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RESUMO

Quando criado em 2000, o curso Ciências Aeronáuticas da Universidade Estácio de Sá tinha o objetivo de formar pilotos para o mercado da 
aviação brasileira. Mas, com o desenvolvimento da tecnologia e o crescimento do setor aéreo, o curso foi forçado a mudar seu objetivo. 
Atualmente, a instituição vem formando profissionais para atuar em diversos segmentos do sistema de aviação e não somente pilotos como 
antes. Entretanto, não foi possível ainda identificar se as mudanças estão cumprindo o papel de formar profissionais com eficácia e eficiência para 
suprir a necessidade do mercado e, por isso, foi desenvolvido um Projeto de pesquisa com os alunos do próprio curso. Neste sentido, este resumo 
tem por objetivo apresentar parte da pesquisa realizada que visa analisar os pontos fortes e fracos do curso, quanto ao seu currículo, tanto do 
ponto de vista do egresso quanto do discente. A proposta é realizar uma comparação entre os dois grupos para se ter uma noção do 
desenvolvimento já alcançado e o que se pode melhorar a partir da opinião dos alunos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada por meio 
de questionários desenvolvidos especificamente para este fim com perguntas abertas e fechadas, algumas também em formato de Escala Likert. 
A população ou universo, até o período de 2015.2, é composta de 332 discentes e 509 egressos. A princípio a pesquisa foi encaminhada para 
todos aqueles que os endereços eletrônicos estavam atualizados. Em dados obtidos até abril de 2017, tem-se uma amostra parcial composta de 
86 (26%) discentes e 89 (17%) egressos. As questões relacionadas ao Currículo foram colocadas em forma de escala com 5 (cinco) opções de 
escolhas de concordância, variando de "Discordo Totalmente” até “Concordo Totalmente”, e mais uma opção “Não Sei”. Para a análise dos 
pontos fortes, foram destacados os percentuais de respostas concordantes e, para os fracos, as discordantes, onde pode-se perceber o destaque 
de alguns aspectos (pontos fortes) e a rejeição de outros (pontos fracos), por meio da comparação das respostas dos dois grupos: Egressos (E) e 
Discentes (D). Entre os pontos fortes identificados, destacam-se os aspectos que obtiveram mais de 75% de concordância de ambos os grupos, 
quais sejam: “o curso apresenta temas referentes à minha área de atuação” (E = 82,0% / D = 96,5%); “o curso tem um predomínio de disciplinas 
que priorizam as habilidades teóricas da aviação” (E = 83,1% / D= 75,6%); e, “o curso oferece disciplinas com conteúdos que se complementam” 
(E= 80,9% / D= 75,6%). Quanto a essas três questões, os dois grupos concordam que o que é ensinado pelo curso é coerente com o que, 
teoricamente, é exigido pela atividade profissional e que existe uma ligação lógica entre os conteúdos trabalhados. Já com relação aos pontos 
fracos, cita-se aqueles que apresentaram mais de 40% de discordância: “o curso oferece oportunidades de relacionamento com empresas ligadas 
à indústria aeronáutica (E = 70,8% / D = 68,6%); “O curso oferece oportunidades de acesso e discussão sobre o Projeto Pedagógico desenvolvido” 
(E = 40,4%/ D = 43,0%); e  “o curso tem um predomínio de disciplinas que priorizam as habilidades práticas da aviação” (E = 41,6% / D = 45,3%). 
Como é possível observar, o curso possui certas deficiências. A participação na discussão do projeto pedagógico é importante para que ajustes 
sejam propostos no sentido de atender as necessidades de seus alunos. As outras duas afirmativas mostram que os alunos ainda percebem um 
distanciamento entre o que é oferecido no curso, em termos práticos, e a realidade da profissão. Os resultados expostos até o momento são 
preliminares, sendo aguardado um número maior de respondentes para ampliar a amostra e novas informações serem obtidas. Há ainda outras 
questões em análise, mas, até o momento, as respostas obtidas já se mostram relevantes e são de extrema importância para melhoria do curso 
de forma geral.

Exatas e Engenharias

Ciências Aeronáuticas
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


