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RESUMO 

 

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. 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. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar o perfil dos acadêmicos de Enfermagem 

de uma Instituição de Ensino Superior do Noroeste do Paraná, através de dados 

sociodemográficos, acadêmicos e elencando também os principais motivos de evasão e propor 

estratégias de ensino de acordo com as necessidades do aluno. Foi realizada uma pesquisa 

descritiva exploratória de caráter quantitativo, que utilizou questionário como forma de coleta 

de dados. A pesquisa contou com a participação de estudantes do curso de enfermagem da 

instituição pesquisada, dos quatro anos, somando 139 alunos em agosto de 2017. Observou-se 

que o curso se caracteriza por jovens do sexo feminino, solteiros, sem filhos, e que residem 

com os pais. Ainda, a maioria não participa de grupos de pesquisa, e nem recebem bolsa 

acadêmica. Percebe-se que o número de alunos que atuam em atividade remunerada, não 

apresentou diferença significativa em comparação aos que não trabalham. Verificou-se ainda 

que os discentes estão satisfeitos com o curso. Este estudo poderá tornar-se uma importante 

ferramenta para a coordenação e para os docentes do curso de enfermagem ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, elaborando estratégias que contemplem a demanda do 

estudante, contribuindo para a diminuição do índice de evasão.  

 

 

Palavras-chave: Discentes; Enfermagem; Educação. 

 

 

PROFILE OF NURSING ACADEMICS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

IN THE NORTHWEST OF PARANÁ 

 

ABSTRACT 

 

 Nursing began in Brazil in 1923, from the creation of the Anna Nery Nursing 

School, with the initiative of the sanitarist Carlos Chagas. In order to become an adequate 

educational process it must consider the characteristics of the student, and this knowledge will 

aid in the elaboration and application of teaching-learning methodologies. Accordingly, the 

objective of this study was to analyze the profile of the Nursing students of a University 

Center in the Northwest of Paraná, through sociodemographic and academic data, listing the 



 

main reasons for student dropouts and proposing teaching strategies according its needs. A 

quantitative exploratory descriptive research was carried out, using a questionnaire as a form 

of data collection. Students from the four years of the UNICESUMAR Nursing Course 

attended the survey, totalizing 139 participants in August 2017. It was observed that young, 

single and childless female woman, who reside with their parents, characterizes the course. 

Most of them do not participate in research groups, nor receive an academic scholarship. It is 

noticed that the number of students who work in paid activity, did not present a striking 

difference in comparison to those who do not work. And it was also verified that the students 

are satisfied with the course. This study could become an important tool for the council and 

the faculty of the nursing course throughout the teaching-learning process, elaborating 

strategies that contemplate the demand of the student, contributing to the decrease of the 

dropout rate. 

 

Keywords: Studentes; Nursing; Education.



 

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 o Conselho Nacional de Educação (2001), 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.  

No Brasil, a Enfermagem é composta por um quadro de 80% de técnicos e auxiliares e 

20% de enfermeiros (FIOCRUZ, 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 (MAGALHÃES et al., 2013). 

 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; CARZINO, 2002).  

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).  

Nesse pensar, destaca-se 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 

(BARLEM et al., 2012).   

          Estudos tem 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 et al., (1982) consideram desafiador o grupo de estudantes que já trabalha 

quando ingressam na universidade, tendo em vista as longas jornadas e as condições de 

trabalho, logo, os professores precisam de estratégias assertivas para manterem a atenção 

desses alunos. 

 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 mais adequados.  

Logo, o objetivo desse estudo foi analisar o perfil dos acadêmicos de enfermagem de 

uma Instituição de Ensino Superior do Noroeste do Paraná. 

 

2-  METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória de caráter quantitativo, que utilizou 

questionário como forma de coleta de dados, composto por perguntas fechadas e abertas, 

contendo dados de identificação pessoal, profissional, escolar e cultural.  

Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva é utilizada para descrever as características 

de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

Já a pesquisa exploratória, é utilizada para proporcionar maior familiaridade com o problema. 

Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado.   

A pesquisa contou com a participação de estudantes do 1º ao 4º ano do curso de 

enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior do Noroeste do Paraná. O curso de 

enfermagem dessa instituição foi criado em 2002, tendo um total de 195 acadêmicos no ano 

de 2017. 

Para coleta de dados utilizou um questionário fundamentado no trabalho de Horta, 

Bonilha e Ribeiro (1988), sobre as Características e aspirações do atual graduando de 

enfermagem: comparação entre duas instituições de ensino, que tinha como objetivo 

identificar e comparar características e aspirações do graduando de enfermagem.  



 

 A liberdade de participação foi preservada, evitando possível constrangimento, 

garantindo, assim, a participação voluntária e sigilosa dos estudantes. No momento da coleta 

dos dados, foram apresentados os objetivos do estudo e suas contribuições, além do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), assinado por cada participante em duas vias, sendo 

uma entregue ao acadêmico e outra foi arquivada pelos pesquisadores. 

Os dados dos questionários foram inseridos em planilha do programa Microsoft Excel 

2013, sendo posteriormente tabulados e elaboradas tabelas e gráficos em frequências absoluta 

e relativa. Posteriormente os dados foram analisados a luz de estudos previamente realizados 

sobre o assunto. 

Destaca-se que todos os preceitos éticos foram respeitados, sendo o projeto apreciado 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo seres humanos da 

UNICESUMAR pelo parecer nº 2.234.316 em conformidade às prerrogativas estabelecidas 

pela Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

 

3-  RESULTADOS 

 

A amostra da pesquisa constituiu-se de 139 alunos (71,3%) do total de 195 

matriculados no curso em agosto de 2017. Em relação aos dados sócios demográficos, 

verificou-se que a média de idade dos acadêmicos foi de 23,2 anos, sendo máxima de 51 e 

mínima de 17 anos, e a faixa etária de 20 a 24 anos a de maior ocorrência (42,4%). O sexo 

feminino foi o mais incidente com 86,3% dos alunos. Quanto ao estado civil a maioria 

(89,3%) eram solteiros e os casados somaram 14,4%. Houve predomínio da cor branca com 

66,9% dos entrevistados, seguido da cor parda (25,8) e negra (5%) (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição segundo características demográficas dos estudantes de uma Instituição de 

Ensino Superior do Noroeste do Paraná, 2017. 

 
VARIÁVEIS     TOTAL 

Idade N % 

17 – 19 41 29,4 

20 – 24 59 42,4 

25 – 29 15 10,7 

30 – 34 14 10 

35 – 39 03 2,1 

40 – 44 02 1,4 



 

45 – 49 03 2,1 

50 - mais 01 0,7 

Sexo   

Masculino 19 13,6 

Feminino 120 86,3 

Cor   

Branca  93 66,9 

Negra  07 5,0 

Parda  36 25,8 

Indígena  01 0,7 

Amarelo  06 0,7 

Estado civil   

Solteiro  111 79,8 

Casado  20 14,3 

Divorciado  04 2,8 

Viúvo  00 0,0 

União estável  04 2,8 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Na Tabela 2 estão distribuídas as variáveis relacionadas as questões socioeconômicas, 

onde 52,5% dos estudantes está inserida no mercado de trabalho formal e desses, 35,2% 

recebem de um à três salários mínimos e 10,7% referem remuneração mensal inferior a um 

salário mínimo.  

A maior parte dos estudantes não contribui com as próprias despesas (56%), tendo 

apenas nove (6,4%) que dependem do seu trabalho para o sustento pessoal e acadêmico. Entre 

os que trabalham, os motivos apresentados para o labor estão relacionados com a necessidade 

de remuneração e experiência profissional (23,7%).  

Nota-se que 51% dos sujeitos não são beneficiados com bolsa de estudos e, dentre os 

que a possuem, 51,5% referem-se a bolsas integrais. 

Quanto a moradia, 70,5% dos participantes moram na cidade onde se localiza a 

Instituição de ensino Superior que estudam, sendo que a maioria reside com os pais (52,5%), 

15,1% residem com seus cônjuges, 10,6% com parentes, 9,2% com amigos ou em repúblicas 

e 7,9% moram sozinhos. 

 Dentre os acadêmicos que residem em outras cidades, 58,2% levam até 30 minutos 

para o deslocamento de casa até a instituição, 23% demoram entre 30 minutos e uma hora e 

18,1% gastam mais de uma hora. 



 

Com relação ao curso de bacharelado em enfermagem, 51% refere que a enfermagem 

não foi o curso de primeira escolha. Apenas 7,9% (11) acadêmicos já possuem um curso de 

graduação. 

 

Tabela 2. Distribuição dos acadêmicos de Enfermagem quanto às variáveis socioeconômicas, 2017. 

VARIÁVEIS TOTAL 

 

 N % 

Trabalha   

Sim  73 52,5 

Não  66  47,4 

Renda Individual (em salários mínimos)   

Menos de 1 15 10,7 

1 – 3  49 35,2 

4 – 5  08 5,7 

+ de 5 01 0,7 

Não informado  66 47,4 

Bolsista   

Sim  68 48,9 

      Parcial  33 48,5 

      Integral  35 51,5 

Não possui  71 51 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Em resposta a motivação para escolha do curso de enfermagem, 68,2% disseram que 

foi uma escolha pessoal e 14% que foi por influência de familiares, amigos ou profissionais 

enfermeiros. 

 Quanto à esperança dos estudantes diante da formação no curso, 50,2% esperam 

estabilidade econômica e no emprego, 18% acreditam na ascensão profissional e 17,4% 

acreditam que terão garantia de empregabilidade, alguns ainda responderam que desejam ser 

respeitados, ter autonomia para realizar um cuidado mais adequado e também realização 

pessoal e profissional. 

 O percentual de satisfação dos acadêmicos com o curso é alto, sendo que 94,2% dizem 

estar satisfeitos, e 62,5% nunca pensou em desistir, apenas 37,4% dos acadêmicos já tiveram 

pensamentos de desistência, estando entre os motivos queixas como dificuldades financeiras, 

de aprendizagem, associadas ao cansaço do trabalho e a distância percorrida até a instituição.  

 Somente 11,5% dos participantes realizam algum projeto de iniciação científica. 

Ainda, 74,1% não realiza nenhuma atividade física regular e 60,4% não dispõe de tempo para 

o lazer. 

 



 

4-   DISCUSSÃO  

 

Assim como em vários outros estudos, este também mostrou a prevalência do sexo 

feminino entre os acadêmicos de Enfermagem com 86,3%, corroborando com os resultados 

de quatro instituições de ensino superior do sudeste brasileiro onde 84,5 dos acadêmicos eram 

mulheres (BUBLITZ et al., 2015). Também Corrêa et al. (2011), confirma esses dados, o qual 

encontrou 70% de mulheres entre estudantes de enfermagem.  

Porém, pesquisas mais recentes demostram que há, historicamente, uma evolução, 

uma vez que profissão era estritamente feminina, hoje já possui número razoável de pessoas 

do sexo masculino, conforme dados colhidos de duas escolas na década de 80, sendo uma 

pública e outra privada, da cidade de São Paulo, onde 98,04% dos estudantes participantes 

eram mulheres (HORTA; BONILHA; RIBEIRO, 1988).  

Nesse sentido, afirma-se que a enfermagem é uma profissão tradicionalmente feminina 

e que um dos fatores que possibilitou o ingresso de alunos do sexo masculino na profissão 

está relacionado à Reforma Universitária nos anos de 1966 e 1967 (CASTRO; CARVALHO; 

BORGES, 1982). 

Em relação à idade, verificou-se que, na instituição estudada, os acadêmicos são 

essencialmente jovens com a média de idade de 23,2 anos, semelhante à pesquisa de Bublitz 

(2015) que teve a média de 24,1 anos, distanciando-se da média de idade encontrada por 

Bampi et al. (2013) que foi de 20,7 anos.  

Em seu estudo sobre a qualidade de vida de graduandos de enfermagem, Oliveira, 

Mininel e Felli (2011), classificam a mesma como sendo não mais restrita à ausência de 

doença, mas sim composta por, pelo menos, seis domínios: o físico, o psicológico, o nível de 

independência, as relações sociais, o meio ambiente e a espiritualidade.  

No processo de formação, o acadêmico enfrenta situações de sofrimento que podem 

contribuir tanto para processo de humanização do trabalho, quanto para sua banalização, 

fazendo com que estudantes de enfermagem tenham cargas de trabalho semelhantes a de 

profissionais já inseridos no mercado de trabalho, uma vez que estes necessitam do trabalho 

para arcar com suas despesas ou de sua família, necessitando na divisão do seu tempo para 

realizar suas atividades e estar presente durante as aulas, podendo comprometer o futuro 

profissional, caso novas estratégias de intervenções não sejam tomadas (OLIVEIRA; 

MININEL; FELLI, 2011).  

No estudo de Oliveira, Mininel e Felli (2011), acadêmicos do curso de Enfermagem 

destacaram o cansaço, a realização da monografia, atividade remunerada concomitante com a 



 

faculdade, sobrecarga de atividades e estresse, como sendo fatores que influenciam na 

qualidade de vida acadêmica, tornando deficiente o rendimento escolar e influenciando no 

processo ensino-aprendizagem do aluno.  

A relação trabalho e curso superior é contundente e traz sérios prejuízos aos estudantes 

que precisam conciliar suas atividades pessoais como casa, família, lazer e cuidados pessoais 

com a graduação e ainda mais, o trabalho. Essa ampla jornada é uma característica comum 

nos acadêmicos da enfermagem, o que pode levar a predisposição ao stress, fadiga, 

esgotamento emocional e diminuição do desempenho acadêmico (SILVA et al., 2011).  

Esses estudantes que trabalham são, de longa data, preocupação dos docentes de 

enfermagem que observam que o rendimento escolar dessas pessoas pode ser deficiente, uma 

vez que apresentam-se cansados nas salas de aula, laboratórios ou ensino clínico. Tendo em 

vista essas divergências de ensino, o projeto pedagógico deve prever experiências de 

aprendizagem que compatibilizem escola-trabalho e, consequentemente, um melhor 

aproveitamento da vida escolar (COSTA et al., 1982). 

Mesmo diante as dificuldades encontradas e reveladas pelos estudantes, a satisfação 

com o curso é de 94,2%, denotando que há envolvimento efetivo dos mesmos, assim como 

sentem-se motivados para a formação, sendo esse um fator importante, pois esse influencia 

diretamente no interesse e no aprendizado do aluno.  

Nesse sentido, o anseio dos alunos pode relacionar-se com a satisfação de ser um 

estudante de nível superior, o sentimento de pertencer a um grupo de estudantes e a 

possibilidade de perceber o seu futuro como promissor aplicando os conteúdos desenvolvidos 

no curso (BUBLITZ et al., 2015).  

Mesmo diante da satisfação com o curso, 52 alunos (37,4%) já pensaram em desistir 

por motivos variados. Dentre os que pensaram em desistir, 31 (59,6%) cursam enfermagem 

como segunda escolha, sendo que a maioria pretendia cursar medicina.  

O pensamento de desistência e insatisfação com o curso pode estar relacionada com a 

imaturidade de jovens que ingressam na graduação de enfermagem, além da dificuldade ou 

impossibilidade de ingressar no curso de primeira escolha, sendo a enfermagem o curso de 

segunda opção, como já apresentado por Barlem et al. (2012), em estudo que retrata sobre a 

evasão do curso de graduação em enfermagem. 

Considerando a opção profissional, cabe destacar que essa, também, pode evidenciar o 

processo histórico de uma profissão, seus preconceitos e suas perspectivas sociais de 

reconhecimento (BARLEM et al., 2012). 



 

Dessa forma, a evasão pode ser justificada, em virtude do reconhecimento das poucas 

perspectivas profissionais como a baixa remuneração, baixo status concedido pela profissão e 

da desvalorização vivenciada o que contribui para o sentimento de inferiorização do 

estudante, podendo relacionar-se também com a  faixa etária, predominantemente jovens, e as 

dúvidas quanto ao futuro profissional, ocasionando decepção com o curso em andamento e 

seu posterior abandono (BARLEM et al., 2012;  BUBLITZ et al., 2015).  

Observa-se também que, a graduação, com o passar do tempo, pode desenvolver no 

aluno, a condição de insatisfação diária que acaba por desencadear sentimentos de 

nervosismo, ansiedade, irritabilidade e impaciência, desinteresse e desmotivação (HIRSCH et 

al., 2015).  

Percebe-se que grande parte dos acadêmicos não dispõe de tempo para a prática de 

atividades físicas regulares (74,1%) ou atividades de lazer, uma vez que a participação em 

atividades físicas diminui com o crescimento, especialmente do adolescente que ingressa na 

idade adulta. Além disso, o sedentarismo está relacionado com a tecnologia, uma vez que, 

quanto mais tecnologia é criada menos tempo as pessoas têm para se dedicarem à manutenção 

de sua saúde (BUBLITZ et al., 2015).  

Logo, conhecer as características sócio demográficas e acadêmicas dos discentes de 

enfermagem podem auxiliar no processo contínuo de avaliação curricular, uma vez que pode 

contribuir para a elaboração de estratégias que contemplem as demandas e as necessidades 

dos alunos do curso, levando em consideração o perfil predominante em cada turma, 

facilitando a absorção e o aprendizado do ensino, tornando as práticas mais eficazes 

(BUBLITZ et al., 2015).  

Destaca-se que o estudo teve limitações visto que em torno de 30% dos acadêmicos 

não responderam ao questionário por diversos motivos como não serem encontrados na sala 

de aula, dificuldade de reunir alunos da 4ª série, visto que esses se encontram em campo de 

estágio durante todo o ano. 

 

5-  CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados do estudo, identificou-se que, o perfil da maioria dos 

estudantes de enfermagem da IES escolhida para o estudo, caracteriza-se por jovens do sexo 

feminino, solteiros, sem filhos, e que residem com familiares. Em relação a atividade 

acadêmica, verificou-se que a maioria não participa de grupos de pesquisa, e nem recebem 

bolsa acadêmica.  



 

De forma semelhante a outros estudos, a maioria dos alunos trabalham e estudam, 

sendo responsáveis pelo próprio sustento, trazendo uma carga de atividades no seu cotidiano. 

Mesmo assim, verificou-se que os discentes se encontram satisfeitos com o curso, mesmo 

diante das dificuldades encontradas. Denota-se que há envolvimento dos mesmos, e sentem-se 

motivados para a formação acadêmica.  

Destarte, um terço já pensou em desistir do curso, onde os principais motivos são as 

dificuldades financeiras e de aprendizado. Sendo os acadêmicos que trabalham os mais 

suscetíveis a evasão.  

Destaca-se ainda, que este estudo pode caracterizar-se como uma importante 

ferramenta para os gestores e docentes do curso de enfermagem ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem, permitindo a eles, elaborar estratégias que contemplem a demanda de 

seus alunos, melhorando a qualidade do ensino, diminuindo assim o índice de evasão, fazendo 

com que estes ingressem no mercado de trabalho com maior grau de satisfação e realização 

profissional.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

NOME: _______________________________________________ SÉRIE: ______  

1. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

2. Raça: ( ) Branco  ( ) Negro  ( ) Pardo  ( ) Indígena  ( ) Amarelo 

3. Idade: _____________ 

4. Qual seu estado civil? 

( ) Solteiro   ( ) Casado  ( ) Divorciado  ( ) Viúvo  ( ) Amasiado  

5. Você mora em Maringá? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se sua resposta foi não, qual a cidade que você reside? ____________________ 

6. Onde você está residindo? (Marque mais de uma alternativa se for seu caso) 

( ) Na casa dos pais; ( ) Em república;  ( ) Sozinho; 

( ) Com parentes;  ( ) Pensionato; 

( ) Com colegas;  ( ) Com cônjuge;  

7. Atualmente você atua em atividade remunerada? 

( ) Sim  ( ) Não 

8. Em caso afirmativo, qual sua renda mensal? 

( ) Menos de 1 salario mínimo; 

( ) De 1 a 3 salários mínimos; 

( ) De 4 a 5 salários mínimos; 

( ) Mais de 5 salários mínimos; 

9. Qual a sua contribuição para as despesas da família? 

( ) Contribuo mas não sou o único responsável; 

( ) Sou o único responsável; 

( ) Não contribuo; 

10. Seu trabalho se relaciona com o curso que faz? 

( ) Sim  ( ) Não 

11. Qual a razão de você trabalhar? 

( ) Para adquirir experiência profissional; 

( ) Pela necessidade de remuneração; 

( ) Pela necessidade de remuneração e experiência profissional; 

( ) Para pagar a mensalidade do curso de Enfermagem; 



 

Outro: _________________________________________________________ 

12.  Qual o curso Ensino Médio você concluiu? 

( ) Ensino Médio  ( ) Supletivo  ( ) Curso Técnico Profissionalizante            

13. Você prestou vestibular para outro curso? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se sim, qual? __________________________ 

14.  Você fez outro curso superior? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se sim, qual? ___________________________ 

15.  Você é beneficiado com algum programa de bolsa?  

( ) Sim  ( ) Não  

Se sim, qual? ( ) Parcial PROUNE ( ) Integral PROUNE 

( ) Parcial PROMUBE ( ) Integral PROMUBE ( ) Parcial FIES ( ) Integral FIES  

( ) Parcial CESUCRED ( ) Integral CESUCRED 

Outros: ____________________ 

16.  Qual a razão de você estar cursando Enfermagem? (Marque mais de uma alternativa se for 

seu caso)  

( ) Poucos gastos com o curso;  

( ) Conduz a uma profissão com uma melhor remuneração   

( ) Influência de parentes e/ou amigos; 

( ) Influência de profissional enfermeiro; 

( ) Decisão pessoal; 

( ) Indicação de teste vocacional; 

Outra razão: _____________________________________________________ 

17. Você está satisfeito com o Curso? 

( ) Sim  ( ) Não 

Se não, qual o motivo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. Já pensou em desistir do curso?  

( ) Sim  ( ) Não 

Se sim, qual o motivo? 



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Qual a média de tempo gasto para chegar à faculdade? 

( ) Até 30 minutos; 

( ) De 30 a 60 minutos; 

( ) Mais de 60 minutos; 

20. Participa de algum grupo de atividade de pesquisa científica? 

( ) Sim  ( ) Não 

21. Pratica alguma atividade de lazer durante a semana? 

( ) Sim  ( ) Não 

22. Realiza atividades físicas regularmente? 

( ) Sim  ( ) Não  

23. Na sua opinião, o que você espera que a profissão lhe propicie? (marque mais de um se for 

seu caso)  

( ) Estabilidade econômica; 

( ) Estabilidade de emprego; 

( ) Garantia trabalhista; 

( ) Ascensão profissional; 

( ) Atualização e reciclagem de conhecimento ; 

Outro:_____________________________________________________________ 

 


