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RESUMO: Com o crescente número de cursos de enfermagem pelo país, questiona-se a qualidade do 
ensino das mesmas. O estudo tem o propósito de avaliar a percepção do acadêmico de enfermagem a 
respeito da profissão de escolha e estabelecer um quadro comparativo e evolutivo entre discentes ingressos 
e egressos do curo de enfermagem, além de perceber se o acadêmico consegue somar e acumular 
conhecimento durante sua formação acadêmica, se reconhece a construção de um profissional enfermeiro 
e identificar a razão que os motivaram a ingressar no curso de formação de enfermagem. Para a elaboração 
do quadro serão utilizadas as Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação do Brasil, em que se 
estabelece a competência e habilidade necessária para a formação do enfermeiro. O estudo será descritivo 
exploratório, com abordagem quali-quantitativa, com coleta de dados através de um instrumento elaborado 
para tal estudo, onde os sujeitos serão os acadêmicos do curso de enfermagem (matriculados na primeira e 
quarta séries de todos os turnos), no ano de 2009, em uma instituição de ensino superior privada no Norte 
do Paraná. Será utilizado um questionário estruturado, contendo perguntas abertas e fechadas que será 
entregue para os acadêmicos de enfermagem. As questões abertas serão gravadas, transcritas, analisadas 
e seu conteúdo dividido em categorias. As questões fechadas serão analisadas por método estatístico.  
Pretende-se avaliar o processo de formação acadêmica e a consonância com as diretrizes curriculares do 
MEC, assim como as expectativas e frustrações dos discentes e avaliar o trabalho do docente e o 
aprendizado do discente, contribuindo para a formação acadêmica, através do processo de reflexão por 
parte dos discentes e docentes participantes do processo de formação acadêmica. 
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