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Para o homem atual, vivenciar o modelo capitalista significa submeter - se às diferentes condições de vida
nem sempre adequadas.Ao pensar - se no homem inserido na sociedade brasileira, vê - se a importância do
resgate de sua condição humana.Assim,torna - se necessário que o ser humano busque formas de ter melhores
condições de vida com o ingresso nas universidades,visando a transformação profissional.As mudanças no
mundo moderno do trabalho,exigem que a universidade transmita aos futuros profissionais certas
habilidades.Estas habilidades porém não estão contempladas na clássica missão acadêmica, como poderia
supor.Logo,o professor universitário deve ter como atribuição não só adquirí - las,mas também transmití -
las.A graduação em enfermagem,deve caracterizar um processo de interação entre as pessoas nos diferentes
ciclos da vida,envolvendo saúde e doença,assim,os alunos de enfermagem devem compreender a prática da
enfermagem como prática social e técnica.O posicionamento do enfermeiro depende de sua compreensão da
sociedade e de seus propósitos de transformação da realidade em que esteja inserido,pois a ação do enfermeiro
deve dar - se a partir da congregação de esforços com a equipe multiprofissional e com a própria clientela.Para
que ocorra o processo de ensino - aprendizagem é necessário que os professores conheçam a didática,em teoria
e prática, pois,o que é,e como pode ajudar a desenvolver os programas disciplinares, segundo pressupostos
cientifícos que visam a ação educativa.Estes pressupostos abstratos se acumulam sobre o processo de
ensino,na busca de torná - lo mais eficiente.O objetivo do presente estudo é conhecer a percepção dos alunos
de graduação em enfermagem sobre a qualidade do processo de ensino-aprendizagem em relação à prática
docente.O trabalho caracteriza - se como estudo descritivo,onde se utilizou questionário auto-aplicavél para
alunos da graduação em enfermagem do segundo e quarto ano,em uma instituição de ensino superior de
caráter privado.Foram analisados 60 questionários, onde as variáveis de destaque foram nível de interesse dos
alunos pelas aulas,aceitação do aluno conteúdos teóricos abordados,correlação entre teoria e prática.O presente
trabalho demostrou entre os resultados que é necessário mudanças no enfoque educacional do curso de
enfermagem,pois a percepção dos alunos representa inseguranças a cerca da sua capacidade para habilidades
da futura profissão.Considerando os resultados obtidos sugere - se novas aproximações sobre o tema,bem
como sedimentar desenvolver entre professores e alunos com intuíto da melhoria da qualidade do processo
educacional nos cursos superiores.  
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