUNIOR, M; CARVALHO, YM (Org.). Tratado de saúde 
coletiva. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, p. 137-70, 2007. 
 
CIUFFO, R.S.; RIBEIRO, V.M.B. Sistema Único de Saúde e a formação dos 
Médicos: um diálogo possível?. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v. 12, n. 24, p. 
125-40, jan./mar. 2008. 
 
CYRINO, E.G.; PEREIRA, M.L.T. Trabalhando com estratégias de ensino-
aprendizado por descoberta na área da saúde: a problematização e a 
aprendizagem baseada em problemas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
20(3):780-788, mai-jun. 2004. 
 
COTTA, R.M.M.; SCHOTT, M.; AZEREDO, C.M.; FRANCESCHINI, S.C.C.; PRIORE, 
S.; DIAS, G.. Organização do trabalho e perfil dos profissionais do Programa 
Saúde da Família: um desafio na reestruturação da atenção básica em saúde. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 15, n. 3, jul/set. 2006. 
 
ESTEVAM, H.M.; GUIMARAES, S.. Avaliação do perfil de egresso do programa 
de pós-graduação strictu sensu em educação na UFU: impacto na formação 
docente e de pesquisador (2004 e 2009). Campinas; Sorocaba, SP, v. 16, n. 3, p. 
703-730, nov. 2011. 
 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/criterios.
http://ged.capes.gov.br/AgProd/silverstream/pages/pgFCCRelatorios.html
http://www.capes.gov.br


77 

FARIAS, E.R.; STEIN, A.T.; HOFFMANN, J.E. Os egressos da residência de 
medicina de família e comunidade do centro de saúde-escola Murialdo, 1976-
2000. Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 18, n.1, jan./jun. 2004. 
 
FERRARI, R.A.P.; THOMSON, Z.; MELCHIOR, R.. Seminário: Ciências Biológicas 
e da Saúde. Londrina, v. 26, n. 2, p. 101-108, jul./dez. 2005.   
 
FISCHER, T.. Seduções e Riscos: A Experiência do Mestrado Profissional. Revista 
de Administração de Empresas, v. 43, n. 2, p. 119-123, 2003.  
 
FREITAS, C.M.; RIVERA, F.J.U.; ARTMANN, E.; SANTOS, R.V. O Mestrado 
Profissional nos cenários futuros da Escola nacional de Saúde Pública. 
Fundação Oswaldo Cruz. RBPG, v. 3, n. 5, p. 129-149, jun. 2006. 
 
FREITAS, A.M. As competências na atuação do profissional egresso da 
licenciatura em ciências biológicas da UNESC: uma análise dos anos de 2002 a 
2005. Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. 2007. 127f. Dissertação 
(Mestrado em educação) – Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 
Criciúma, 2007.  
 
GIL, C.R. Formação de Recursos Humanos em Saúde da Família: Paradoxos e 
Perspectivas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(2):490-498, mar-abr. 2005.  
 
GOMES, A.M. Política de avaliação da educação superior. Controle e 
massificação. Educ. Soc., Campinas, v. 23, n. 80, p. 275-298, set. 2002.  
 
GOMES, M.H.A.; GOLDEMBERG, P.. Retrato quase sem retoques dos egressos 
dos programas de pós-graduação em Saúde Coletiva, 1998-2007. Ciência e 
Saúde Coletiva, 15(4):1989-2005, 2010. 
 
HORTA, J.S.B.; MORAES, M.C.M. O sistema CAPES de avaliação da pós-
graduação: da área de educação à grande área de ciências humanas. Revista 
Brasileira de Educação, 30:95-181, set/out/nov/dez 2005. 
 
HORTALE, V.A.; LEAL, M.C.; MOREIRA, C.O.F.; AGUIAR, A.C. Características e 
limites do mestrado profissional na área da Saúde: estudo com egressos da 
Fundação Oswaldo Cruz. Ciência e Saúde Coletiva, 15(4):2051-2058, 2010. 
 
L’ABBATE, S.. Educação e serviços de saúde: avaliando a capacitação dos 
profissionais. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 15 (Sup. 2):15-27, 1999. 
  
LEAL, M.C.; FREITAS, C.M. Cenários possíveis: experiências e desafios do 
mestrado profissional na saúde coletiva. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006, 284p. 
 
MACIEL, E.L.N.; FIGUEIREDO, P.F.; PRADO, R.N.; GALAVOTE, H.S.; RAMOS, 
M.C.; ARAUJO, M.D.; LIMA, R.C.D. Avaliação dos egressos do curso de 
especialização em Saúde da Família no Espírito Santo, Brasil. Ciência e Saúde 
Coletiva, 15(4):2021-2028, 2010. 
 



78 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M.. Fundamentos de metodologia científica. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
MARTINEZ, P.F. Perfil do médico egresso do Curso de Medicinada 
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 
52(2):103-109, abr.-jun. 2008. 
 
MACHADO, M.H. Perfil dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da 
Família no Brasil. (Relatório final). Brasília: Ministério da Saúde, 2000.  
 
MENDES, R.F.; VENCESLAU, E.O.O.; AIRES, A.S.; JUNIOR, R.R.P. Percepção 
sobre o curso e perfil de egressos do Programa de Mestrado em Ciências e 
Saúde da UFPI. RBPG, Brasília, v. 7, n. 12, p. 82-101, jul. 2010. 
 
MINAYO, MC. Pós-graduação em Saúde Coletiva de 1997 a 2007: desafios, 
avanços e tendências. Ciência & Saúde Coletiva, 15(4):1897-1907, 2010. 
 
MIRANDA, C.; ALMEIDA, A.. A visão multicritério da avaliação de programas de 
pós-graduação pela Capes: o caso da área de engenharia III baseado nos 
métodos Electre II e Mau. Rev. Gestão e Produção, v. 11, n. 1, p. 51-64, jan.-abr. 
2004. 
 
MOREIRA, M.; VELHO, L.. Trajetória de egressos da pós-graduação do instituto 
nacional de pesquisas espaciais: uma ferramenta para avaliação. Avaliação, 
Campinas: Sorocaba, v. 17, n. 1, p. 257-288, mar. 2012. 
 
NUNES, E.D.; FERRETO, L.E.; BARROS, N.F. A Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva no Brasil: trajetória. Ciência e Saúde Coletiva, 15(4):1923-1934, 2010. 
 
PAIVA, A. M.. Rumos e perspectivas do egresso do Programa de Pós-
Graduação stricto sensu em Educação da PUC-Campinas (1993-2004). 2006. 
152f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, 
Campinas, 2006. 
 
PETROIANU, A.. Considerações sobre a pós-graduação stricto sensu em 
medicina. Rev. Assoc. Med. Bras., 41:391-6, 1995. 
 
RAMOS, F.; BACKES, V.; BACKES, D.; SCHNEIDER, D.; PINHEIRO, G.; 
ZEFERINO, M.; ROCHA, P.. Formação de mestres em enfermagem na 
Universidade Federal de Santa Catarina: contribuições sob a ótica de egressos. 
Rev. bras. enferm., v. 63, n. 3, maio-jun. 2010. 
 
SAUPE, R.; WENDHAUSEN, A.L.P. Mestrado profissionalizante como modelo 
preferencial para capacitação em Saúde da Família. Interface (Botucatu), v. 9, n. 
18, set./dez. 2005. 
 
SILVA, T.A.M.; FRACOLLII, L.A.; CHIESA, A.M. Trajetória Profissional na 
estratégia Saúde da Família: em Foco a contribuição dos Cursos de 
Especialização. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 19(1), jan-fev. 2011. 
 



79 

SILVA, C. M. R.; GONTIJO, B.; GUERRA, H. L.. Os Mestres em Dermatologia da 
UFMG, 1980-1995: o perfil acadêmico, profissional e a percepção do curso. Anais 
Brasileiros de Dermatologia, v. 75, n. 3, p. 299-308, 2000. 
 
SILVEIRA, V.O.; PINTO, F.C.S. Reflexões necessárias sobre o mestrado 
Profissional. RBPG, v. 2, n. 4, p. 38-47, jul. 2005.  
 
SOUZA, VCT.; GOLDENBERG, S.. Pós-Graduação sentido estrito em medicina: 
avaliação dos egressos do curso de pós-graduação em técnica operatória e cirurgia 
experimental da Escola Paulista de Medicina. Acta Cir. Bras., 8(4):190-9, 1993. 
 
TEIXEIRA, D.J.; OLIVEIRA, C.C.G.; FARIA, M.A. Perfil dos egressos do Programa 
de Mestrado Profissional em Administração da PUC Minas/FDC no período de 
2000 a 2005. Revista Economia e Gestão, v. 8, n. 16, p. 100-118, 2008. 
 
TORRESAN, C.. Categorização da Produção Discente do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UEM (PPE/UEM) no Período de Consolidação 
(1990-1999). 2009. 239f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Estadual de Maringá, Maringá, 2009. 
 
TOSTA de SOUZA, VC.; GOLDENBERG, S.. Pós-graduação Estrito em Medicina: 
avaliação dos egressos do Curso de Pós-Graduação em Técnica Operatória e 
Cirurgia experimental da Escola Paulista de Medicina. Acta Cir. Bras., 8(4):190-9, 
1993. 
 
TURAZZI, MC. A especialização em saúde da família e a pedagogia crítica. 
2007. 155f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Coordenadoria de Controle de 
Doenças da SES-SP, CCDSESSP, São Paulo (SP), 2007. 
 
VELLOSO, J.. Mestres e doutores no país: destinos profissionais e políticas de 
Pós-Graduação. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 123, 2004. 
 
VIRMOND, M.. Mestrado profissional – uma síntese. Salusvita, Bauru, v. 21, n. 2, 
p. 117-130, 2002. 
 
WAISBERG, J.; GOFFI, F. S.. Avaliação dos egressos de Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Cirurgia. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 
28, n. 1, p. 16-20, 2004. 
 
WERMELINGER, M. et al. A Feminilização do Mercado de Trabalho em Saúde 
no Brasil. Saúde debate, n. 45, p. 54-70, maio 2010. 
 
 
 



80 

ANEXOS 
 

ANEXO 1: CARTA CONVITE 
 

Caro ex-aluno, 

 

Gostaria de solicitar a sua colaboração na investigação que está sendo 

conduzida pela Drª Rocio Viniegra, aluna do nosso curso de Mestrado (MSF), sob a 

orientação do Prof. Luiz Guilherme Pessoa da Silva. Neste sentido, peço que 

respondam ao questionário, cujo link está afixado no fim deste e-mail. 

O projeto visa analisar a trajetória dos egressos do Mestrado em Saúde da 

Família. Consideramos o tema relevante e o momento bastante propício, tendo em 

vista que este é o único curso que apresenta egressos passíveis de serem 

analisados no Brasil.  

Este questionário foi construído utilizando a plataforma SurveyMonkey, 

contém o termo de consentimento livre e esclarecido além de outras informações 

referentes à pesquisa.Sua resposta será mantida em sigilo, uma vez que as 

informações serão encaminhadas a um banco de dados sem identificação do sujeito 

da pesquisa. Ao final do preenchimento clique em concluído. 

 

Muito obrigado pela atenção, 

Hesio de Albuquerque Cordeiro e Luiz Guilherme P. da Silva  
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ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ANÁLISE DE EGRESSOS DE UM CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

Pesquisa de Mestrado em Saúde da Família/UNESA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você esta sendo convidado a participar, como voluntário, de um estudo que 
pretende analisar aspectos relacionados a contribuição de um curso de Mestrado em 
Saúde da Família, na vida social, acadêmica e profissional do egresso, bem como 
analisar aspectos relacionados as motivações e expectativas que os levaram a 
procurar o referido curso. 
A pesquisa tem ainda como premissa auxiliar na compreensão da importância desta 
modalidade de curso, que tem como eixo a formação de profissional de alta 
qualificação voltada a saúde pública. Espera-se também adquirir informações que 
contribuam para o aprimoramento do curso em questão e para os demais cursos 
que estão em formação e consolidação nesta área. 
Sua participação será de responder o questionário, cuja formatação não possibilita a 
identificação do respondente garantindo assim o expediente do anonimato. 
Acreditamos que sua participação não lhe acarretará riscos. As informações desta 
pesquisa serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas. 
Caso necessite de informações adicionais, poderá entrar em contato com os 
pesquisadores Rocio Viniegra (rocioviniegra@hotmail.com, telefone: (21) 98545-
0200) ou Luiz Guilherme P da Silva (luguips@uol.com.br, Telefone: (21) 98182-
8889), ou com o Comitê de ética em Pesquisa da UNESA (telefone: 3231-6139, Rua 
do Riachuelo 27, 3º andar, Lapa. E-mail: cep.unesa@estacio.com.br). 
Após a leitura deste termo de consentimento, acredito estar suficientemente 
informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso 
retirar este consentimento a qualquer momento, sem penalidades. 
Estou ciente da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que 
desejar. Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade 
em participar deste estudo. 
(OBS: Caso não concorde em participar clique em não e concluído no final do 
questionário) 
1. Li e concordo em participar da pesquisa. (     ) Sim    (     ) Não  
 

mailto:(rocioviniegra@hotmail.com,
mailto:(luguips@uol.com.br,
mailto:cep.unesa@estacio.com.br).
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS EGRESSOS 
IDENTIFICAÇÃO 
2. Ano de ingresso no mestrado: 
(     ) 2005  (     ) 2006  (     ) 2007  (     ) 2008 
(     ) 2009  (     ) 2010  (     ) 2011 
 
3. Sexo: (   ) Feminino       (     ) Masculino 
 
4. Ano de titulação do mestrado: 
(     ) 2006  (     ) 2007  (     ) 2008  (     ) 2009 
(     ) 2010  (     ) 2011  (     ) 2012  (     ) 2013 
 
5. Ano de nascimento: _____________________ 
 
6. Nacionalidade: (     ) brasileiro(a)     (     ) estrangeiro(a) 
 
7. Naturalidade: _____________________ 
 
8. Em QUAL INSTITUIÇÃO você realizou o(s) curso(s) prévio(s) informado(s) no ato da 
matrícula do curso de Mestrado em Saúde da Família: 
8.1 Graduação 1 _____________________________________________ 
8.2 Graduação 2 _____________________________________________ 
8.3 Especialização 1 __________________________________________ 
8.4 Especialização 2 __________________________________________ 
8.5 Mestrado ________________________________________________ 
8.6 Doutorado _______________________________________________ 
 
 
9. Qual foi a área de concentração do(s) curso(s) prévio(s) informado(s) no ato da matrícula 
no curso de Mestrado em Saúda da Família (ex: enfermagem, nutrição, medicina, 
fisioterapia, etc.): 
9.1 Graduação 1 _____________________________________________ 
9.2 Graduação 2 _____________________________________________ 
9.3 Especialização 1 __________________________________________ 
9.4 Especialização 2 __________________________________________ 
9.5 Mestrado ________________________________________________ 
9.6 Doutorado _______________________________________________ 
 
 
10. Qual foi o ANO DE CONCLUSÃO do(s) curso(s) prévio(s) informado(s) no ato da 
matrícula no curso de mestrado em saúda da família: 
10.1 Graduação 1 _____________________________________________ 
10.2 Graduação 2 _____________________________________________ 
10.3 Especialização 1 __________________________________________ 
10.4 Especialização 2 __________________________________________ 
10.5 Mestrado ________________________________________________ 
10.6 Doutorado _______________________________________________ 
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ATIVIDADE PROFISSIONAL PRINCIPAL INFORMADA NO ATO DE MATRÍCULA DO 
MESTRADO 
11. Antes de iniciar o curso de mestrado em Saúde da Família você possuía alguma 
vinculação trabalhista? (    ) Sim    (     ) Não 
 
12. Atividade profissional principal informada no ato de matrícula do mestrado: 
Cargo _____________________________________________ 
Instituição __________________________________________ 
Função ____________________________________________ 
 
13. A atividade informada no ato da matrícula do mestrado tem vínculo com o SUS?  
(     ) Sim       (     ) Não 
 
14. A atividade informada no ato da matrícula está diretamente relacionada com a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF)? (     ) Sim   (     ) Não 
 
15. Você continua atuando na função/instituição informada no ato da matrícula?  
(     ) Sim       (     ) Não 
 
16. Após o TÉRMINO do mestrado você mudou ou ampliou sua atividade profissional?  
(     ) Sim       (     ) Não 
 
 
 
EM RELAÇÃO À SUA PRINCIPAL ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL (Maior carga 
horária) 
17. Ano de ingresso na instituição que você possui atividade profissional com maior carga 
horária: ___________ 
 
18. Natureza da instituição onde você possui atividade profissional com maior carga horária: 
(     ) Pública   (     ) Privada   (     ) Terceiro Setor 
 
19. Tipo de Instituição (marque apenas uma resposta): 
(     ) Instituto de pesquisa    
(     ) Universidade/Faculdade 
(     ) Instituição de Ensino Médio ou Fundamental 
(     ) Unidade de Atenção Primária (tradicional) 
(    ) Unidade Secundária (ambulatório especializado, PAM, Centro de Atenção Psicossocial, 
etc.) 
(     ) Unidade de Saúde da Família 
(     ) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF ou equivalente) 
(     ) Unidade Terciária    
(     ) Gestão locoregional (distrito sanitário, CAP) 
(     ) Secretaria Municipal de Saúde (nível central) 
(     ) Secretaria Estadual de Saúde (nível central) 
(     ) Ministério da Saúde 
(     ) Empresa privada (clínica, consultório e afins) 
(     ) ONG ou OCIP ou OS 
(     ) Outro (especifique) ____________________________________________ 
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20. Tipo de atividade profissional com maior carga horária (assinale todas que se aplicam às 
atividades realizadas na instituição assinalada acima): 
(     ) Ensino     (     ) Pesquisa 
(     ) Atenção à Saúde   (     ) Gestão em saúde 
(     ) Gestão Acadêmica (diretor ou coordenador de curso) 
(     ) Consultoria    (     ) Outro (especifique) ___________________ 
 
21. Tipo de vínculo da sua atividade profissional com maior carga horária (marque apenas 
uma resposta): 
(     ) Regime Jurídico Único   (     ) Contrato pela CLT 
(     ) Cooperativado    (     ) Contrato temporário 
(     ) Autônomo    (     ) Bolsista   (     ) Aposentado 
 
22. Sua atividade principal atual está relacionada diretamente à ESF (Estratégia de Saúde 
da Família)?  
(     ) Sim    (     ) Não (se negativo, siga para a questão 24) 
 
23. Caracterização da atividade profissional com maior carga horária (marque apenas uma 
resposta): 
(     ) Membro da equipe básica ou equipe de saúde bucal 
(     ) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) ou supervisão de área geográfica 
(     ) Gestão da ESF em nível municipal, estadual, federal 
(     ) Docência 
(     ) Consultoria ou assessoria esporádica 
(     ) Outro (especifique) ____________________________________ 
 
24. Antes de ingressar no mestrado você exercia atividade profissional nesta instituição?  
(     ) Sim    (     ) Não (se negativo, siga para a questão 27) 
 
25. Houve mudança de cargo ou vínculo ao longo do mestrado ou após o seu término?  
(     ) Sim    (     ) Não (se negativo, siga para a questão 27) 
 
26. Qual foi esta mudança? _____________________________________________ 
 
27. Você exerce atualmente outra atividade profissional além da caracterizada acima? 
(     ) Sim    (     ) Não (se negativo, pule o próximo bloco de perguntas) 
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EM RELAÇÃO À OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCE 
Em relação à outra atividade profissional que exerce (aquela com a segunda maior carga 
horária semanal média), informe: 
28. Ano de ingresso na instituição onde você possui a segunda maior carga horária de 
trabalho: ________________ 
 
29. Natureza da instituição onde você possui a segunda maior carga horária de trabalho: 
(     ) Pública    (     ) Privada    (     ) Terceiro Setor 
 
30. Tipo de instituição onde você possui atividade profissional com a segunda maior carga 
horária (marque apenas uma resposta): 
(     ) Instituto de pesquisa 
(     ) Universidade/Faculdade 
(     ) Instituição de Ensino Médio ou Fundamental 
(     ) Unidade de Atenção Primária (tradicional) 
(    ) Unidade Secundária (ambulatório especializado, PAM, Centro de Atenção Psicossocial) 
(     ) Unidade de Saúde da Família 
(     ) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF ou equivalente) 
(     ) Unidade Terciária 
(     ) Gestão locoregional (distrito sanitário, CAP, etc.) 
(     ) Secretaria Municipal de Saúde (nível central) 
(     ) Secretaria Estadual de Saúde (nível central) 
(     ) Ministério da Saúde 
(     ) Empresa privada (clínica, consultório e afins) 
(     ) ONG ou OCIP ou OS 
(     ) Outro (especifique) _______________________________________________ 
 
31. Tipo de atividade profissional que você possui a segunda maior carga horária (pode 
assinalar mais de uma resposta): 
(     ) Ensino     (     ) Pesquisa 
(     ) Atenção à Saúde   (     ) Gestão em saúde 
(     ) Gestão Acadêmica (diretor ou coordenador de curso) 
(     ) Consultoria    (     ) Outro (especifique) ___________________ 
 
32. Tipo de vínculo profissional onde você possui a segunda maior carga horária: 
(     ) Regime Jurídico Único   (     ) Contrato pela CLT 
(     ) Cooperativado    (     ) Contrato temporário 
(     ) Autônomo    (     ) Bolsista   (     ) Aposentado 
 
33. Sua atividade secundária está relacionada diretamente à Estratégia de Saúde da 
Família (ESF)? 
(     ) sim     (     ) não (se negativo, siga para a questão 35) 
 
34. Caracterização da atividade profissional com segunda maior carga horária (marque 
apenas uma resposta): 
(     ) Membro da equipe básica ou equipe de saúde bucal 
(     ) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) ou supervisão de área geográfica 
(     ) Gestão da ESF em nível municipal, estadual, federal 
(     ) Docência 
(     ) Consultoria ou assessoria esporádica 
(     ) Outro (especifique) ______________________________________________ 
 
35. Antes de ingressar no mestrado você exercia atividade profissional na instituição citada 
na questão anterior? (     ) Sim   (     ) Não 
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36. Houve mudança de cargo ou vínculo ao longo do mestrado ou após o seu término?  
(     ) Sim    (     ) Não (se negativo, siga para a questão 38) 
 
37. Qual foi esta mudança? _____________________________________________ 
 
 
 
 
CONTRIBUIÇÃO/ IMPACTO DO MESTRADO NA VIDA PROFISSIONAL 
38. De modo geral, qual foi a contribuição do mestrado na sua vida profissional: 
(     ) fraca    (     ) regular    (     ) boa 
(     ) ótima    (     ) excelente 
  
39. Justifique sua resposta em poucas palavras: ___________________________________ 
 
40. Antes do curso de mestrado em Saúde da Família você realizou alguma produção 
científica (trabalhos em congresso, artigos, etc)? (     ) Sim   (     ) Não 
 
41. Durante ou após o curso de mestrado você produziu algum tipo de trabalho científico ou 
técnico? (     ) Sim   (     ) Não (se negativo, passe para a questão 43) 
 
42. Qual(is) produto(s)? (assinale todas as respostas que se aplicam ao/s seus produtos) 
(     ) Artigo científico publicado  (     ) Livro 
(     ) Capítulo de livro    (     ) Normas técnicas ou protocolos 
(     ) Material didático    (     ) Apresentação de poster em congresso 
(     ) Apresentação oral em congresso 
(     ) Outro (especifique) _______________________________________________ 
 
43. Está matriculado ou concluiu algum curso após o término do mestrado em Saúde da 
Família? 

 Concluído Em curso 
Graduação (     ) (     ) 
Especialização (     ) (     ) 
Mestrado (     ) (     ) 
Doutorado (     ) (     ) 
Pós Doutorado (     ) (     ) 
 
44. Na sua percepção, qual o grau de contribuição do mestrado nos seguintes aspectos de 
sua vida profissional? (marque segundo as classificações incluídas ao lado) 
 Muito 

baixo Baixo Médio Alto Muito 
alto 

Formação técnico-profissional (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Crescimento pessoal (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Criação ou ampliação da rede de relações (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Ampliações das oportunidades de trabalho (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Aumento de remuneração (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Aumento do prestígio profissional (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Melhora do vínculo empregatício (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Aumento da autonomia no trabalho (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Melhora nas relações de trabalho (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Melhora na oratória (desinibição) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Melhora na vida pessoal/social (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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AVALIAÇÃO DO CURSO 
45. Avalie os seguintes aspectos do curso (marque segundo as classificações incluídas ao 
lado): 
Avaliação do curso Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 
Processo seletivo (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Conjunto das disciplinas (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Conteúdos abordados (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Corpo docente (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Práticas pedagógicas adotadas (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Oportunidades de trabalho em pequenos 
grupos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Aprendizagem de trabalho em equipe (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Utilização de situações–problema e 
oportunidades de problematização (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Estratégias de avaliação de alunos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Estratégias de avaliação de docentes e 
disciplinas pelos alunos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Aprendizagem de métodos e técnicas de 
pesquisa (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Orientação da dissertação (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Serviços prestados pela Secretaria 
Acadêmica (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Relação da Coordenação Acadêmica com os 
alunos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Instalações, serviços e acervo das 
bibliotecas (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Infraestrutura para aulas (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Infraestrutura para reuniões de grupo (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Infraestrutura do laboratório de informática (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Orientação fornecida sobre mercado e 
oportunidades de trabalho (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Orientação sobre elaboração de artigos 
científicos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Estímulo à busca ativa de dados em bases 
eletrônicas (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Desenvolvimento de habilidades de 
comunicação (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Desenvolvimento do seu potencial de 
liderança (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 
46. Aponte em ordem de importância aspectos POSITIVOS do curso de Mestrado em Saúde 
da Família: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
47. Aponte em ordem de importância aspectos NEGATIVOS do curso de Mestrado em 
Saúde da Família: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO ACADÊMICA 
48. Seu currículo Lattes está atualizado? (     ) Sim    (     ) Não 
 
49. Você recebeu algum tipo de bolsa ou ajuda financeira ao longo do curso?  
(     ) Sim    (     ) Não (se negativo, passe para a questão 49) 
 
50. De que natureza e órgão de fomento? 
(     ) CAPES    (     ) CNPQ 
(     ) OPAS    (     ) ESTÁCIO 
(     ) SECRETARIA DE SAÚDE (     ) Outro (especifique) _________________________ 
 
51. Antes de iniciar o curso de Mestrado em Saúde da Família você já havia participado de 
pesquisa? (marque todas as respostas possíveis) 
(     ) Trabalho publicado 
(     ) Trabalho apresentado em congresso 
(     ) Autor, coautor, colaborador de livro-texto 
(     ) Mesa redonda, simpósio, painel, outros 
(     ) Não 
 
52. Durante o período do curso de mestrado você participou de atividades didático-
científicas? (marque todas as respostas possíveis) 
(     ) Ministrando aulas no curso de graduação 
(     ) Participação em trabalhos apresentados em congressos 
(     ) Autoria, coautoria em trabalhos publicados 
(     ) Outros 
(     ) Não 
 
53. Sem levar em conta que o curso de mestrado é uma exigência para a obtenção de título 
de mestre, você acha que seria capaz de adquirir o mesmo nível de aprimoramento sem 
cursá-lo? (     ) Sim     (     ) Não 
 
 
 
EXPECTATIVAS/MOTIVAÇÃO 
54. Assinale o(s) principal(s) motivo(s) pelo qual você decidiu fazer o curso de Mestrado em 
Saúde da Família (marque todas as respostas relacionadas aos seus motivos): 
(     ) Aprimoramento técnico-científico 
(     ) Evolução da carreira docente 
(     ) Satisfação pessoal 
(     ) Reciclagem de conhecimento 
(     ) Aumento de salário 
(     ) Oportunidade de emprego 
(     ) Visibilidade do curso 
(     ) Recomendação institucional, como forma de aprimoramento profissional 
(     ) Outro (especifique) ______________________________________________________ 
 
55. Suas expectativas quanto ao curso de Mestrado em Saúde da Família foram: 
(     ) Plenamente alcançadas 
(     ) Parcialmente alcançadas 
(     ) Não satisfatórias 
 
56. Justifique _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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57. Assinale a(s) opção(oes) que você considerou relevante durante o curso de mestrado: 
(     ) Conhecimento sobre a importância e complexidade da Estratégia de Saúde da Família 
(     ) Conhecimento sobre a implantação da Estratégia de Saúde da Família 
(    ) Conhecimento/Domínio de ferramentas de diagnóstico e avaliação de problemas na 
atenção básica 
(    ) Conhecimento sobre processos de cuidado à saúde e sobre a gestão da atenção 
básica no SUS 
(     ) Conhecimentos relacionados à docência com estímulo à mudanças na formação em 
saúde e produção de conhecimento 
(     ) Desenvolvimento de projeto científico relevante para a Saúde Coletiva 
(     ) Melhora de relações interpessoais e contatos profissionais 


