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RESUMO
O curso superior em enfermagem tem como foco principal formar enfermeiros com perfil generalista, humanista, crítico e
reflexivo, para que possa ser um profissional qualificado para o exercício de enfermagem, sendo capaz de intervir nos
problemas de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico baseado no rigor cientifico e intelectual pautado
em princípios éticos.  O objetivo do estudo será analisar o perfil dos acadêmicos de enfermagem de uma instituição de
ensino superior no noroeste do Paraná. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, que utiliza questionário como
forma de coleta  de dados,  composto  por  perguntas fechadas e abertas,  contendo dados de identificação  pessoal,
profissional, escolar e cultural. Será realizada com estudantes de 1ª a 4ª série do curso de bacharelado em enfermagem
de um Centro Universitário do Noroeste do Paraná. Será utilizado um questionário com questões fechadas e de múltipla
escolha, sendo após lançados em planilha Microsoft Excel 2013 para tabulação. Espera-se que a partir deste estudo
torne-se  possível  a  elaboração  de  estratégias  de ensino  que  possam contribuir  para  a  diminuição  da  evasão dos
acadêmicos de enfermagem, quando comparado o perfil dos alunos com as justificativas de evasões, com base nas
efetivas  elaborações  de  estratégias  de  ensino-aprendizagem,  aumentando  assim  o  número  de  profissionais  mais
capacitados, com conhecimento técnico-cientifico e pensamento crítico-reflexivo no mercado de trabalho, melhorando a
qualidade da assistência da saúde pública no país. 
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1 INTRODUÇÃO

A enfermagem teve seu início no Brasil no ano de 1923, a partir da criação da Escola de
Enfermagem  Anna  Nery,  com  a  iniciativa  do  sanitarista  Carlos  chagas.  Coube  a  algumas
enfermeiras  americanas  o  planejamento,  a  organização  implantação  e  avaliação  do  curso  de
graduação, fundamentado no modelo de Florence Nightingale, sendo assim de caráter científico
(VALL; PEREIRA; FRIESEN, 2009)

De acordo com a Resolução cne/ces nº 3, de 7 de novembro de 2001 Art.3º, o curso superior
em  enfermagem  tem  como  foco  principal  formar  enfermeiros  com  características  generalista,
humanista, crítico e reflexivo, para que possa ser um profissional qualificado para o exercício de
enfermagem, sendo capaz de intervir nos problemas de saúde-doença mais prevalentes no perfil
epidemiológico baseado no rigor cientifico e intelectual pautado em princípios éticos. 

 A enfermagem hoje no país é composta por um quadro de 80% de técnicos e auxiliares e
20%  de  enfermeiros  (COFEN,  2015).  Em  2014  o  Brasil  possuía  em  torno  de  734  cursos  de
graduação presenciais  no  País,  graduando cerca  de 39.994 pessoas por  ano.  A expansão dos
cursos de Enfermagem foi e é necessária para que haja cobertura das áreas de um país continental
como o Brasil (BRASIL, 2014). 

Durante a formação do enfermeiro são conhecidas as dificuldades evidenciadas pelos alunos,
pelas taxas de evasão, reprovação, trancamento de matriculas e transferências. Todo o processo
educacional,  para  se  tornar  adequado,  deve  considerar  as  características  do  aluno  e  esse
conhecimento  auxiliará  na  elaboração  e  aplicação  de  metodologias  de  ensino-aprendizagem
(MAGALHÃES, L.B; CARZINO, E.P, 2002). 
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Embora crescente,  a evasão de um curso é uma situação cada vez mais constante, sendo
difícil  sua compreensão e análise pela complexidade e múltiplas dimensões envolvidas em suas
diferentes manifestações motivadoras em cursos superiores (BARLEM, et al., 2012). 

Como BARLEM et al. (2012), traz em sua pesquisa sobre a evasão do curso de graduação
em enfermagem, pode-se destacar que a evasão pode ocorrer em virtude do reconhecimento das
poucas perspectivas profissionais, da baixa remuneração, do baixo status concedido pela profissão
e da desvalorização vivenciada, o que contribui para o sentimento de inferiorização do estudante,
ocasionando decepção com o curso em andamento e seu posterior abandono. 
          Estudos têm mostrado as diferenças do perfil de estudantes de escolas de enfermagem
públicas e privadas, sendo que, nesta última, a maioria trabalha para sua manutenção ou da sua
família, ingressando com idades mais avançadas, e ainda, encontram-se alunos que já atuam na
área de enfermagem e possuem conhecimento prévio sobre a profissão (HORTA; BONILHA; RIBEIRO,
1988; NAKAMAE et al.,1997).

Costa, Leite e Sanchez (1982) consideram um desafio o grupo de estudantes que já trabalha
quando ingressam na universidade, tendo em vista as longas jornadas e as condições de trabalho,
logo,  é  um  desafio  para  os  professores  manterem  a  atenção  desses  alunos,  devendo  utilizar
estratégias de ensino diferenciadas.

A partir da problemática exposta, da evasão e das diversidades encontradas no curso e pelo
interesse dos pesquisadores na área educacional, depreende-se a necessidade de conhecer melhor
o perfil dos estudantes de enfermagem de uma instituição privada do noroeste do Paraná, com o
intuito  de  desenvolver  estratégias  mais  eficazes  para  o  ensino-aprendizagem  dos  alunos,
conhecendo suas dificuldades e facilidades, formulando assim programas de ensino adequados. 

O  objetivo  do  estudo  será  de  analisar  o  perfil  dos  acadêmicos  de  enfermagem de  uma
Instituição de Ensino Superior do Noroeste do Paraná.

2 MATERIAS E MÉTODOS

Trata-se  de uma pesquisa  descritiva  exploratória,  que utiliza  questionário  como forma de
coleta  de  dados,  composto por  perguntas fechadas e  abertas,  contendo dados de identificação
pessoal, profissional, escolar e cultural. 

A pesquisa será realizada com estudantes de primeira, segunda, terceira e quarta série do
curso de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior do Noroeste do Paraná. A construção
do questionário fundamentou-se em um instrumento adaptado de Horta, Bonilha e Ribeiro (1988).

A liberdade de participação será preservada, evitando possível constrangimento, garantindo,
assim, a participação voluntária e sigilosa dos estudantes. No momento da coleta dos dados, serão
apresentados os objetivos do estudo e suas contribuições, além do Termo de Consentimento Livre
Esclarecido, que será assinado por cada participante presente. 

Os dados obtidos a partir das questões fechadas serão apresentados de modo descritivo, em
frequências  absoluta  e percentual.  As  informações coletadas serão organizados em planilha  do
programa Microsoft Excel 2013, sendo após elaboradas tabelas e gráficos pelo  software R studio,
para posteriormente serem analisadas a luz de estudos previamente realizados sobre o assunto.
Destaca-se  que  serão  respeitados  todos  os  preceitos  éticos,  onde  o  projeto  será  submetido  à
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo seres humanos da Unicesumar em
conformidade às prerrogativas da Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde (CNS). Os dados somente serão coletados após parecer favorável do CEP.
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3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se através dos resultados do estudo,  traçar  o  perfil  dos  acadêmicos do curso  de
enfermagem da Instituição de Ensino Superior escolhida para a pesquisa.

Acredita-se que, a partir dos dados socioeconômicos, demográficos, pessoais e acadêmicos
será possível identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos e suas expectativas em relação a
profissão assim como identificar as fragilidades e potencialidades existentes no desenvolvimento da
graduação.  Poderão também ser  elucidadas as possíveis  causas de evasão do curso,  e  assim
proporcionar subsídio para melhoraria da formação acadêmica.

REFERÊNCIAS

BARLEM, Jamila Geri Tomaschewski et al. Opção e evasão de um curso de graduação em 
enfermagem: percepção de estudantes evadidos. Revista Gaúcha Enfermagem, Porto Alegre, v. 
33, n. 2, p.132-138, 01 jun. 2012. Semanal. Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/viewFile/19562/19574>. Acesso em: 
10 jun. 2017.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Site oficial. [online] [capturado
em: 01 de agosto de 2017] Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. Resolução cne/ces 3/2001: conselho nacional de educação
câmara de educação superior. Brasília: Diário Oficial da Uniã, 2001. 37 p. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017.

COSTA, Zélia Sena; LEITE, Josete Luzia; SANCHEZ, Solange. Estudo de alguns fatores que 
influenciam o rendimento escolar do estudante de enfermagem. Rev. Bras. Enf, Df, v. 35, n. 10, 
p.102-130. 1982. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v35n1/0034-7167-reben-35-01-
0102.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2017.

HORTA, Ana Lúcia de Moraes; BONILHA, Ana Lúcia de Lourenzi; RIBEIRO, Moneda Oliveira. 
Características e aspirações do atual graduando de enfermagem: - comparação entre duas 
instituições de ensino. Rev. Esc. Enf. Usp, São Paulo, v. 22, n. 3, p.323-337, dez. 1988. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v22n3/0080-6234-reeusp-22-3-323.pdf>. Acesso em: 15 jun. 
2017.

MAGALHÃES, Lilia Bueno de; CARZINO, Eliana Portella. O perfil dos alunos da primeira turma de 
Enfermagem da Universidade Tuiuti do Paraná. Tuiuti: Ciência e Cultura, Curitiba, v. 26, n. 3, 
p.109-122, jan. 2002. Disponível em: < http://utp.br/tuiuticienciaecultura/FCBS/FCBS%2026/PDF/art
%2010.pdf >. Acesso em: 15 jun. 2017.

NAKAMAE, Djair Daniel et al. Caracterização socioeconomicas e educacional do estudante de 
enfermagem nas escolas de minas gerais. Rev. Esc. Enf. Usp, Minas Gerais, v. 31, n. 1, p.109-118, 
abr. 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v31n1/v31n1a09.pdf>. Acesso em: 20 
jun. 2017.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



VALL, Janaina; PEREIRA, Laura França; FRIESEN, Tatiane Temmy. O perfil do acadêmico de 
enfermagem em uma faculdade privada da cidade de Curitiba. Cadernos da Escola de 
Saúde, Curitiba, v. 2, n. 1, p.1-10, nov. 2009. Disponível em: 
<http://revistas.unibrasil.com.br/cadernossaude/index.php/saude/article/viewFile/18/18>. Acesso em: 
20 jun. 2017.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

