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RESUMO 

O objetivo fundamental deste trabalho é determinar uma estrutura de relacionamentos de 

variáveis que descrevem as condições de funcionamento do Curso de Graduação em Geologia 

da UFC, dentro de um arcabouço de percepções sob a ótica de discentes. Para tanto, foi 

concebida uma avaliação através de 22 perguntas fechadas, respondidas através de uma escala 

com quatro graus percepção, de negativa a positiva. As perguntas foram organizadas em cinco 

dimensões de avaliação. As respostas de 76 questionários permitiram a caracterização das 

dimensões Corpo Docente, Corpo Técnico-Administrativo e parte da Estrutura Curricular 

(características gerais) como pontos fortes, enquanto que a dimensão Infraestrutura e aspectos 

como horário das disciplinas e oportunidades de bolsas e estágios incluídos na dimensão 

Estrutura Curricular foram considerados como pontos fracos. Uma análise fatorial 

exploratória identificou quatro construtos relacionados a essas percepções, envolvendo 15 

variáveis: Coordenação; Progressão Discente; Infraestrutura de Ensino e Convivência, e; 

Formação Profissional. Dentre estes, o fator Progressão Discente revelou-se central na 

estrutura de relações, articulando-se com todos os outros construtos e algumas variáveis 

excluídas da análise fatorial. Esses relacionamentos permitiram a identificação e sugestão de 

parâmetros-chave ou indicadores que forneçam medidas para o monitoramento dos processos 

e aperfeiçoamento do curso. 

 

Palavras-chave: Curso de Geologia; Avaliação Educacional; Análise Fatorial. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to determine a relationship structure of variables that describe the 

operating conditions of the Graduate Course of Geology (Universidade Federal do Ceará), 

using the student’s perceptions. In order to achieve this, it was designed an evaluation trough 

22 closed ended questions, answered in a four grade perception scale, from negative to 

positive. The questions were organized in five evaluative dimensions. The answers of 76 

questionnaires allowed the characterization of course dimensions regarded as strengths: 

Professor Staff, Technical-Administrative Personal Staff, and Curriculum general 

characteristics. The dimensions regarded as weaknesses were: Infrastructure and aspects 

included in Curriculum as class schedules, scholarship and traineeship opportunities. An 

exploratory factorial analysis was conducted and resulted in four perception constructs 

involving 15 variables: Coordination Course, Students Progression, Infrastructure of 

Instruction and Acquaintance, and Professional Formation. Students Progression revealed 

itself a central construct in the relationship structure, linking with all the others constructs and 

some of the factorial analysis excluded variables. These relationships allowed the 

identification and suggestion of indicators that could provide measures to process monitoring 

and course improvement. 

 

Keywords: Geology Course; Educational Evaluation; Factorial Analysis. 
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1       INTRODUÇÃO   

  

1.1    Considerações Iniciais 

 

Uma maior exigência de qualidade nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

no seio das instituições públicas faz necessária a utilização de ferramentas para o 

aprimoramento dos processos, tendo em vista a excelência dos produtos. Este aprimoramento 

é resultado de decisões que conduzem ao alcance dos objetivos almejados, decisões essas 

calcadas na identificação e coleta de informações que permitam decidir entre várias 

alternativas de ação (VIANA, 2000, p. 26). 

É nesse contexto que se insere a avaliação educacional, concebida primariamente 

como uma atividade orientada em longo prazo para estimular, auxiliar e direcionar os esforços 

para fortalecer e melhorar os empreendimentos educacionais (STUFFLEBEAN, 2003). 

Dentro de uma multiplicidade de aspectos, a avaliação interna de um programa 

educacional sinteticamente representa (TEIXEIRA; MASSETO, 2004): 

 

a) Um processo crítico, com levantamento permanente de informações com vistas ao 

reconhecimento de problemas e oportunidades, informações essas voltadas para a mudança e 

a transformação da situação presente, buscando desenvolvimento e não somente controle e 

administração burocrática da situação; 

 

b) Um processo democrático, com o envolvimento de todos os participantes do programa. 

Não se pode pensar em processo avaliativo com resultados significativos sem que dele 

participem todos os professores, alunos e funcionários. Em adição, esse processo deverá 

envolver esses participantes desde o início. Dificilmente se realizará um processo avaliativo 

quando este surgir como determinação de cima para baixo; 

 

c) Um processo pedagógico, pois se trata de uma ação que, simultaneamente à sua realização, 

propicia a participação dos interessados (professores, coordenadores, alunos, funcionários) e o 

desenvolvimento dos programas. 

 

Sob este enfoque, a presente pesquisa visa conhecer melhor o Curso de Graduação 

em Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), especificamente os parâmetros 

internos que permitem ao curso alcançar seu objetivo primordial: formar geólogos. Esses 
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parâmetros se relacionam às condições de funcionamento do curso e se agrupam em cinco 

dimensões: Infraestrutura; Corpo Docente; Corpo Técnico-Administrativo; Estrutura 

Curricular e Atividades Extracurriculares, e; Coordenação. 

No entanto, escolheu-se como recorte em tema relativamente amplo a perspectiva 

discente. Esta escolha tem como base as mudanças ocorridas na administração pública a partir 

da grande crise do Estado, iniciada nos anos 1980, com o intuito de tornar o serviço público 

mais coerente com o contexto global neoliberal (BRESSER PEREIRA, 2001). Esse modelo 

gerencial tem sido denominado New Public Management (GUALMINI, 2008), ou Nova 

Administração Pública, no Brasil (FERLIE et al., 1996). Uma das características básicas da 

administração pública gerencial é a orientação para o cidadão e para a obtenção de resultados 

(BRESSER PEREIRA, 2001). 

Nesse sentido, procurou-se orientar a investigação, pelo menos num primeiro 

momento, para as percepções dos estudantes acerca do ambiente interno do curso, 

caracterizando seus pontos fortes e fracos. Também se procurou, através da análise fatorial, 

identificar os fatores latentes ou construtos que fundamentam as relações entre os parâmetros 

analisados, identificando a estrutura geral das relações e buscando parâmetros-chave que 

possam ser monitorados no decorrer de ações futuras de aprimoramento e mudança. 

Obviamente, uma avaliação desta natureza deve envolver mais atores, como 

professores, servidores técnico-administrativos, gestores da Administração Superior da UFC e 

representantes da sociedade em geral, sejam ou não ligados diretamente ao setor geológico, 

com empresas, órgãos públicos, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

do Ceará (CREA-CE), associações científicas e de categoria etc. Entretanto, devido a 

limitações de cunho prático e à própria natureza da pesquisa (dissertação de mestrado), optou-

se por focalizar a categoria que representa o fim das ações acadêmicas: o corpo discente.  

 

1.2    Formulação do Problema 

 

Até agora, o Curso de Graduação em Geologia da UFC tem carecido de 

informações sistemáticas que possam subsidiar ações de melhoria e monitoramento de 

resultados. Alguns pontos fracos do curso foram identificados por Silva Filho et al. (2008a), 

como a infraestrutura física e aspectos da integralização curricular, indicando a necessidade 

de ações para sanar esses problemas. Porém, é altamente questionável a eficácia de ações 

isoladas, apartadas de concepções e aspirações construídas pelos interessados no processo. 
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Portanto, o desafio é delinear a estrutura interna de funcionamento do Curso de 

Graduação em Geologia da UFC, seus pontos fortes e fracos, e também identificar 

parâmetros-chave de monitoramento que possam ser efetivamente utilizados em ações 

estratégicas de melhoria e acompanhamento dos processos de formação científica e 

profissional dos alunos. 

 

1.3    Caracterização do Curso de Graduação em Geologia da UFC 

 

O Curso de Geologia da Universidade Federal do Ceará conta atualmente 

(semestre 2010.2) com 190 alunos matriculados em disciplinas, embora na época da aplicação 

do questionário, contasse com 235 alunos em mesma situação. O ingresso anual é de 40 

alunos, distribuídos em duas turmas semestrais de 20 alunos cada. 

Com uma história que remonta ao final de 1969, o Curso de Geologia da UFC 

realizou seu primeiro vestibular em fevereiro de 1970 e obteve reconhecimento pelo MEC em 

1974 (SILVA FILHO et al., 2008b). A quantidade de geólogos formados, até o semestre 

2010.2, contabilizou 460 profissionais.  

Sua gestão fica a cargo de coordenador e vice-coordenador, eleitos pelo colegiado 

do curso, com mandato de dois anos. Este colegiado é composto pelos gestores acima, 

representantes discentes e os professores que chefiam as unidades curriculares, formadas 

pelos seguintes grupos de disciplinas: Geologia Básica, Geologia Regional, Geologia 

Econômica, Sedimentologia e Estratigrafia, Geologia Aplicada e Geologia de Campo. 

Atualmente, o currículo do Curso de Geologia da UFC apresenta particularidades 

que refletem o contexto regional e institucional, principalmente em áreas como 

Hidrogeologia, Geologia Econômica e Geologia Ambiental, porém necessitando de 

aperfeiçoamento em setores de ponta, como Recursos Energéticos e Geotecnologias (SILVA 

FILHO et al., 2008b). 

A integralização curricular consta de 41 disciplinas obrigatórias e 20 optativas, 

dentre as quais 40 são oferecidas pelo Departamento de Geologia. A carga horária perfaz um 

mínimo de 3840 horas/aula em 240 créditos, dos quais 1056 horas/aula (66 créditos) são 

dedicados a atividades de campo. 

No momento, o objetivo estratégico do Curso de Geologia da UFC é elaborar um 

projeto pedagógico ao mesmo tempo consistente e dinâmico, em consonância com as 

diretrizes curriculares para os cursos de Geologia no país (FANTINEL et al., 2008), tendo em 

vista a realidade regional e nacional, vocações do corpo docente do DEGEO e as tendências a 
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médio e longo prazo do mercado de trabalho, bem como as particularidades do perfil dos 

alunos que estão ingressando no curso (SILVA FILHO et al., 2008b). 

Quanto a esse tópico em particular, destacam-se alguns dados do levantamento do 

perfil sócio-econômico de 140 alunos matriculados no Curso de Geologia, numa amostragem 

equivalente a 52,43% do total de 267 alunos matriculados em 2007.1 (SILVA FILHO et al., 

2009). Por exemplo, 61% dos alunos apresentaram renda familiar até cinco salários mínimos. 

A renda individual situou-se entre zero e cinco salários mínimos para 77% dos alunos 

pesquisados. Destes, 44% não apresentaram remuneração individual e aqueles que a 

obtiveram, em sua maioria (26%), assinalaram até três salários mínimos. Em termos de 

formação escolar, 47% dos alunos cursaram todo o ensino fundamental e médio em escolas 

privadas, enquanto que 27% cursaram todo o ensino fundamental e médio em escola pública. 

O restante (26%) cursou parte dos estudos em escolas públicas ou privadas. 

 

1.4    Objetivos 

 

1.4.1 Geral 

 

Realizar diagnóstico da estrutura de funcionamento do Curso de Graduação em 

Geologia da UFC pelo ponto de vista dos discentes. 

 

1.4.2 Específicos 

 

Em auxílio à consecução do objetivo acima, pretende-se: 

 

a) Identificar pontos fortes e fracos nas condições de funcionamento do curso através de uma 

pesquisa de opinião de discentes; 

 

b) Determinar as relações entre as variáveis que caracterizam os pontos fortes e fracos, 

identificando construtos e determinando os parâmetros-chave que permitam monitorar os 

processos de funcionamento do curso. 
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1.5    Metodologia 

 

O arcabouço metodológico utilizado no presente estudo baseia-se numa 

abordagem avaliativa educacional com ênfase na gestão e focada no usuário. Para o 

procedimento de avaliação, não houve inspiração em uma única abordagem, as ações 

surgindo da necessidade identificada pelos gestores do curso em foco (SILVA FILHO et al., 

2008a), baseando-se de forma ampla numa “visão fraca para tomada de decisão (SCRIVEN, 

1994). 

Dentro dessa avaliação, os aspectos em foco foram classificados como pontos 

fortes e fracos, tal como definidos na Análise SWOT (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000, p. 28). Também foi feita a tentativa de elucidar a estrutura relacional de 

parâmetros, identificando fatores latentes ou construtos através de uma análise fatorial 

(MANLY, 2008; BEZERRA, 2009; HAIR et al., 2009). A natureza e relações entre os 

construtos e destes com variáveis mais independentes dentro do arcabouço de percepções 

permitiu a determinação de parâmetros-chave, em verdade indicadores das condições de 

funcionamento e potenciais balizadores de ações gerenciais futuras. Este último procedimento 

foi inspirado no conceito de sistemas gerenciais de “painel de controle” (KAPLAN; 

NORTON, 1997; DeBUSK; BROWN; KILLOUGH, 2003; BOURGUIGNON; MALLERET; 

NØRREKLIT, 2004) 

 

1.6    Estrutura da Dissertação 

  

A dissertação consta de seis capítulos. Além do capítulo “Introdução”, é feita uma 

exposição do arcabouço teórico do trabalho no capítulo “Fundamentação Teórica”. Em 

seguida, é efetuada a abordagem das ferramentas de análise empregadas e das fontes de 

informação utilizadas, no capítulo “Metodologia”. O arcabouço da abordagem avaliativa do 

Curso de Graduação em Geologia da UFC, com a identificação de pontos fortes e fracos, 

determinação dos construtos (análise fatorial) e seus relacionamentos, é mostrado no capítulo 

“Resultados”. Já o capítulo seguinte, denominado “Discussão”, analisa os resultados obtidos 

em busca do significado do “grande quadro” de relações mútuas entre os construtos e entre 

estes e as variáveis excluídas da análise fatorial, enfatizando parâmetros-chave para o 

monitoramento das condições de funcionamento do curso. O último capítulo, denominado 

“Conclusões e Recomendações” sintetiza os resultados e as discussões, sugerindo como 

devem ser utilizados pelos grupos de interessados.  
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2       FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1    Considerações Iniciais 

 

O procedimento investigativo efetuado no decorrer deste estudo consiste 

fundamentalmente na interpretação de uma avaliação feita por discentes abordando as 

condições de funcionamento do Curso de Graduação em Geologia da UFC.   

A manipulação das respostas valoradas, através da análise fatorial (AF), permitiu 

a identificação de construtos ou fatores latentes subjacentes que permitiram elucidar a relação 

entre os parâmetros analisados, fornecendo o panorama de relações dentro da estrutura geral 

de funcionamento do curso. Os construtos também serviram para a seleção de indicadores das 

condições de funcionamento, denominados de parâmetros-chave, úteis na construção futura 

de um arcabouço gerencial baseado num sistema de retroalimentação para monitoramento 

estratégico e aprimoramento.  

Com vista nisso, os principais conceitos que fundamentam o arcabouço teórico 

desta dissertação são discutidos a seguir. 

 

2.2    Avaliação Educacional 

 

O contexto dinâmico e turbulento do mundo globalizado e informatizado neste 

início de século impõe demandas sobre o sistema formal de ensino que exigem um esforço 

constante para a geração de respostas adequadas a esse ambiente. A sociedade tem se tornado 

cada vez mais atenta e participativa, acentuando suas cobranças junto ao sistema educacional, 

especialmente em direção ao ensino superior e focando-se preferencialmente nas 

universidades públicas (ANDRIOLA, 2003). 

Uma maior exigência de qualidade acadêmica nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão faz necessária a utilização de ferramentas para o aprimoramento de processos e 

produtos. Este aprimoramento é alcançado, primeiramente, através de procedimentos que 

visem o conhecimento e julgamento da realidade, caracterizando assim a implementação da 

avaliação educacional (ANDRIOLA, 2003). 

Em educação, tem-se assistido à divulgação da avaliação a todo o universo 

escolar. Hoje, avaliação diz respeito à aprendizagem dos alunos, desempenho de professores, 

organização da escola, monitoramento e prestação de contas, currículo e desenvolvimento 

curricular e ao sistema de ensino em geral (CORREIA, 2000, p. 9). 
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2.2.1 Evolução Histórica e Diversificação 

 

Segundo Guba e Lincoln (1989), o século XX pode ser caracterizado como palco 

para diferentes “gerações” de procedimentos da avaliação educacional. 

Nesse esquema, a primeira geração foi caracterizada pela medição, persistindo 

até o primeiro terço do século XX. A segunda geração foi pautada pela descrição e persistiu 

até o final da década de 1950. A terceira geração nasceu nos anos de 1960 e foi caracterizada 

pelo julgamento de valor. Entre as décadas de 1970 e 1980 ocorreu uma proliferação de 

todos os tipos de “modelos” de avaliação, consolidando a pesquisa em avaliação. Esses 

modelos expressavam os próprios pontos de vista dos autores acerca do que é avaliação e de 

como se comportar no processo avaliativo. Após este interstício, no final dos anos 1980, 

surgiram as abordagens que ainda estão em curso, caracterizando a quarta geração, a qual é 

baseada no foco paradigmático construtivista e nas necessidades dos interessados, como base 

para a determinação de que informação é relevante (ESCUDERO ESCORZA, 2003).   

Scriven (1994) classificou as abordagens que surgiram a partir dos anos 1970-

1980 (fase de proliferação e quarta geração) em seis “visões”, buscando abranger a grande 

diversidade que então despontou. 

A “visão forte para a tomada de decisão” (Visão A) provê ao 

pesquisador/avaliador informações que ajudam os gestores na tomada de decisões. Aqueles 

que apoiam esta abordagem estão interessados se o programa irá alcançar seus objetivos, mas 

continuam questionando se estes objetivos cobrem as necessidades que devem cobrir. Esta 

posição é extensivamente elaborada no modelo CIPP (contexto, insumos, processos, 

produtos), lançado por Stufflebeam et al. (1971) e revisado recentemente Stufflebeam (2003). 

A “visão fraca para tomada de decisão” (Visão B) fornece ao avaliador 

informações relevantes para a tomada de decisões, mas não o força a produzir conclusões 

críticas ou avaliativas para os objetivos dos programas. O teórico mais representativo desta 

visão é Marvin Alkin, que definiu em 1972 a avaliação como um processo de coleção e 

geração de informações a serviço do usuário, ou seja, daquele que toma as decisões e é 

responsável pelas conclusões da avaliação (ALKIN; CHRISTIE, 2004).  

A “visão relativista” (Visão C) também mantém distância de conclusões 

avaliativas, porém usando a moldura dos valores dos clientes, sem um julgamento da parte do 

avaliador acerca destes valores ou alguma referência a outros. A forma mais simples da visão 

C é a desenvolvida no “modelo de discrepância” de Malcom Provus (PROVUS, 1971) o qual 
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considera discrepâncias como divergências com a sequência de tarefas projetadas e a 

temporização antevista (SCRIVEN, 1994). 

A “visão da descrição completa, fértil e rica” (Visão D) é aquela que entende 

avaliação como uma tarefa etnográfica ou jornalística, na qual o avaliador reporta o que vê 

sem tentar produzir afirmações valorativas ou inferir conclusões avaliativas, nem mesmo 

dentro dos valores dos clientes, como na visão relativista (ESCUDERO ESCORZA, 2003). 

Essa visão tem sido defendida por Robert Stake que, em meados da década de 

1970, assumiu que os objetivos dos programas podem ser modificados com o tempo, no 

propósito de oferecer uma visão completa e holística do programa e de “responder” aos 

problemas e questões reais que são colocadas por aqueles envolvidos no programa, através de 

negociações. Esta abordagem é qualificada como “responsiva” (STAKE, 1975). 

A “visão do processo social” (Visão E) cristalizou nos anos 1980 ao redor de Lee 

J. Cronbach, o qual diminuiu a importância da orientação somativa da avaliação, realizada 

após o término do programa e contraponto da avaliação formativa, realizada durante o 

processo, enfatizando o entendimento, planejamento e aperfeiçoamento dos programas sociais 

a que serve. Para o conteúdo da avaliação, Cronbach propôs que fossem planejados e 

controlados elementos como “unidades” (indivíduos ou grupos participantes sujeitos à 

avaliação), “tratamento” (da avaliação), “operações” (conduzidas pelo avaliador para a coleta, 

análise de dados e conclusões) e “contexto” (do programa e sua avaliação). Este foi 

denominado modelo UTO (unidades, tratamentos, operações) (CRONBACH, 1982).  

A “visão construtivista da quarta geração” (Visão F) é a última das seis visões de 

Scriven (1994), sendo mantida por Guba e Lincoln (1989) e continuada por muitos 

avaliadores americanos e britânicos. Esta visão rejeita uma avaliação guiada pela busca de 

qualidade, mérito, valor, etc. e favorece a idéia que ela é o resultado da construção por 

indivíduos e negociação de grupos. 

Considerando-se de um ponto de vista pragmático, todas as visões têm pontos 

fortes e, como em outras situações, sua contribuição é de alguma forma útil para o 

entendimento conceitual e desenvolvimento da pesquisa em avaliação (ESCUDERO 

ESCORZA, 2003). 

 

2.2.2 Construção da Abordagem Avaliativa 

 

A idéia adotada por Escudero Escorza (2003) é que, quando da condução de uma 

pesquisa avaliativa, ainda não há a disposição do avaliador uma seleção de abordagens bem 
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embasadas, definidas, estruturadas e completas, das quais se pode escolher uma em 

particular. Entretanto, certamente existem abordagens distintas o suficiente e amplo suporte 

teórico e empírico que permitem ao avaliador responder de maneira apropriada às diferentes 

questões que emergem do processo de pesquisa, ajudando a configurar um “modelo” 

cientificamente robusto para a execução de sua avaliação. 

Então, quais são os aspectos a serem investigados nesse processo de construção 

de abordagem? A resposta inclui (ESCUDERO ESCORZA, 2003): 

 

a)   Objeto da pesquisa de avaliação. 

b)   Propósito, objetivos. 

c)   Audiências, participantes, clientela. 

d)   Aspectos de alta prioridade/ênfase preferencial 

e)   Critérios para mérito ou valor. 

f)   Informação a ser coletada. 

g)   Métodos de coleta de informação. 

h)   Métodos de análise. 

i)   Agentes do processo. 

j)  Sequenciamento do processo. 

k)  Relatórios, utilização dos resultados. 

l)  Limites da avaliação. 

m)  Avaliação da pesquisa de avaliação propriamente dita/meta-avaliação 

 

2.2.3 Bases Legais para Avaliação do Ensino Superior 

 

No procedimento avaliativo empregado neste estudo, as percepções sobre os 

condicionantes do funcionamento do curso em foco foram detectadas a partir de um 

instrumento de avaliação aplicado aos alunos, inspirado nas diretrizes gerais estabelecidas 

pela Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES). O art. 4º da referida legislação define que a avaliação dos cursos 

de graduação tem por objetivo a identificação das condições de ensino oferecidas aos 

estudantes, com ênfase no perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização 

didático-pedagógica (SILVA FILHO et al., 2008a). 
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2.3    Construtos 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 115), conceitos e construtos têm 

significados próximos, embora crucialmente distintos. Um conceito expressa uma abstração, 

formada mediante a generalização de observações particulares. Já um construto, embora 

também considerado conceito, não pode ser tão facilmente ligado aos fenômenos que 

representa. 

Dessa forma, construto é um conceito consciente e deliberadamente inventado ou 

adotado com um propósito científico, geralmente formado em níveis inferiores de abstração 

(MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 115). 

Os construtos representam o primeiro passo em direção à formulação de uma 

teoria, sendo elaborados, criados ou adotados tendo em vista determinada finalidade 

científica, de forma consciente e sistemática. Em primeiro lugar, referem-se a esquemas 

teóricos, relacionando-se de diversas formas a vários outros construtos. Em segundo lugar, 

são definidos e especificados de forma que possam ser observados e medidos, como 

“energia”, “atitude”, “motivação” etc. (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 118). 

De forma objetiva, o construto ou fator latente pode ser definido pelo pesquisador 

em termos teóricos, mas que não pode ser diretamente medido por um único indicador, sem 

erro. Um construto pode ser definido em diversos graus de especificidade, variando de 

conceitos muito limitados até aqueles mais complexos e abstratos, como inteligência ou 

emoções. Não importa qual o seu nível de especificidade, porém, um construto não pode ser 

medido direta e perfeitamente, mas deve ser medido aproximadamente por indicadores 

múltiplos. (HAIR et al., 2009, p. 540). 

 

2.4    Fundamentos da Análise Fatorial 

 

Os construtos identificados nesse estudo foram obtidos através da análise fatorial 

(AF). Esta é uma técnica estatística que busca, através da avaliação de um conjunto de 

variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comuns existentes em um conjunto de 

fenômenos. O intuito é desvendar estruturas existentes, mas não observáveis diretamente. Na 

AF, cada uma dessas dimensões de variabilidade comum recebe o nome de “fator” 

(BEZERRA, 2009). 

O desenvolvimento inicial da AF foi resultado do trabalho de Charles Spearman, 

no início do século XX. Enquanto estudava correlações entre escores de testes de estudantes 
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de vários tipos, ele notou que muitas correlações observadas poderiam estar contidas em um 

modelo simples (SPEARMAN, 1904, in MANLY, 2008, p. 105). Então, Spearman 

desenvolveu um método para descrever a inteligência através de um único fator ou índice 

geral de inteligência, o qual denominou fator “g” (BEZERRA, 2009). 

O método acima se baseia na premissa de que, se duas variáveis estão 

correlacionadas (e a correlação não é espúria), essa associação resulta da partilha de uma 

característica comum não diretamente observável (fator). Portanto, a AF usa as correlações 

observadas entre as variáveis originais para estimar os fatores comuns e as relações estruturais 

que ligam os fatores às variáveis (MOROCO, 2003, p. 261). 

A idéia básica é que a AF avalia a possibilidade de descrever um conjunto de p 

variáveis (X1, X2, ..., Xp) em termos de um número menor de j fatores (F1, F2, ...Fj), e no 

processo obter uma melhor compreensão do relacionamento dessas variáveis (MANLY, 2008, 

p. 105; BEZERRA, 2009). 

Sob outra perspectiva, o fator representa a parcela da variação total dos dados que 

pode ser explicada de forma conjunta para todas as variáveis que o compõem. Desta forma, as 

variações em uma variável podem ser explicadas a partir de um conjunto de fatores cujo 

modelo matemático é (BEZERRA, 2009): 

 

Xi = αi1F1 + αi2F2 + αi3F3 + ... + αijFj + ei                                     (1) 
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Onde Xi são as variáveis padronizadas, αi são as cargas fatoriais, Fj são os fatores 

comuns não relacionados entre si e o ei é o erro que representa a parcela de variação da 

variável i que é exclusiva dela e não pode ser explicada por um fator nem por outra variável 

do conjunto analisado (BEZERRA, 2009). 

As cargas fatoriais são valores que medem o grau de correlação entre a variável 

original e os fatores. O quadrado da carga fatorial representa o quanto do percentual da 

variação de uma variável é explicado pelo fator. Este, por sua vez, pode ser estimado por uma 

combinação linear das variáveis originais (BEZERRA, 2009): 

 

Fj  = ωj1X1 + ωj2X2 + ωj3X3 + ... + ωjiXi                                         (2) 

 

                                                        (3) 
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Onde Fj são os fatores comuns não relacionados, ωji são os coeficientes dos 

escores fatoriais e Xi são as variáveis originais envolvidas no estudo (BEZERRA, 2009). 

O escore fatorial é um número resultante da multiplicação dos coeficientes (ωji) 

pelo valor das variáveis originais. Quando existe mais de um fator, o escore fatorial representa 

as coordenadas da variável em relação aos eixos, que são os fatores (BEZERRA, 2009). 

Em suma, o fator é o resultado do relacionamento linear entre as variáveis e que 

consegue explicar uma parcela da variação das variáveis originais. Isso induz ao raciocínio de 

que, conhecendo-se o grau de relacionamento entre as variáveis, seria possível determinar o 

que realmente é importante a ser medido e acompanhado, bem como o que pode ser inferido 

ou projetado a partir do controle de apenas algumas variáveis (BEZERRA, 2009). 

Existem basicamente duas modalidades de AF. Neste estudo, utilizar-se-á a 

Análise Fatorial Exploratória (AFE), caracterizada por não exigir do pesquisador o 

conhecimento prévio da relação de dependência entre as variáveis. Neste tipo de AF, o 

pesquisador não tem certeza de que as variáveis possuem uma estrutura de relacionamento, e 

muito menos que esta estrutura pode ser interpretada de forma coerente (BEZERRA, 2009). 

Em contrapartida, a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) já parte de uma 

hipótese de relacionamento preconcebida entre um conjunto de variáveis e alguns fatores 

latentes, buscando confirmá-la (BEZERRA, 2009). 

O tipo mais comum de AF é chamado de análise fatorial R, que analisa um 

conjunto de variáveis, através de sua matriz de correlação, para a identificação de dimensões 

latentes (difíceis de observar). Quando o objetivo é analisar as observações (respondentes) e 

agrupá-las, utiliza-se a análise fatorial Q. Entretanto, devido a dificuldades computacionais, 
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esta técnica é preterida em função de outras técnicas, como alguma análise de agrupamentos. 

(HAIR et al., 2009, p. 104). 

A análise fatorial R, a qual foi utilizada no presente estudo (denominada 

simplesmente “análise fatorial” ou “AF”) fornece subsídios ao pesquisador para a obtenção de 

duas saídas para seus dados, distintas e relacionadas entre si: resumo de dados e redução de 

dados. (HAIR et al., 2009, p. 105). 

O conceito fundamental envolvido no resumo de dados é a definição de estrutura 

(explícita e implícita ou subjacente), a qual se configura pelas relações entre variáveis.  

Através da estrutura, o pesquisador pode ver o conjunto de variáveis em diversos níveis de 

generalização, variando do nível mais detalhado (as próprias variáveis individuais) até o nível 

mais generalizado, onde as variáveis individuais são agrupadas em um número menor de 

dimensões (fatores) e então vistas não por aquilo que representam individualmente, mas por 

aquilo que representam coletivamente na expressão de um construto (HAIR et al., 2009, p. 

106). 

A redução de dados através da AF pode ser conseguida pela: (1) identificação de 

variáveis representativas a partir de um conjunto muito maior de variáveis para uso em 

análises multivariadas subseqüentes, ou (2) pela criação de um conjunto inteiramente novo de 

variáveis, muito menor, para substituir parcial ou totalmente o conjunto original de variáveis. 

Em ambos os casos, o intuito é manter o caráter das variáveis originais, mas reduzir seu 

número para simplificar a análise multivariada a ser empregada a seguir. (HAIR et al., 2009, 

p. 106). 

O resumo de dados faz da identificação das dimensões ou fatores latentes um fim 

em si próprio. Assim, as estimativas dos fatores e as contribuições de cada variável aos fatores 

(cargas fatoriais) são tudo o que requer a análise. A redução de dados também depende de 

cargas fatoriais, mas elas são usadas como base para identificar variáveis para análises 

posteriores com outras técnicas ou para fazer estimativas dos próprios fatores (escores 

fatoriais ou escalas múltiplas), que substituem as variáveis originais em análises 

subseqüentes. (HAIR et al., 2009, p. 106). 

Um ponto importante é que, tanto para o resumo como para a redução de dados, 

deve-se considerar as bases conceituais das variáveis e julgar a adequação das mesmas para a 

AF. Desta forma, o pesquisador implicitamente especifica as dimensões latentes potenciais 

que podem ser identificadas por meio do caráter e da natureza das variáveis submetidas à 

análise fatorial. (HAIR et al., 2009, p. 106). 



28 

Em relação a outras técnicas multivariadas, as características da estrutura 

subjacente implicam que variáveis determinadas como altamente correlacionadas e membros 

do mesmo fator (altamente correlacionados) devem ter perfis semelhantes de diferenças, por 

exemplo, ao longo de grupos em análise multivariada de variância ou em análise 

discriminante (HAIR et al., 2009, p. 107). 

Após esta revisão teórica, segue-se a exposição dos métodos empregados, o que 

será feito no próximo capítulo. 

 

 

 

 

3       METODOLOGIA 

 

3.1    Considerações Iniciais 

 

Com base na fundamentação teórica exposta no capítulo anterior, foi realizada a 

adequação das ferramentas metodológicas à consecução dos objetivos propostos para a 

investigação. Em primeiro lugar, apresenta-se como a avaliação das condições de 

funcionamento do Curso de Graduação em Geologia da UFC foi concebida, a partir da 

construção do instrumento de avaliação. Em seguida, são expostos os critérios para a 

identificação de pontos fortes e fracos do curso, obtenção dos construtos através da análise 

fatorial (AF) e, finalmente, proposição dos parâmetros-chave. As etapas deste processo são 

mostradas na tabela 1.  

  

3.2    Avaliação de Condições de Funcionamento 

 

3.2.1 Concepção da Avaliação 

 

Em harmonia com o que foi exposto no item 2.2.2, buscou-se explicitar alguns 

parâmetros, segundo esquema elaborado por Escudero Escorza (2003), para caracterizar a 

abordagem avaliativa empregada (Tabela 2). 
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Pelas informações obtidas, concluiu-se que a abordagem se enquadrou na “visão 

fraca para tomada de decisão” de Scriven (1994) (item 2.2.1), já que forneceu ao avaliador 

informações relevantes para a tomada de decisões, sem forçá-lo a produzir conclusões críticas 

ou avaliativas para os objetivos dos programas, sendo estas direcionadas aos gestores, 

discentes e interessados em geral. 

 

3.2.2 Confecção do Instrumento de Avaliação 

 

Sob a égide do art. 4º da Lei Nº 10.861 (item 2.2.3), foi elaborado um questionário 

composto de vinte e duas questões objetivas, sem solicitação de justificativa ou comentários 

(Apêndice A). As respostas foram estruturadas em duas ou quatro opções, como 

exemplificado a seguir: 
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a) A. (   ) Sim.  B. (   ) Em sua maioria.  C. (   ) Em sua minoria.  D. (   ) Não. 

b) A. (   ) Sim.  B. (   ) Em grande parte sim.  C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 

c) A. (   ) Sim.  B. (   ) Não. 

 

Estas opções foram enquadradas em quatro categorias para análise: avaliação 

positiva; avaliação parcialmente positiva; avaliação parcialmente negativa, e; avaliação 

negativa. 

As perguntas foram formuladas de forma a abranger as seguintes dimensões: 

infra-estrutura; corpo docente; corpo técnico-administrativo; estrutura curricular, e; 

coordenação. 

Em adição, no início do questionário foram feitas algumas perguntas para a 

identificação de certas características do respondente e caracterização da amostra como um 

todo, incluindo idade, sexo, semestre de ingresso, semestre da maioria das disciplinas que está 

cursando e a existência de alguma necessidade especial. 

 

Tabela 2 – Caracterização da abordagem avaliativa empregada. 

PARÃMETRO CARACTERIZAÇÃO 

Objeto da pesquisa de avaliação. Curso de Graduação em Geologia da UFC. 

Objetivos. Dar subsídios para a formulação de estratégias para o curso. 

Audiências, participantes, clientela. Corpo discente. 

Aspectos de alta prioridade/ênfase preferencial. Condições de funcionamento do curso. 

Critérios para mérito ou valor. Percepções que variam de negativas a positivas. 

Informação a ser coletada. Respostas a 22 perguntas estruturadas em cinco dimensões: Infraestrutura; Corpo 
Docente; Corpo Técnico-Administrativo; Estrutura Curricular e Atividades 
Extracurriculares; Coordenação. 

Métodos de coleta de informações. Instrumento de avaliação com perguntas fechadas e respostas em escala ordinal de 1 a 
4 (percepção negativa a percepção positiva). 

Métodos de análise. Quantificação das classes de respostas, análise fatorial. 

Agentes do processo. Professores, autor. 

Sequenciamento do processo. Construção do instrumento → aplicação do instrumento → tabulação dos resultados 
→ análise das classes quantificadas → análise fatorial → discussões e conclusões. 

Utilização dos resultados. Corpo discente, níveis administrativos da UFC, interessados em geral.  

Limites da avaliação. 
 

Fatia temporal (2008.2), dados objetivos, parcela do corpo discente total (32,34% do 
universo de matriculados no período). 

Avaliação da pesquisa de avaliação propriamente 
dita/meta-avaliação. 

Recomendável a complementação por dados subjetivos (questionários com perguntas 
abertas). 

Fonte: Adaptado de Escudero Escorza, 2003. 

 

3.2.3 Aplicação do Instrumento de Avaliação 

 

Os questionários foram aplicados por professores em turmas de oito disciplinas 

obrigatórias, do quarto ao décimo semestre, e também de três disciplinas optativas. Desta 
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forma, foram visados alunos com vivência suficiente no curso para avaliar adequadamente os 

aspectos suscitados. A aplicação do instrumento de avaliação e a quantidade de questionários 

respondidos foram controladas pela disponibilidade dos professores e dos alunos, em quatro 

dias no final do mês de setembro do semestre 2008.2. Ao final, foram respondidos 76 

questionários. 

Não houve pré-teste do questionário. Porém, pelas experiências anteriores e pelos 

resultados alcançados na presente experiência, julga-se que esta lacuna não chegou a 

comprometer significativamente o resultado final. 

 

3.2.4 Processamento de Respostas 

 

Uma vez recolhidos os questionários respondidos, primeiramente foram 

calculados os percentuais de respostas negativas, predominantemente negativas, 

predominantemente positivas e positivas para cada pergunta. Estes percentuais foram 

apresentadas na forma de gráficos para a análise visual (capítulo 4). Desta forma, os dados 

brutos foram transformados em informações adequadas para uma interpretação preliminar, 

feita a partir das dimensões da análise. 

Outro passo foi a tradução das respostas às perguntas do questionário discutido no 

item anterior numa ordenação qualitativa de categorias numéricas que refletem o grau de 

positividade na percepção do respondente acerca do aspecto questionado, ou seja, numa 

escala Likert. 

Posições relativas de opiniões em pesquisas podem ser configuradas segundo 

escalas métricas (quantitativas) e não-métricas (qualitativos), baseando-se no tipo de atributos 

ou características que os dados representam (HAIR et al., 2009, p. 24). As escalas métricas 

apresentam unidades constantes de medida, envolvendo quantia ou magnitude. Já as escalas 

não-métricas indicam diferenças em tipo ou natureza, podendo ser nominais, designando 

números que indicam presença ou ausência de um atributo e não a quantidade deste atributo 

(p.ex. 1-sexo masculino, 2-sexo feminino), ou ordinais, onde os números indicam posições 

relativas em uma série ordenada e não a quantidade da diferença entre os valores. 

As escalas Likert (cuja denominação advém de Rensis Likert) são comumente 

usadas para medir atitudes, fornecendo uma gama de respostas para uma dada pergunta ou 

afirmação. Tipicamente, existem cinco categorias desde, por exemplo, 1- discordo fortemente 

a 5-concordo fortemente, embora existam argumentos em favor de sete ou um número par de 

categorias de resposta (JAMIESON, 2004). 
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Dois problemas comumente surgem quando se tenta usar escalas Likert: (a) pode-

se encontrar estudantes que preferem se posicionar “em cima do muro”, marcando sempre a 

resposta mais neutra possível, e; (b) pode-se encontrar dificuldades para decidir que natureza 

os dados oriundos deste tipo de escala representam (BROWN, 2000). 

No primeiro caso, se há uma necessidade ou desejo de evitar a neutralidade (como 

3 - “não sei” numa escale de 1 – “concordo fortemente” a 5 – “discordo fortemente”), pode-se 

utilizar uma escala com um número par de opções (p. ex.: 1, 2, 3, 4) para forçar uma posição, 

num sentido ou em outro (BROWN, 2000). 

Infelizmente, ao forçar a resposta dessa forma, o respondente pode assumir uma 

opinião que ele realmente não tem. Neste caso, deve-se ponderar sobre o tipo de informação 

que se quer obter (BROWN, 2000). 

Em algumas áreas, como da pesquisa de marketing, pode-se preferir que os 

respondentes façam uma escolha definida em vez de escolher posições neutras ou 

intermediárias numa escala. Por esta razão, a escala sem um ponto central pode ser mais 

adequada, já que isto não afeta a validade ou confiabilidade das respostas (GARLAND, 

1991). 

Em geral, as escalas Likert são tratadas tanto como escalas ordinais ou métricas, 

neste último caso quando situadas dentro de um continuum de medição em que médias e 

desvios-padrão fazem sentido (BROWN, 2000). Embora as categorias de resposta apresentem 

uma ordem hierárquica (rank), rigorosamente falando os intervalos entre valores não podem 

ser presumidos iguais (JAMIESON, 2004). 

Entretanto, essa natureza ordinal é comumente ignorada por vários autores e 

dados oriundos de escalas Likert são tratados como escalares (JAMIESON, 2004). 

Como discutido em Moreira (2007), quase todos os estudos em ciências sociais e 

marketing violam sistematicamente dois princípios básicos da técnica de extração de fatores 

que aqui será empregada (ACP – item 3.4.5), a saber: utilização de variáveis quantitativas e 

com distribuição normal. Portanto, justifica-se a priori a violação do primeiro princípio, 

desde que os resultados se mostrem coerentes. Quanto ao segundo, far-se-á uma discussão no 

item 4.5. 

 

Portanto, pelo formato das respostas nesse estudo, optou-se por uma escala com 

escores relativos a quatro categorias de percepção do respondente: 1- negativa; 2- 

predominante negativa; 3-predominantemente positiva, e; 4-positiva. Neste formato, sem uma 

categoria intermediária ou central, evita-se a neutralidade do respondente. 
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3.3    Identificação de Pontos Fortes e Fracos 

 

3.3.1 Análise SWOT 

 

A identificação de pontos fortes e fracos foi efetuada segundo a noção de análise 

SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities e threats) embora, neste caso, somente os 

parâmetros do ambiente interno tenham sido considerados. A Análise SWOT remonta a 

meados da década de 1950, com o surgimento da chamada “Escola de Design” 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 28). Em sua versão mais simples, esta 

“escola” propõe um modelo de formulação de estratégia que busca atingir uma adequação 

entre as capacidades do ambiente interno e as possibilidades do ambiente externo. 

O ambiente interno, sob o controle da organização, pode ser caracterizado por 

pontos fortes ou forças (strenghts) que são características inerentes à organização, atuais ou 

potenciais, que auxiliam substancialmente no cumprimento dos objetivos da organização 

(MARCELINO, 2004a, p. 75). Já os pontos fracos ou fraquezas (weaknesses) são deficiências 

internas, atuais ou potenciais, que prejudicam ou dificultam o cumprimento dos objetivos 

estratégicos da organização (MARCELINO, 2004a, p. 75). 

Dentro da concepção do planejamento estratégico, a análise SWOT deve ir além 

da abordagem isolada das forças e fraquezas, de um lado, e das oportunidades e ameaças, por 

outro. Na realidade, o processo demanda uma abordagem sistemática para a identificação e 

análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo à organização e o estabelecimento 

do relacionamento dos mesmos com as forças e fraquezas da empresa (WEIHRICH, 1982). 

Por outro lado, as relações entre os pontos fortes e fracos podem ser utilizadas 

para alavancar os últimos, através das peculiaridades dos primeiros (SILVA FILHO et al., 

2009). 

Na prática, buscou-se identificar os pontos fortes e fracos nas condições de 

funcionamento do curso através da análise de percentuais de categorias de respostas para cada 

pergunta. Desta forma, percentuais maiores que 50% de percepções negativas a 

predominantemente negativas nas respostas para cada questão caracterizaram pontos fracos, 

enquanto que percentuais menores que 50% caracterizaram pontos fortes. 

Outra abordagem foi a comparação das médias aritméticas dos valores das 

respostas para cada pergunta com a mediana da distribuição (2,5). Como será visto no item 

4.5.3, as conclusões obtidas a partir dos percentuais de categorias de respostas e através da 

comparação com a mediana são perfeitamente compatíveis. 
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3.4    Identificação de Construtos 

 

3.4.1 Premissas para a Análise Fatorial 

 

Como já foi enfatizado no capítulo 3, para a identificação dos construtos foi 

utilizada a análise fatorial (AF). Entretanto, é necessário avaliar a adequação das variáveis e 

suas correlações para a aplicação do método, o que será explicitado abaixo.  

Quanto ao tamanho da amostra analisada, dificilmente é feita uma AF com menos 

de 50 observações e, de preferência, o tamanho da amostra deve ser maior ou igual a 100. 

Como regra geral, deve-se ter pelo menos cinco vezes mais observações que variáveis, com 

um tamanho mais aceitável em torno de dez vezes. É recomendável a obtenção da maior 

proporção de casos por variáveis, para minimizar as chances de super ajustar os dados (ou 

seja, determinar valores específicos da amostra, com pouca generalidade). Quando se lida 

com amostras menores e/ou com uma proporção menor de casos por variáveis, deve-se 

interpretar qualquer descoberta com precaução (HAIR et al., 2009, p. 108). 

Também se deve atentar para a normalidade da distribuição, a qual pode ser 

facilmente averiguada através de testes que fornecem um valor estatístico (z) (HAIR et al., 

2009, p. 83-84). 

Assim, para a assimetria, tem-se: 

                                                      (1) 

 

Já para a curtose, tem-se: 

 

(2) 

onde N é o tamanho da amostra. 

Os valores desses testes, indicando a normalidade das distribuições, devem se 

situar entre ± 2,58, para um nível de significância de 0,01 (HAIR et al., 2009, p. 83). 

Outras características importantes são a homocedasticidade e a linearidade das 

distribuições. A primeira envolve a suposição de que as variáveis dependentes exibem níveis 

iguais de variância ao longo do domínio das variáveis preditoras, enquanto que a segunda 

envolve a propriedade de modelos em que os valores da variável dependente podem ser 
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previstos em relação aos valores da variável independente, guardando uma proporcionalidade 

influenciada pela razão entre os valores de ambos (coeficiente angular) (RODRIGUES; 

PAULO, 2009). 

Ambas as propriedades acima envolvem testes e averiguações mais trabalhosas 

que aquelas para normalidade. Para maiores detalhes, ver Rodrigues e Paulo (2009). Também, 

sob o ponto de vista estatístico, os desvios da normalidade, homocedasticidade e da 

linearidade aplicam-se apenas porque eles diminuem as correlações observadas (HAIR et al., 

2009, p. 84, 109). Portanto, uma investigação da estrutura das correlações já pode indicar 

inadequações à aplicação da AF, tornando os testes das propriedades acima um tanto 

redundantes. Entretanto, como exposto no capítulo 4, os testes de normalidade foram úteis na 

identificação de variáveis descartáveis em vista da maior verossimilhança dos fatores. 

 

3.4.2 Estrutura de Correlações 

 

Em AF, mais que as exigências estatísticas para qualquer técnica multivariada, as 

preocupações que se impõem centram-se muito mais no caráter e na composição das variáveis 

incluídas na análise (HAIR et al., 2009, p. 109). 

Uma suposição básica na AF é a de que existe alguma estrutura subjacente no 

conjunto de variáveis escolhidas. A presença de variáveis correlacionadas e a subseqüente 

definição de fatores não garantem relevância, mesmo que satisfaçam as exigências estatísticas 

(HAIR et al., 2009, p. 109). 

É de responsabilidade do pesquisador a garantia de que os padrões observados 

sejam conceitualmente válidos e adequados para se estudar com AF, pois a técnica não dispõe 

de meios para determinar a adequação além das correlações entre variáveis (HAIR et al., 

2009, p. 109). 

Também é de responsabilidade do pesquisador garantir a homogeneidade da 

amostra com relação à estrutura fatorial inerente. Logo, sempre que grupos diferentes são 

esperados na amostra, AFs separadas devem ser executadas e os resultados devem ser 

comparados para identificar diferenças não refletidas nos resultados da amostra combinada 

(HAIR et al., 2009, p. 109). 

Uma vez que a exigências conceituais e estatísticas foram satisfeitas, deve-se 

garantir que as variáveis são suficientemente correlacionadas umas com as outras para 

produzir fatores representativos. 
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Em AF, comumente utiliza-se o coeficiente de correlação linear de Pearson 

(LEVIN, 1987, p. 280-281): 

 

                                                          (3) 

 

onde:  

r  = coeficiente de correlação (linear) de Pearson 

Zx  = escore de z de um particular sujeito da variável X, e dado por   

Zy  = escore de z de um particular sujeito da variável Y, e dado por   

N = total de pares de dados (escores), ou seja, total de “duplas” X e Y. 

S = desvio padrão 

 

Se for descoberto que todas as correlações são pequenas, ou que todas as 

correlações são iguais (mostrando que não existe qualquer estrutura para agrupar variáveis), 

deve-se então questionar a aplicação da AF. Se a inspeção visual da matriz de correlações não 

revela um número substancial de correlações maiores que 0,30, então a AF é muito 

provavelmente inapropriada (BEZERRA, 2009; HAIR et al., 2009, p. 109). 

Deve-se também observar a significância dos coeficientes de correlação, em nível 

de 0,05 ou 0,01, dependendo das exigências da própria pesquisa. 

Um mapa de correlações pode ser utilizado como elemento para a avaliação visual 

da força e estrutura das correlações. A proposta de construção do mapa de correlações adotada 

neste estudo segue alguns dos princípios enumerados por Buzan (2005, p. 46-48) para a 

construção de mapas mentais, a saber: (1) estabelecimento de uma posição central primordial, 

da qual se irradiam linhas de relação, e (2) utilização preferencial de linhas curvas, pois as 

mesmas são mais atraentes e estimulantes para os olhos. É de se notar também que as linhas 

curvas contribuem para a diminuição de cruzamentos e ocultações. 
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Portanto, tendo como objetivo a visualização das correlações entre as variáveis e o 

vislumbre de possíveis estruturas de relacionamento, construiu-se um mapa de correlações, 

seguindo-se os ditames acima. Nesse tipo de gráfico, as variáveis foram dispostas segundo a 

quantidade de correlações maiores que 0,3, com a centralidade ocupada pela dimensão com 

variáveis que apresentaram maior número de correlações com as outras. Todas as outras 

variáveis foram organizadas de tal forma que aquelas que apresentaram correlações mais 

fortes e em maior quantidade puderam se alinhar umas com as outras, dentro da maior 

proximidade possível, evitando uma profusão de cruzamentos. Sob esta configuração, as 

variáveis com menor quantidade e força de correlações ocuparam posições periféricas. 

Aliada ao procedimento acima, analisou-se visualmente a matriz de correlações, 

em busca da quantidade de coeficientes de correlação maiores que 0,3 e sua significância 

(<0,01). 

 

3.4.3 Testes com as Matrizes de Correlações e Anti-Imagem 

 

Alguns testes podem ser utilizados para averiguar a matriz de correlações, como o 

teste de Esfericidade de Bartlett e a medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO). O primeiro testa a hipótese da matriz de correlações ser ou não uma matriz 

identidade e é muito sensível à dimensão da amostra (MOROCO, 2003, p. 267). O segundo é 

uma medida da homogeneidade das variáveis que compara as correlações simples com as 

correlações parciais observadas entre as variáveis (MOROCO, 2003, p. 267). A correlação 

parcial entre duas variáveis, por sua vez, representa a correlação que existe entre estas duas 

variáveis depois de se ter eliminado a influência de outras variáveis que também se 

apresentam correlacionadas com as primeiras (MOROCO, 2003, p. 267). 

O KMO é calculado pela seguinte expressão (MOROCO, 2003, p. 267):  

 

                              (5) 

 

onde: 

p = número de variáveis 

r = coeficiente de correlação de Pearson 

 = correlação parcial (ver adiante) 
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Uma forma de adjetivar as matrizes de correlação quanto aos valores de KMO é 

dada no quadro 1. 

 

 

Quadro 1– Adjetivação para resultados de KMO. 

Valor de KMO Recomendação relativamente à AF 

]0,9 – 1.0] Excelente 

]0,8 – 0,9] Boa 

]0,7 – 0,8] Média 

]0,6 – 0,7] Medíocre 

]0,5 – 0,6] Mau mas ainda aceitável 

≤ 0,5 Inaceitável 

Fonte: Moroco (2003, p. 268). 

 

Um procedimento igualmente útil é a análise da matriz de anti-imagem. Esta 

revela as correlações parciais entre as variáveis e indica que variáveis partilham um ou mais 

fatores comuns, apresentando valores das correlações parciais próximos a zero (MOROCO, 

2003, p. 286), ou são mais ou menos independentes e inadequados para a AF, apresentando 

valores maiores que 0,7 (HAIR et al., 2009, p.110). 

A correlação parcial é calculada através da expressão abaixo (MOROCO, 2003, p. 

267): 

 

                                          (6) 

onde: 

 = x3 sob o controle da correlação parcial entre x1 e x2.  

r = coeficiente de correlação de Pearson 

 

Em adição, os valores da diagonal principal representam outra medida de 

adequação dos dados à AF, designada medida de adequação da amostragem (MSA – measure 

of sampling adequacy). Valores de MSA inferiores a 0,5 indicam que a variável não se 

enquadra na estrutura definida pelas outras variáveis e, neste caso, deve ser eliminada 

(MOROCO, 2003, p. 286). 
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Esta eliminação deve ocorrer uma a cada vez, sempre a variável de menor MSA, 

recalculando-se a AF antes da eliminação da próxima, de forma que todos os valores 

alcancem patamares aceitáveis (HAIR et al., 2009, p. 110). 

 

 

 

 

3.4.4  Confiabilidade dos Dados 

 

Por fim, antes de adentrar na AF propriamente dita, é necessário testar a 

confiabilidade dos dados através do alfa de Cronbach, que mede a consistência interna 

baseada na correlação média entre os itens. Desta forma, é possível investigar as escalas de 

mensuração e determinar a extensão em que os itens estão relacionados com os demais. 

(RODRIGUES; PAULO, 2009). 

O alfa de Cronbach pode ser calculado pela seguinte fórmula (RODRIGUES; 

PAULO, 2009): 

 

                                                  (4) 

onde: 

k = número de variáveis consideradas 

cov = média das covariâncias 

var = média das variâncias 

 

O valor assumido pelo alfa está entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1 estiver seu 

valor, maior a fidedignidade das dimensões do construto. Desta forma, o valor mínimo de alfa 

deve ser 0,7 para pesquisa preliminar, 0,8 para pesquisa básica e 0,9 para pesquisa aplicada 

(RODRIGUES; PAULO, 2009). No entanto, Hair et al. (2009, p.100) consideram 0,6-0,7, o 

intervalo mínimo da aceitabilidade. 

 

3.4.5 Execução da Análise Fatorial 
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Uma vez que um conjunto aceitável de variáveis foi estabelecido, após a bateria 

de testes e averiguações acima e a eliminação das variáveis inadequadas, foi iniciada a AF 

propriamente dita, com a extração dos fatores. 

Os dois principais métodos que podem ser utilizados são: Análise de 

Componentes Principais (ACP) e Análise Fatorial Comum (AFC). 

Porém, para o entendimento das condições mais adequadas à utilização da ACP 

ou AFC, é necessário o conhecimento sobre o comportamento da variância em uma variável, 

a qual se reparte em (HAIR et al., 2009, p. 112):  

 

a) Variância comum, a qual é a variância de uma variável compartilhada com todas as outras 

variáveis na análise, cuja explicação (compartilhamento) é baseada nas correlações de uma 

variável com as demais na análise. A comunalidade de uma variável é a estimativa de sua 

variância compartilhada, ou em comum, entre as variáveis como representadas pelos fatores 

obtidos; 

 

b) Variância específica (ou única), associada a uma variável apenas, não podendo ser 

explicada pelas correlações com outras variáveis; 

 

c) Variância de erro, que não pode ser explicada por correlações com outras variáveis, mas 

resulta da não confiabilidade do processo de coleta de dados, erro de medida ou de 

componente aleatório no fenômeno medido. 

 

Na ACP, leva-se em conta a variância total dos dados. Seu objetivo é tomar p 

variáveis X1, X2, ..., Xp e encontrar combinações destas para produzir índices Z1, Z2, ..., Zp que 

sejam não correlacionados, na ordem de sua importância, e que descrevam a variação nos 

dados. A falta de correlação significa que os índices estão medindo diferentes “dimensões” 
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dos dados, e a ordem é tal que S2(Z1) ≥ S2(Z2) ≥ ... ≥ S2(Zp), em que S2(Zi) denota a variância 

de Zi. Os índices Z são então os componentes principais. Ao se fazer uma ACP, há sempre a 

esperança de que as variâncias da maioria dos índices serão tão baixas a ponto de serem 

desprezíveis. Neste caso, a maior parte da variação no conjunto de dados completos pode ser 

descrita adequadamente pelas poucas variáveis Z com variâncias que não são desprezíveis 

(MANLY, 2008, p. 89). Alcança-se, desta forma, algum grau de redução da dimensionalidade 

dos dados. 

Recomenda-se a utilização da ACP quando o pesquisador estiver interessado em 

determinar fatores que contenham o maior grau de explicação da variância possível e também 

para o tratamento de dados na utilização em outras técnicas estatísticas que sejam 

prejudicadas pela correlação entre as variáveis analisadas (BEZERRA, 2009). Outra premissa 

para a escolha da ACP é o conhecimento prévio sugerindo que a variância específica e de erro 

representam uma proporção relativamente pequena da variância total. (HAIR et al., 2009, p. 

112). 

Já a AFC se limita a identificar os fatores a partir da variância comum, 

desconsiderando-se, assim, a parcela da variância específica e parcela de erro. Este método é 

indicado para a análise de estruturas subjacentes de relacionamento entre as variáveis, estas já 

bem conhecidas, possibilitando assim um maior número de inferências a partir da AF 

(BEZERRA, 2009). 

O que se observa na literatura é que o método mais comumente utilizado é a ACP, 

inclusive por sua ampla disponibilidade em pacotes computacionais. Desta forma, este foi o 

método adotado no presente estudo. 
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O próximo passo é a determinação do número de fatores, ponto fundamental na 

elaboração da AF. Como os fatores têm como objetivo a sumarização (resumo) ou 

substituição (redução) do conjunto de variáveis, é natural que o número de fatores seja 

inferior ao número de variáveis analisadas (BEZERRA, 2009). 

Entretanto, ao se trabalhar com os fatores, em vez do conjunto completo de 

variáveis, opta-se por não tratar 100% da variância observada, mas sim de uma parcela da 

variância total dos dados que consegue ser explicada pelos fatores (BEZERRA, 2009). 

Desta forma, a escolha do número de fatores determinará a capacidade de 

extrapolação das inferências que serão realizadas pela análise de fatores. Uma quantidade de 

fatores limitada, por um lado, pode permitir a análise de apenas pequena parcela da variância 

total dos dados. Uma grande quantidade de fatores, por outro lado, pode eliminar uma das 

vantagens da AF, a sumarização de dados (BEZERRA, 2009). Em ambos os casos, o poder de 

inferência pode ficar prejudicado. 

Dos critérios para a definição do número de fatores, três foram escolhidos para 

discussão: autovalor; gráfico de declive (scree plot), e; porcentagem da variância explicada. 

O critério do autovalor (raiz latente) é baseado no princípio de que, ao se trabalhar 

com dados padronizados, cada variável tem média igual a 0,0 e variância é igual a 1,0. Isto 

significa dizer que fatores com autovalores (quantias de variância explicada por fator) 

menores que 1,0 são menos significativos que uma variável original. Seu uso como critério de 

corte é mais confiável quando o número de variáveis está entre 20 e 50. Abaixo de 20, há uma 

tendência para a extração de uma quantidade conservadora (muito pequena) de fatores, 

enquanto que, acima de 50, não raro muitos fatores são extraídos (BEZERRA, 2009; HAIR et 

al., 2009, p. 114). 

O critério do gráfico de declividade ou scree plot é baseado no fato de que grande 

parcela da variância é explicada pelos primeiros fatores e que entre eles haverá sempre uma 

diferença significativa. O gráfico em si consiste dos autovalores, no eixo das ordenadas, e 

número de fatores em sua ordem de extração, no eixo das abscissas. Quando a diferença entre 

os autovalores se torna pequena, há uma diminuição da declividade do gráfico, assinalando o 

número de fatores que deve ser retido (BEZERRA, 2009; HAIR et al., 2009, p. 114). 

Já a percentagem da variância explicada serve como critério de corte, desde que 

um patamar mínimo adequado seja estabelecido pelo pesquisador. Estudos demonstram que o 

percentual mínimo adequado de variância explicada é geralmente de 60%, embora em 

ciências sociais seja aceitável até menos que este percentual (BEZERRA, 2009; HAIR et al., 

2009, p. 114). 
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Entretanto, foi escolhido o critério do autovalor ou raiz latente, já que este método 

é mais confiável quando o número de variáveis está situado entre 20 e 50 (HAIR et al., 2009, 

p. 114-115). 

Uma vez que a ACP é efetuada e são escolhidos os fatores a serem retidos, o 

resultado é uma matriz fatorial inicial, não-rotacionada. Entretanto, esta solução nem sempre é 

interpretável, ou seja, os pesos fatoriais das variáveis dos fatores comuns podem ser tais que 

não é possível atribuir um significado empírico aos fatores extraídos (MOROCO, 2003, p. 

270). 

Isto ocorre porque a interpretação dos fatores só é possível pela existência de 

parâmetros da AF que relacionam os fatores às variáveis, ou seja, as cargas fatoriais que 

representam a correlação entre o fator e as variáveis em estudo. Não raro ocorre que numa 

primeira extração os fatores estejam relacionados à grande maioria das variáveis ou, melhor 

dizendo, com cargas fatoriais de valor relativamente elevado em grande parte das variáveis 

(BEZERRA, 2009). 

A situação acima não facilita a interpretação dos fatores. Deve-se, portanto, 

buscar um artifício que proporcione a distribuição mais heterogênea de cargas fatoriais 

relativamente elevadas nos fatores ou, em outras palavras, que cada fator adquira uma 

“assinatura” distinta de cargas fatoriais relativamente elevadas, relacionando um conjunto 

restrito e particular de variáveis a esse fator. 

Como do ponto de vista puramente matemático, os fatores extraídos não são 

únicos, é possível a aplicação de transformações a fim de encontrar novos fatores que sejam 

mais fáceis de interpretar (melhor distribuição das cargas fatoriais) sem, no entanto, alterar 

quer as comunalidades quer a variância específica (MANLY, 2008, p. 107-108; MOROCO, 

2003, p. 270-271). 

Estas transformações se dão através de rotações de fatores, as quais podem ser 

ortogonais ou oblíquas. Considerando-se os fatores como eixos de um sistema cartesiano, as 

cargas fatoriais podem ser representadas como pontos entre esses eixos (BEZERRA, 2009). 

Geometricamente, a rotação de fatores consiste em girar os eixos (fatores), de tal 

forma que cada carga é rearranjada. Note-se que esta rotação altera o arcabouço de referência, 

sem alterar as distâncias entre os pontos. 

Se a rotação ocorre sem a alteração da ortogonalidade entre os fatores (não-

correlação), é dita ortogonal. O método de rotação ortogonal mais utilizado é o Varimax, 

tendo como característica o fato de minimizar a possibilidade de uma variável possuir altas 
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cargas fatoriais para diferentes fatores, permitindo que uma variável seja facilmente 

identificada com um único fator (BEZERRA, 2009). 

A rotação pode ser também oblíqua, quando os fatores perdem sua ortogonalidade 

original (neste caso há correlação). O método mais comum é o Direct Oblimin. Este método 

permite alcançar valores elevados, porém com o aumento da complexidade dos fatores 

(BEZERRA, 2009) 

Embora as soluções fatoriais não-rotacionadas alcancem a meta de redução de 

dados, geralmente não oferecem a interpretação mais adequada das variáveis sob exame, pois 

o primeiro fator tende a ser um fator geral com quase toda variável com carga significante, 

explicando a quantia maior de variância. O segundo fator e os seguintes são então baseados na 

quantia residual de variância (HAIR et al., 2009, p. 116). 

Como a matriz não-rotacionada não apresentou uma solução satisfatória no 

presente estudo, após várias tentativas, adotou-se a solução obtida através de uma rotação 

ortogonal (Varimax). 

 

3.4.6 Interpretação e Validação da Análise Fatorial 

 

Para a interpretação de uma matriz fatorial, deve-se examinar em cada linha a 

maior carga significante e associá-la ao fator correspondente (HAIR et al., 2009, p. 121). 

Abre-se aqui um parêntese. O julgamento da significância de cargas fatoriais é a 

determinação de quais cargas fatoriais vale à pena considerar. Levando-se em conta que a 

carga fatorial ao quadrado é a quantia de variância total da variável explicada pelo fator, a 

mesma deve exceder 0,70 (em módulo) para que o fator explique 50% da variância de uma 

variável. Existem vários critérios para o julgamento de significância de cargas fatoriais (HAIR 

et al., 2009, p. 119), os quais são discutidos mais detalhadamente abaixo. 

Uma primeira orientação concerne à significância prática, avaliada segundo os 

seguintes critérios (HAIR et al., 2009, p. 119):  

 

a) Cargas entre ±0,30 e ±0,40 (≈10% e ≈15% de explicação da variável) são consideradas 

como atendendo ao nível mínimo para a interpretação de uma estrutura. 

 

b) Cargas de ±0,50 (≈25% de explicação da variável) ou maiores são tidas como praticamente 

significantes. 
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c) Cargas maiores que ±0,70 (≈50% de explicação da variável) são consideradas indicativas 

de estrutura bem definida e são a meta de qualquer AF. 

 

d) Cargas maiores que ±0,80 (≈65% de explicação da variável) não são comuns. 

 

É bom observar que essas orientações são aplicáveis quando o tamanho da 

amostra é de 100 ou maior e onde a ênfase é a significância prática, e não estatística (HAIR et 

al., 2009, p. 119) 

Utilizando-se uma abordagem semelhante à determinação de significância 

estatística de coeficientes de correlação e considerando-se que pesquisas têm demonstrado 

que as cargas fatoriais têm erros-padrão substancialmente maiores que as correlações normais 

(considerados o dobro), pode-se determinar diretrizes para a identificação de cargas fatoriais 

significantes com base no tamanho da amostra (HAIR et al., 2009, p. 119-120) 

Desta forma, para amostras com tamanho entre 70 e 85, com nível de 

significância de 0,05 e nível de poder estatístico de 80%, as cargas fatoriais mínimas para o 

alcance da significância estatística situam-se entre 0,65 e 0,60, respectivamente (HAIR et al., 

2009, p. 120) 

Como essas orientações são muito conservadoras, deve-se usá-las como ponto de 

partida para na interpretação de cargas fatoriais, com cargas menores sendo consideradas 

significantes e acrescentadas à interpretação com base em outras considerações (HAIR et al., 

2009, p. 120). 

Outro fator a ser considerado é o número de variáveis e quando este aumenta, o 

nível aceitável para considerar uma carga significante concomitantemente diminui. Há ainda o 

efeito do aumento da variância única e do erro, que aumenta paulatinamente nos fatores 

posteriores, fazendo com que o nível aceitável para que uma carga seja julgada significante 

deva aumentar (HAIR et al., 2009, p. 120). 

Determinadas as maiores cargas significantes de cada linha da matriz fatorial, 

recomeça-se o exame, assinalando-se as cargas significantes de segundo maior valor e assim 

sucessivamente, até que todas as cargas significantes tenham sido associadas a fatores. 

É importante frisar que, para cada linha (variável), é aconselhável que exista 

apenas uma carga significante, já que duas ou mais cargas significantes moderadas por 

variável, associadas a mais de um fator, caracterizam cargas cruzadas, as quais devem ser 

eliminadas, pela mudança no método de rotação, por exemplo, ou mesmo pela eliminação da 
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variável, se não houver nenhum impedimento relativo à estrutura analisada. (HAIR et al., 

2009, p. 121). 

Uma vez que todas as cargas significantes tenham sido identificadas, deve-se 

procurar por variáveis que não sejam adequadamente explicadas pela solução fatorial, quer 

pela ausência de pelo menos uma carga significante, quer por comunalidade menor que 0,50 

(HAIR et al., 2009, p. 121). Como a comunalidade de uma variável é igual à soma dos 

quadrados das cargas fatoriais desta variável (MANLY, 2008, p. 107), considera-se um 

patamar de 0,5 como mínimo para a variância compartilhada. 

Em suma, os problemas que podem ser identificados em variáveis, nesta etapa, 

resumem-se à ausência de cargas significantes numa variável, comunalidade muito baixa, 

mesmo com cargas significantes, e carga cruzada (HAIR et al., 2009, p. 121). 

Uma vez que foram identificados problemas, várias ações corretivas podem ser 

executadas, em qualquer combinação (HAIR et al., 2009, p. 121-122):  

 

a) Ignorar variáveis problemáticas e interpretar a solução como ela é, se o objetivo é somente 

redução de dados; 

 

b) Avaliar cada uma das variáveis problemáticas para possível eliminação, dependendo da sua 

contribuição geral para a pesquisa e sua comunalidade; 

 

c) Empregar método alternativo de rotação; 

 

d) Diminuir ou aumentar o número de fatores mantidos, para ver se a nova estrutura fatorial 

continuará representando as variáveis problemáticas; 

 

e) Modificar o tipo de modelo fatorial usado (outro que componentes principais). 

 

É importante frisar que a AF é circular por natureza, havendo a necessidade da 

execução de várias interações até que uma solução final seja obtida (HAIR et al., 2009, p. 

116). 

Neste estudo, optou-se por considerar cargas significantes com valores acima de 

0,5, após uma série de considerações e pela coerência dos resultados (item 4.5.5). Também 

houve atenção especial com relação às cargas cruzadas e aos valores das comunalidades.  
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A comunalidade de uma variável é a parte de sua variância que é relacionada aos 

fatores comuns (MANLY, 2008, p. 107). Quanto mais próximo de 1 estiverem as 

comunalidades, maior é o poder de explicação dos fatores (BEZERRA, 2009). Por outro lado, 

comunalidades menores que 0,5 indicam variáveis com baixo poder de explicação de fatores 

(HAIR et al., 2009, p. 121). 

Entretanto, aceitou-se valor um pouco menor que 0,5 apenas para uma variável 

neste estudo (item 4.5.5). 

Avante nos procedimentos após a obtenção de uma solução satisfatória, deve-se 

rotular os fatores, levando-se em conta que as variáveis com maiores cargas devem ter maior 

influência na composição do rótulo (HAIR et al., 2009, p. 122). 

Para a interpretação de uma matriz fatorial, deve-se examinar em cada linha a 

maior carga significativa e associá-la ao fator correspondente. Terminada esta etapa, 

recomeça-se o exame, assinalando-se as cargas significantes de segundo maior valor e assim 

sucessivamente, até que todas as cargas significantes tenham sido associadas a fatores, tendo-

se o cuidado em identificar cargas cruzadas.  

Os sinais das cargas são interpretados simplesmente como qualquer outro 

coeficiente de correlação, de forma que, em cada fator, sinais concordantes significam que as 

variáveis estão positivamente relacionadas e sinais opostos significam que as variáveis estão 

negativamente relacionadas. Em soluções ortogonais, como os fatores são independentes uns 

dos outros, os sinais das cargas fatoriais relacionam-se apenas com o fator na qual aparecem 

(HAIR et al., 2009, p. 122). 

É importante assinalar que não existem processos ou orientações inequívocas que 

determinam a interpretação de fatores. O pesquisador com forte fundamentação conceitual 

para a estrutura antecipada e sua justificativa tem a maior chance de sucesso (HAIR et al., 

2009, p. 116). 

Em seguida, obtém-se um nome ou rótulo que representa cada fator determinado, 

da melhor maneira possível (HAIR et al., 2009, p. 122). 

A finalização do processo envolve uma validação dos resultados, ou seja, 

avaliação do grau de generalidade dos resultados para a população e da influência potencial 

de casos ou respondentes individuais sobre os resultados gerais (HAIR et al., 2009, p. 123). 

Além da análise fatorial confirmatória (CFA), um método direto mais difícil de 

implementar, pode-se avaliar a estabilidade da estrutura fatorial através da partição da amostra 

em dois subconjuntos aleatórios, desde que a relação variáveis/casos permita, estimar os 
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modelos fatoriais para cada um e compará-los, em busca de índicos de robustez da solução 

original. (HAIR et al., 2009, p. 123). 

Também deve-se estimar os fatores com e sem observações identificadas como 

atípicas, avaliando assim o seu impacto nos resultados. (HAIR et al., 2009, p. 123). 

Por fim, pode-se testar a confiabilidade dos fatores através do alfa de Crombach. 

Neste estudo, a validação seguiu à rotulação e interpretação dos fatores, incluindo 

o teste de confiabilidade de cada fator, através do alfa de Crombach. 

 

3.5    Identificação de Parâmetros-Chave 

 

3.5.1 Medidas Compostas 

 

Já que um construto deve ser medido aproximadamente por indicadores múltiplos 

(item 2.3), buscou-se a elaboração de escalas formadas pela combinação de diversas variáveis 

individuais em uma única medida composta (escala múltipla), justamente para: (i) facilitar a 

interpretação dos construtos e determinar suas relações mútuas; (ii) determinar as relações 

entre os construtos e as variáveis excluídas da AF, e; (iii) viabilizar a determinação de 

parâmetros-chave para cada construto ou associação construto/variável excluída. 

 Uma medida composta pode ser obtida para cada fator/construto através da 

combinação de todas as variáveis com carga elevada, materializada pela soma de seus escores 

ou sua média (HAIR et al., 2009, p. 125). 

A construção de uma escala múltipla requer uma definição conceitual (base 

teoricamente justificada para sua construção), unidimensionalidade (forte associação dos 

itens, representando um só construto), confiabilidade (alfa de Cronbach) e validade (grau em 

que a escala ou um conjunto de medidas representa um construto) (HAIR et al., 2009, p. 125-

126). 

O conceito de confiabilidade pode ser trabalhado mais objetivamente, envolvendo 

o cálculo do alfa de Cronbach para as variáveis que compõem os fatores. Além disso, é 

necessário considerar a correlação entre o escore da escala múltipla associada ao fator e as 

variáveis que compõem o fator, devendo apresentar valores maiores que 0,50, enquanto que 

as correlações entre as variáveis que compõem o fator devem ser maiores que 0,3 (HAIR et 

al., 2009, p. 126). 

Neste estudo, uma vez que os construtos/fatores foram identificados, buscou-se a 

determinação de medidas compostas através do cálculo da média aritmética das variáveis 
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envolvidas em cada fator, para cada observação (respondente). O resultado foi confirmado 

através do cálculo do coeficiente de correlação entre as variáveis que compõem o fator e a 

respectiva medida composta, todos maiores que 0,5.  

Uma vez que as condições acima foram averiguadas e consideradas satisfatórias, 

utilizou-se as correlações entre as medidas compostas e as variáveis excluídas da AF para 

compor um mapa de correlações com as mesmas premissas e procedimentos descritos 

anteriormente (item 3.4.2), estabelecendo-se assim uma estrutura sinóptica de relações entre 

fatores e entre estes e as variáveis excluídas da AF.  

 

3.5.2 Critérios para Parâmetros-Chave 

 

Os parâmetros-chave, tal qual concebidos neste estudo, representam importantes 

indicadores de desempenho, desenvolvidos para guiar o desenvolvimento de uma 

organização, dentro de um panorama estratégico. 

As medidas de tais indicadores são destinadas a fornecer ao gestor uma visão 

rápida do desempenho organizacional, em analogia a um painel de instrumentos de um 

automóvel ou aeronave, dentro de sistemas de painéis de controle gerencial (DeBUSK; 

BROWN; KILLOUGH, 2003). A visibilidade desses indicadores permite ao motorista ou 

piloto uma rápida avaliação do desempenho do sistema e a execução de correções, se 

necessário, para corrigir comportamentos inesperados ou indesejados  

Dessa forma, os sistemas de “painel de controle” gerencial representam um 

importante mecanismo de retroalimentação que fornecem às organizações informações acerca 

do sucesso das estratégias planejadas e se estas estratégias continuam viáveis e bem-sucedidas 

com o tempo (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 18). 

Em qualquer sistema utilizado, os indicadores devem apresentar propriedades 

como representatividade do parâmetro que se deseja monitorar e facilidade de recuperação no 

sistema de informações organizacional. 

Foram essas as diretrizes que foram utilizadas na seleção de parâmetros-chave 

para os aspectos da estrutura organizacional revelados no próximo capítulo. 
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4       RESULTADOS 

 

4.1    Considerações Iniciais 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da pesquisa que foi realizada 

junto a uma amostra do corpo discente do Curso de Graduação em Geologia da UFC. Para 
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tanto, utilizou-se o instrumento de avaliação (Apêndice A) cuja construção foi elucidada no 

item 3.2.2.  

Os resultados foram tratados preliminarmente, através de gráficos simples, para a 

análise das dimensões da avaliação e determinação dos pontos fortes e fracos do curso. Em 

seguida, foi feita uma análise fatorial (AF) nas respostas cuja valoração foi realizada segundo 

princípios discutidos no item 3.2.4 e mostradas no apêndice B, buscando-se relações entre os 

resultados. Ambas as abordagens são mostradas abaixo. 

Porém, antes de tudo, são necessários alguns comentários acerca das 

características da amostra. 

 

4.2    Caracterização da Amostra 

 

Foram respondidos 76 questionários, portanto uma amostra que representa 

32,34% do universo de matriculados no semestre 2008.2 (total de 235 alunos). A média de 

idade dentre os entrevistados é de 24 anos, com desvio padrão de 5,774 anos e amplitude de 

42 anos (entre 19 e 61 anos), embora a maior parte situe-se entre 19 e 30 anos (Figura 1). 

Em termos de gênero, 72,37% da amostra é do sexo masculino, enquanto 27,63% 

é do sexo feminino, valores estes virtualmente idênticos aos encontrados na pesquisa do perfil 

discente de 2007.1, a saber: 72% do sexo masculino e 28% do sexo feminino (SILVA FILHO 

et al., 2009). 

O semestre de ingresso dos alunos da amostra varia de 1997.1 a 2007.1, com um 

pequeno predomínio de ingressos em 2006.1 (23,68%). Entretanto, 90,79% dos alunos 

ingressaram nos semestres anteriores a 2006.2 possuindo, pelo menos, dois anos de 

conhecimento da realidade sob estudo. 

Quanto ao semestre da maioria das disciplinas que os alunos estavam cursando em 

2008.2, tem-se que a grande parte cursava disciplinas entre o quarto e o décimo semestre 

(98,68%) (Figura 2), apresentando uma vivência mínima de quatro semestres com relação à 

integralização curricular. 

Nenhum aluno declarou-se portador de necessidade especial em decorrência de 

alguma hipossuficiência física permanente.  
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Figura 1 - Idade dos discentes. Avaliação das condições de funcionamento do Curso de Geologia-UFC, semestre 
2008.2. (n=76). 
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Figura 2 - Semestre da maioria das disciplinas cursadas pelos discentes. Avaliação das condições de 
funcionamento do Curso de Geologia-UFC, semestre 2008.2. (n=76). 
 

 

4.3    Análise das Dimensões da Avaliação 

 

4.3.1 Dimensão 1 – Infraestrutura 

 

A dimensão da infraestrutura levou em consideração os seguintes aspectos ou 

subdimensões: espaços e equipamentos para aulas teóricas; laboratórios para aulas práticas; 

infraestrutura para aulas de campo; acervo na Biblioteca de Ciências e Tecnologia (Campus 

do Pici), e; espaços de convivência e equipamentos das áreas comunitárias. 

Os resultados obtidos em todas subdimensões (Figura 3) apresentaram somas dos 

percentuais de avaliações negativas e parcialmente negativas maiores que 50%, na seguinte 
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ordem: laboratórios para aulas práticas (80,26%); espaços de convivência e equipamentos das 

áreas comunitárias (75,00%); infraestrutura para aulas de campo (73,68%); acervo na 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia (72,37%), e; espaços e equipamentos para aulas teóricas 

(52,63%). Estes resultados evidenciam a grande carência do DEGEO, local onde transcorre a 

maioria das atividades didáticas do curso, em instalações e equipamentos, principalmente 

aqueles que denotam maior especialização e valor, como nos laboratórios didáticos. Também 

se deve observar a precariedade de espaços que possibilitam a maior permanência dos alunos 

na universidade além dos horários de aula, como uma sala de estudo, biblioteca ou laboratório 

de informática nas dependências do DEGEO ou mesmo Centro de Ciências. Com relação às 

aulas práticas de campo, embora a universidade tenha adquirido recentemente ônibus novos, 

dificuldades frequentes com a ajuda de custo para alunos têm prejudicado o transcurso normal 

das atividades.  

 

4.3.2 Dimensão 2 – Corpo Docente 

            

A avaliação do corpo docente do Curso de Geologia, em sua grande maioria 

lotada no DEGEO, foi realizada através dos seguintes aspectos: apresentação do programa das 

disciplinas; didática e domínio dos conteúdos; assiduidade e pontualidade; sistemática de 

avaliação, e; ética no ambiente acadêmico. 

Ao contrário da dimensão infraestrutura, os docentes alcançaram elevados 

percentuais de avaliações positivas ou predominantemente positivas (Figura 4), a saber: ética 

no ambiente acadêmico (93,42%); didática e domínio dos conteúdos (89,48%); apresentação 

do programa das disciplinas (86,84%); assiduidade e pontualidade (81,58%), e; sistemática de 

avaliação (71,05%). 

Acredita-se que um dos fatores responsáveis por tão boa avaliação do corpo 

docente do Curso de Geologia seja a sua qualificação, sendo em grande parte constituído de 

doutores. 

Entretanto, cabe ressaltar que a subdimensão sistemática de avaliação, tendo 

alcançado um percentual de avaliações negativas e parcialmente negativas igual a 28,95%, 

deve ser trabalhada no sentido de valorizar a reflexão e solução de problemas, auxiliando no 

aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. 
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Figura 3 - Dimensão 1 - Infraestrutura. Avaliação das condições de funcionamento do Curso de Geologia-UFC, 
semestre 2008.2. (n=76). 

 

4.3.3 Dimensão 3 – Corpo Técnico-Administrativo 

 

O corpo técnico administrativo foi avaliado em apenas três subdimensões, quais 

sejam: adequação ao funcionamento do curso; formação e conhecimento para exercício de 

suas funções, e; rapidez e eficiência no atendimento aos alunos. 

A exceção da rapidez e eficiência dos servidores técnico-administrativos, que 

alcançou 32,89% de avaliação parcialmente negativa e negativa, os demais aspectos foram 

bem avaliados, na percepção dos estudantes (Figura 5). A formação e conhecimento desta 

categoria de servidores alcançou 82,89% de avaliação positiva a parcialmente positiva, 

enquanto que a sua adequação ao funcionamento do curso alcançou 73,68%. 
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Figura 4 - Dimensão 2 – Corpo Docente. Avaliação das condições de funcionamento do Curso de Geologia-
UFC, semestre 2008.2. (n=76). 
 

 

Este resultado aponta para um grau de satisfação relativamente elevado dos 

estudantes nas atividades em que os servidores técnico-administrativos têm maior contato 

com os mesmos, especialmente nas secretarias do departamento e coordenação do curso, 

laboratórios didáticos, veículos utilizados em aulas práticas de campo etc. 

 

4.3.4 Dimensão 4 – Estrutura Curricular 

 

O currículo do Curso de Geologia foi avaliado sob as seguintes subdimensões: 

coerência com o mercado de trabalho; facilidade de conclusão do curso em 5 anos; horários 

das disciplinas; quantidade de disciplinas optativas, e; quantidade de bolsas e estágios. 

Com a globalização e a exigência constante de atualização em numerosas 

especializações, a integralização curricular de qualquer curso sofre pressões de transformação 

que não podem ser respondidas de forma inconsequente, ao sabor do momento. Por este 
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motivo, a estrutura curricular pode ser uma dimensão de avaliação causadora de um grande 

número de impressões negativas, tanto mais quanto maior for seu anacronismo às expectativas 

dos alunos em relação ao mercado de trabalho. 

 

 

 
Figura 5 - Dimensão 3 – Corpo Técnico-Administrativo. Avaliação das condições de funcionamento do Curso de 
Geologia-UFC, semestre 2008.2. (n=76). 
 

Entretanto, apesar de 22 anos com poucas atualizações na forma da criação e 

reformulação de disciplinas, a integralização curricular do Curso de Geologia alcançou 

avaliações relativamente positivas em aspectos mais gerais (Figura 6), como sua coerência 

com o mercado de trabalho (60,53%) e sua estrutura que não dificulta a conclusão do curso no 

período regular de cinco anos (57,89%). 

Por outro lado, aspectos mais específicos foram avaliados de forma 

predominantemente negativa (Figura 6), como os horários das disciplinas (68,42%) e 

quantidade de disciplinas optativas (63,16%). Enquanto o primeiro aspecto reflete a 

dificuldade dos alunos em conciliar seus estudos com atividades complementares ao currículo 

(bolsas, estágios etc.) e profissionais, o segundo aspecto deve-se, em muito, a carências no 

corpo docente do DEGEO, especialmente em disciplinas específicas de áreas aquecidas do 

mercado de trabalho, como Geologia do Petróleo. Desta forma, há certo prejuízo na formação 

mais específica (especializada) dos alunos. 

As bolsas de iniciação científica, monitoria, trabalho e estágios não-curriculares se 

relacionam mais à formação técnico-científica dos alunos que ao currículo propriamente dito. 
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Porém, são atividades complementares de fundamental importância e que ocorrem nos 

horários não ocupados pelas disciplinas. Por isto, este aspecto foi incluído na mesma 

dimensão da estrutura curricular (Figura 6). A avaliação marcadamente negativa da 

quantidade de bolsas e estágios disponíveis aos estudantes (92,11%) reflete uma realidade que 

em parte está relacionada à produção científica dos professores (iniciação científica) e à 

própria política de concessão de bolsas da universidade, em adição ao relacionamento do 

curso e do DEGEO com organizações públicas e privadas (estágios). 

 

 

 
Figura 6 - Dimensão 4 – Estrutura curricular. Avaliação das condições de funcionamento do Curso de Geologia-
UFC, semestre 2008.2. (n=76). 
      

4.3.5 Dimensão 5 – Coordenação do Curso 

 

A quinta e última dimensão colocada em discussão nos questionários foi a 

coordenação do Curso de Geologia, nos seguintes aspectos: administração e condução do 

curso; formação e experiência do coordenador; disponibilidade do coordenador, e; eficácia do 

coordenador. 
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A percepção dos alunos é extremamente positiva com relação aos aspectos desta 

dimensão, com percentuais de avaliação predominantemente positiva a positiva que superam 

os 80% em todos (Figura 7). Numa ordenação decrescente, destacam-se as qualidades do 

coordenador, como formação e experiência (93,42%), disponibilidade (89,47%) e eficácia 

(81,58%). A pergunta sobre gestão do curso visou focalizar a coordenação como instituição e 

apresentou um percentual alto de avaliações essencialmente positivas (85,53%). 

 

 

 
Figura 7 - Dimensão 5 – Coordenação do Curso. Avaliação das condições de funcionamento do Curso de 
Geologia-UFC, semestre 2008.2. (n=76). 
 

4.4    Pontos Fortes e Fracos 

 

Neste capítulo, realizou-se a investigação e interpretação de parte das práticas e 

condicionantes do processo educacional no Curso de Geologia da UFC, os atores deste 

processo, os procedimentos institucionais e os problemas gerenciais sob a ótica de um dos 

grupos interessados: o corpo discente. 

Pois é justamente este grupo que pode “iluminar” o caminho das estratégias a 

serem formuladas e aplicadas no âmbito do curso e Departamento de Geologia, 
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principalmente. Como as dimensões abordadas enfocam fatores internos ao curso, foi 

utilizada uma abordagem inspirada na análise SWOT (item 3.3.1). 

Na perspectiva do corpo discente, o Curso de Geologia da UFC apresenta como 

pontos fracos sua infraestrutura e, em boa medida, a integralização curricular (horários das 

disciplinas, quantidade de disciplinas optativas) e quantidade de bolsas e estágios. Como 

pontos fortes, aparecem seu corpo docente, corpo de servidores técnico-administrativos e a 

coordenação. No futuro, outros procedimentos de avaliação, desta vez enfocando aspectos 

externos (contexto), podem levar à determinação de oportunidades e ameaças, completando a 

análise. 

Dentre os pontos fracos identificados acima, a infraestrutura do Curso de 

Geologia se destaca. A responsabilidade por esta é quase que totalmente do DEGEO. Dentro 

da estrutura administrativa da universidade, os departamentos não possuem orçamento 

próprio, sendo supridos regularmente apenas em suas necessidades operacionais básicas. 

Investimentos mais vultosos, em melhoria das dependências e equipamentos didáticos para a 

graduação, dependem de recursos esporádicos, advindos do orçamento da universidade, 

editais de programas de expansão de vagas e criação de novos cursos (REUNI), editais de 

programas de apoio à graduação etc. Muitas vezes, os recursos advêm de forma indireta, 

através de cursos de pós-graduação strictu sensu e latu sensu, projetos de pesquisa e extensão, 

convênios etc. 

Na incessante busca por recursos, a falta de uma estrutura descentralizada em 

termos de orçamento na UFC faz com que os gestores do nível operacional (departamentos e 

cursos) dissipem muita energia na burocracia para a resolução de problemas triviais, como 

pequenos reparos nas instalações e equipamentos de uso geral e didático. Dessa forma, o 

tempo para o planejamento, construção de projetos e esforços políticos para a consecução dos 

mesmos fica comprometido. 

Quanto aos aspectos do currículo que foram avaliados negativamente, os horários 

das disciplinas e a quantidade de disciplinas optativas são fatores inerentes à estrutura 

curricular propriamente dita, a qual alcançou apenas 13,16% e 21,05% de percepções 

totalmente positivas seus aspectos básicos, ou seja, coerência com o mercado de trabalho e 

conclusão do curso em cinco anos, respectivamente. Isto demonstra a necessidade de uma 

reforma curricular que deve ser protagonizada principalmente pelos corpos docente e 

discente. Quanto à quantidade de bolsas e estágios, com já foi dito, um maior empenho do 

corpo docente em captar bolsas de iniciação (acadêmica, docência) e recursos para projetos de 
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extensão e pesquisa alavancaria o primeiro fator, o segundo ficando por conta de uma maior 

interação com as entidades do ambiente externo (“marketing” institucional). 

Uma observação a ser feita é que a qualidade dos equipamentos e espaços 

didáticos e de convivência, aliada a um currículo bem estruturado e a oportunidades de 

aprendizado prático-profissional curriculares e extracurriculares, contribuem em muito para a 

permanência do aluno na universidade, tornando-o mais engajado no curso e menos 

susceptível à evasão escolar. 

E é justamente no aspecto da prevenção da evasão escolar que os gestores do 

curso devem trabalhar de forma intensa. Dados inéditos da Pró-Reitoria de Graduação da 

UFC mostram que 17 alunos (em média) se evadiram anualmente do Curso de Geologia, entre 

os semestres 2000.2 e 2010.1. Como alguns indicadores do perfil sócio-econômico dos alunos 

apontaram para uma possível precariedade tanto da renda familiar quanto individual em mais 

da metade do corpo discente (dados de 2007.1 – item 1.3), infere-se que há à necessidade de 

subsistência e complementação da renda familiar por parte de muitos alunos que se vêm 

obrigados a diminuir o ritmo de integralização de créditos, trancar ou mesmo abandonar o 

curso, por causa de conflitos entre os horários pouco racionais das disciplinas e o horário do 

trabalho, ou mesmo por não sentirem uma progressão na sua preparação profissional que lhes 

permita um maior otimismo no enfrentamento futuro do mercado de trabalho. 

Para aprofundar esta discussão, através da identificação de possíveis relações 

latentes entre os parâmetros avaliados nas dimensões acima, foi efetuada uma análise fatorial, 

cujos resultados são mostrados e discutidos a seguir. 

 

4.5    Análise Fatorial 

 

4.5.1 Considerações Preliminares 

 

Embora a análise anterior já tenha fornecido valiosas informações que podem 

ajudar a melhorar o curso, é possível investigar as relações entre os dados em busca de fatores 

comuns (construtos) que ligam as variáveis entre si, através da Análise Fatorial (AF). Desta 

forma, pode-se conceber um esquema das relações entre as variáveis e/ou fatores, as quais 

podem se revelar importantes sob o ponto de vista da compreensão das condições de 

funcionamento do curso. 
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4.5.2 Variáveis 

 

As variáveis (Quadro 2) correspondem às respostas das 22 questões respondidas 

por 76 alunos do Curso de Graduação em Geologia, como foi mostrado e discutido no 

capítulo anterior.  

As respostas foram traduzidas numa escala tipo Likert (item 3.2.4), refletindo o 

grau de positividade na percepção dos respondentes acerca do aspecto questionado (Quadro 

3). Dessa forma, foi possível realizar as análises estatísticas em geral. 

 

4.5.3 Análise Univariada 

 

A tabela 3 mostra as distribuições das categorias ordinais nas respostas às 

perguntas. A identificação de variáveis com percepção predominantemente negativa (pontos 

fracos) e predominantemente positiva (pontos fortes) foi realizada tendo-se como parâmetro o 

valor de 2,5 (mediana) (Tabela 4), confirmando as conclusões expostas no item 4.4. 

Dessa maneira, foram ratificadas como pontos fortes as dimensões D2-Corpo 

Docente, D3-Corpo Técnico-Administrativo e D5-Coordenação, enquanto que os pontos 

fracos são D1-Infraestrutura e D4-Estrutura Curricular exceto V4.1-Coerência com a 

realidade do país e do mercado de trabalho e V4.2-Facilitação da conclusão do curso em cinco 

anos. 

A própria natureza das variáveis (quatro categorias valoradas) força uma 

assimetria na distribuição, o que é mostrado na tabela 4. Entretanto, a maioria dos valores se 

enquadra no modelo normal, a julgar pelas estatísticas Z assimetria e Z curtose (item 3.4.1), cujos 

valores devem se situar entre ± 2,58, para um nível de significância de 0,01. Sob este critério, 

as distribuições das variáveis V2.3, V4.4 e V4.5 se desviam do modelo normal. É notável que 

todas as variáveis de D5 são negativamente assimétricas, resultado de uma avaliação bem 

positiva por parte dos respondentes (escores 3 e 4 – ver quadro 3). 

Para finalizar, deve-se comentar acerca da quantidade de observações (n=76) em 

relação à quantidade de variáveis (p=22). A relação n:p é de 3,46:1, aquém do mínimo 

recomendado para a análise fatorial que é de 5:1 (item 3.4.1). Para que se chegue a uma 

relação de valor mínimo, deve-se aventar a possibilidade da exclusão de 7 variáveis ou mais, 

o que efetivamente aconteceu, após todos os testes que antecederam a AF final (item 4.5.5). 
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4.5.4 Análise de Correlações 

 

A matriz de correlação dos resultados da avaliação é apresentada na tabela 5. A 

contagem de valores de coeficiente de correlação é dada na tabela 6, tendo em vista a 

identificação de uma quantidade substancial de coeficientes maiores que 0,3, crucial para a 

adequação da AF (item 3.4.2). 

Pelo critério enfatizado acima, os coeficientes maiores que 0,3 totalizam 168 

(34,71%), contra a maioria de 316 (65, 29%), representando aqueles menores que 0,3. Tal 

quantidade foi considerada adequada à AF. 

 

Quadro 2 – Variáveis utilizadas no presente estudo. 

DIMENSÃO 1: Infraestrutura 

V1.1: Espaços e equipamentos para as aulas teóricas. 

V1.2: Laboratórios para aulas práticas. 

V1.3: Infraestrutura para aulas de campo. 

V1.4: Acervo de livros na Biblioteca de Ciências e Tecnologia. 

V1.5: Espaços de convivência do DEGEO e seus equipamentos. 

DIMENSÃO 2: Corpo Docente 

V2.1: Apresentação dos programas das disciplinas no início do semestre. 

V2.2: Didática e domínio dos conteúdos teóricos e práticos. 

V2.3: Assiduidade e pontualidade. 

V2.4: Sistemática de avaliação. 

V2.5: Postura ética nas aulas e no ambiente acadêmico. 

DIMENSÃO 3: Corpo Técnico-Administrativo  

V3.1: Adequação ao funcionamento do curso. 

V3.2: Formação e conhecimento adequados às funções. 

V3.3: Rapidez e eficiência no atendimento de alunos. 

DIMENSÃO 4: Estrutura Curricular e Atividades Extra curriculares 

V4.1: Coerência com a realidade do país e do mercado de trabalho. 

V4.2: Facilitação da conclusão do curso em cinco anos. 

V4.3: Adequação de horários de disciplinas. 

V4.4: Quantidade de disciplinas optativas. 

V4.5: Quantidade de atividades complementares práticas (monitoria, iniciação científica, estágios etc.) 

DIMENSÃO 5: Coordenação 

V5.1: Cumprimento das funções de administração e condução do curso. 

V5.2: Formação e experiência do coordenador. 

V5.3: Disponibilidade do coordenador. 

V5.4: Eficácia do coordenador. 

Fonte: Próprio autor. 
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Outro elemento utilizado para avaliar a estrutura das correlações foi um mapa que 

tornou evidente as estruturas mais marcantes do conjunto de variáveis, delineadas por 

coeficientes maiores que 0,4 e tendo como “espinhas dorsais” grupos conformados por 

coeficientes acima de 0,5 (Figura 8). Estas configurações incluem V1.1, V1.2, V1.4, V1.5, 

V2.4, V3.1, V3.2, V3.3, V4.1, V4.2, V4.4, V5.1, V5.2, V5.3 e V5.4 (Tabela 6). 

 

Quadro 3 – Categorias ordinais das respostas. 

Valor Resposta Original Percepção Perguntas 

1 Não.* Negativa Todas 

Em sua minoria. Todas menos: V1.3; V1.4; V2.4; V3.1; 
V3.3; V4.1; V5.1 e V5.2. 

2 

Em grande parte não. 

Predominantemente negativa 

V1.3; V1.4; V2.4; V3.1; V3.3; V4.1; V5.1 e 
V5.2. 

Em sua maioria. Todas menos: V1.3; V1.4; V2.4; V3.1; 
V3.3; V4.1; V5.1 e V5.2. 

3 

Em grande parte sim. 

Predominantemente positiva 

V1.3; V1.4; V2.4; V3.1; V3.3; V4.1; V5.1 e 
V5.2. 

4 Sim.* Positiva Todas 

Fonte: Próprio autor. 
* Como únicas opções em D4.4 e D4.5. 

 

Esse desenho se torna relevante quando confrontado com a afirmação de que, em AF, as 

variáveis são agrupadas por suas correlações, de modo que variáveis em um grupo (fator) têm elevadas 

correlações umas com as outras (HAIR et al., 2009, p. 112). 

 

Tabela 3 – Contagem das respostas por categoria.  
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1 
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3 
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1 9 22 17 23 24 1 1 1 3 0 3 1 2 6 19 37 48 70 3 0 0 0 

2 31 39 39 32 33 9 7 13 19 5 17 12 23 24 13 15 0 0 8 5 8 14 

3 28 14 19 17 13 35 39 58 44 37 33 39 34 36 28 22 0 0 35 20 13 17 

V
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as
 r
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as

 

4 8 1 1 4 6 31 29 4 10 34 23 24 17 10 16 2 28 6 30 51 55 45 

Fonte: Próprio autor. 

 

Por outro lado, variáveis excluídas destas estruturas particulares, ou seja, com 

deficiência de coeficientes de correlação maiores que 0,4, podem dificultar o bom termo da 

AF, ensejando sua exclusão da análise. 

Neste sentido, as variáveis apenas com correlações muito fracas a fracas (0,3 ≤ r  

< 0,4) são sete: V1.3, V2.1, V2.2, V2.3, V2.5, V4.3 e V4.5 (Tabela 6 e Figura 8). 

Em termos de significância das correlações, as tabelas 5 e 6 demonstram que, em 

geral, as quantidades mais expressivas de coeficientes de correlação maiores que 0,3 
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correspondem às maiores quantidades de significâncias menores que 0,01 e que todas as 

correlações moderadas a fortes apresentam significância menor que 0,01. Neste panorama 

bem conservador, destacam-se V3.2 e V4.2 com as maiores quantidades de correlações 

significantes (15 cada). 

 
Tabela 4 - Estatísticas das variáveis. Em negrito, médias abaixo de 2,5 (mediana). Em cinza mais claro, valores 
abaixo e acima do intervalo crítico, para nível de significância de 0,01 (ver texto). 

DIMENSÕES MÉDIA DESV. 
PAD. 

ASS. CURT. Z ass Z curt 

D1: Infraestrutura Física       

V1.1: Espaços e equipamentos para as aulas teóricas. 2,461 0,840 0,058 -0,519 0,206 -0,924 

V1.2: Laboratórios para aulas práticas. 1,921 0,726 0,336 -0,342 1,196 -0,609 

V1.3: Infra-estrutura para aulas de campo. 2,053 0,728 0,131 -0,529 0,466 -0,941 

V1.4: Acervo de livros na Biblioteca de Ciências e 
Tecnologia. 

2,026 0,864 0,459 -0,489 1,634 -0,870 

V1.5: Espaços de convivência do DEGEO e seus 
equipamentos. 

2,013 0,902 0,646 -0,260 2,299 -0,463 

D2: Corpo Docente       

V2.1: Apresentação dos programas das disciplinas no 
início do semestre. 

3,263 0,719 -0,663 0,041 -2,360 0,073 

V2.2: Didática e domínio dos conteúdos teóricos e 
práticos. 

3,263 0,681 -0,643 0,431 -2,288 0,767 

V2.3: Assiduidade e pontualidade. 2,855 0,509 -0,868 2,419 -3,089 4,305 

V2.4: Sistemática de avaliação. 2,803 0,712 -0,375 0,255 -1,335 0,454 

V2.5: Postura ética nas aulas e no ambiente 
acadêmico. 

3,382 0,610 -0,434 -0,628 -1,545 -1,118 

D3: Corpo Técnico Administrativo       

V3.1: Adequação ao funcionamento do curso. 3,000 0,833 -0,427 -0,480 -1,520 -0,854 

V3.2: Formação e conhecimento adequados às funções. 3,132 0,718 -0,423 -0,193 -1,505 -0,343 

V3.3: Rapidez e eficiência no atendimento de alunos. 2,868 0,789 -0,095 -0,688 -0,338 -1,224 

D4: Estrutura Curricular e Atividades 
Extracurriculares 

      

V4.1: Coerência com a realidade do país e do mercado 
de trabalho. 

2,658 0,809 -0,221 -0,335 -0,787 -0,596 

V4.2: Facilitação da conclusão do curso em cinco anos. 2,540 1,089 -0,199 -1,253 -0,708 -2,230 

V4.3: Adequação de horários de disciplinas. 1,855 0,934 0,498 -1,227 1,772 -2,183 

V4.4: Quantidade de disciplinas optativas. 2,105 1,457 0,557 -1,737 1,982 -3,091 

V4.5: Quantidade de atividades complementares 
práticas (monitoria, iniciação científica, estágios etc.) 

1,237 0,814 3,186 8,371 11,339 14,896 

D5: Coordenação       

V5.1: Cumprimento das funções de administração e 
condução do curso. 

3,211 0,789 -0,898 0,632 -3,196 1,125 

V5.2: Formação e experiência do coordenador. 3,605 0,613 -1,308 0,680 -4,655 1,210 

V5.3: Disponibilidade do coordenador. 3,618 0,673 -1,527 0,965 -5,435 1,717 

V.4: Eficácia do coordenador. 3,408 0,786 -0,870 -0,817 -3,096 -1,454 

Valores Gerais 2,694 1,039     

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 6 - Contagem de valores de coeficientes de correlação por intervalo e significância < 0,01. Em cinza: 
variáveis deficientes em coeficientes de correlação > 0,4. 

Coeficientes de Correlação Coeficientes de Correlação 
Variável 

[0,3-0,4[ [0,4-0,5[ [0,5-1,0[ 
N° Sig <0,01 Variável 

[0,3-0,4[ [0,4-0,5[ [0,5-1,0[ 
N° Sig <0,01 

V1.1 4 2 1 7 V3.2 10 2 1 13 

V1.2 4 2 0 6 V3.3 3 3 2 8 

V1.3 5 0 0 5 V4.1 3 2 0 5 

V1.4 4 2 1 7 V4.2 6 5 2 12 

V1.5 7 0 3 10 V4.3 2 0 0 2 

V2.1 2 0 0 2 V4.4 1 1 0 2 

V2.2 4 0 0 4 V4.5 3 0 0 3 

V2.3 9 0 0 9 V5.1 3 1 3 7 

V2.4 4 2 1 7 V5.2 2 1 3 6 

V2.5 0 0 0 0 V5.3 2 2 2 6 

V3.1 8 2 1 11 V5.4 4 1 4 9 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.5.5 Análise Fatorial 

 

Antes de prosseguir com os testes da matriz de correlações, foi efetuada a análise 

da confiabilidade dos dados através do alfa de Cronbach, que mede a consistência interna 

baseada na correlação média entre os itens (item 3.4.4). 

O valor de alfa obtido para as 22 variáveis incluídas neste estudo foi de 0,868 

(Tabela 7), valor este acima do intervalo 0,6-0,7, considerado como o limite mínimo da 

aceitabilidade (HAIR et al., 2009, p.100). 

A matriz de correlações foi averiguada através do teste de Esfericidade de Bartlett 

e da medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Tabela 7). Embora 

o primeiro tenha apresentado valores de 0,000 para nível de significância menor que 0,01 em 

todas as tentativas, o KMO foi mais sensível, com valor de 0,772 para a tentativa com 22 

variáveis, indicando uma AF média (Quadro 1). 

A análise da matriz de anti-imagem (Tabela 8) revelou a pertinência da exclusão 

de V2.5 e a repetição de seu cálculo. Não deixa de ser irônico o fato de que esta variável, 

denominada “Postura ética (dos docentes) nas aulas e no ambiente acadêmico” seja a que 

menos contribuiu para as estruturas latentes das condições de funcionamento do Curso de 

Geologia da UFC. Pelo menos sob a ótica discente. 
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Figura 8 – Mapa de correlações. 
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Juntamente com a exclusão acima, também se optou por excluir outras variáveis 

que não apresentaram coeficientes de correlação acima de 0,4, tendo em vista o 

fortalecimento das relações a serem realçadas pelos fatores, evidenciadas na figura 8. Essas 

variáveis são: V1.3. V2.1, V2.2, V2.3, V4.3 e V4.5. Dentre estas, V2.3 e V4.5 também 

apresentaram os maiores desvios com relação à distribuição normal, reforçando assim sua 

exclusão (Tabela 4). 

 

Tabela 7 – Índices para avaliação da qualidade de dados para as AFs efetuadas. 

ANÁLISE FATORIAL ESFERICIDADE (BARTLETT)* KMO ALFA (CRONBACH) 

22 variáveis 0,000 0,772 0,868 

15 variáveis 0,000 0,786 0,854 

Fonte: Próprio autor. 
*Significância < 0,01. 

 

Dando prosseguimento, a AF seguinte foi efetuada com 15 variáveis. A medida 

KMO apresentou valor de 0,786 (Tabela 7), um pouco melhor que o anterior, mais ainda 

classificada como média. O valor de alfa diminuiu um pouco, situando-se em 0,854 (Tabela 

7). 

A nova matriz anti-imagem não apresentou nenhuma anomalia, com a 

inexistência de valores de MSA <0,5 e o conjunto das correlações parciais com valores bem 

reduzidos, parecidos com a anterior (Tabela 9). 

Entretanto, V4.1 apresentou comunalidade de 0, 483 (Tabela 11), pouco menor 

que 0,5, o que aponta para a possibilidade de sua exclusão da análise. Porém, devido à 

coerência do resultado como um todo, optou-se por retê-la na solução final, apresentada no 

próximo item. 

A extração de fatores, utilizando-se ACP e o critério da raiz latente (autovalores 

>1), permitiu a explicação de 67,613% da variância total, em 4 componentes (Tabela 10). 

A matriz de cargas fatoriais não-rotacionadas apresentou a configuração 

costumeira: concentração de cargas mais elevadas nos primeiros componentes (Tabela 11). Já 

a matriz de componentes rotacionados apresentou uma distribuição mais heterogênea das 

cargas elevadas em todos os fatores e possibilitou uma interpretação mais verossímil dos 

mesmos (Tabela 12). 
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Tendo em vista todas as considerações feitas no item 3.4.6, optou-se por 

considerar cargas significantes acima de 0,50, para o presente caso (Tabela 12). Este 

procedimento se revelou coerente, tendo em vista que, mesmo com um critério menos 

conservador, as menores cargas fatoriais foram de 0,534, relacionada à variável V4.2 em F2, e 

0,555, relacionada a V1.5 em F3, ambos fatores intermediários na ordem de extração. Mesmo 

assim, cargas maiores que 0,65 predominaram (Tabela 12). 

 

Tabela 9 – Matriz de anti-imagem para 15 variáveis. Os valores da diagonal (a) representam o MSA das 
variáveis. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Por fim, pode-se adicionar outros argumentos justificando os critérios adotados, 

considerando-se que: 

 

a) As preocupações que se impõem na AF centram-se muito mais no caráter e na composição 

das variáveis incluídas na análise que nas exigências estatísticas (HAIR et al., 2009, p. 109); 

 

b) A experiência adquirida com outras tentativas de AF com o mesmo conjunto original de 

variáveis (até mesmo na tentativa de uma rotação oblíqua por Oblimin) demonstrou a 

reprodutibilidade dos fatores extraídos. 
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Um teste para a confiabilidade desses fatores é o cálculo do alfa de Cronbach para 

cada um. Sob este critério, F1, F2 e F3 são perfeitamente confiáveis, enquanto que F4 o é sob 

a égide de uma pesquisa exploratória (Tabela 12). 

 

Tabela 10 – Parâmetros da extração de fatores com 15 variáveis. 

Autovalores Iniciais 
Extração Somas dos 

Quadrados das 
Cargas 

Extração - Somas dos 
Quadrados das Cargas 

Rotação - Somas dos Quadrados 
das Cargas 

C
om

po
ne

nt
e 

Total % de 
Variancia 

Cumulativo 
% 

Total % de 
Variancia 

Cumulativo 
% 

Total % de 
Variancia 

Cumulativo 
% 

1 5,468 36,45 36,45 5,468 36,45 36,45 3,33 22,202 22,202 

2 2,105 14,032 50,482 2,105 14,032 50,482 2,713 18,09 40,292 

3 1,297 8,649 59,132 1,297 8,649 59,132 2,1 13,997 54,289 

4 1,272 8,482 67,613 1,272 8,482 67,613 1,999 13,324 67,613 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

Tabela 11 – Matriz de cargas fatoriais não-rotacionadas para 15 variáveis. Em cinza claro, cargas significantes 
maiores que 0,5 e comunalidades maiores que 0,5. Em cinza escuro, cargas significantes maiores que 0,65. 
 

Componentes não-rotacionados 
Variável 

1 2 3 4 
Comunalidades 

V1.1 0,518 0,378 0,203 -0,514 0,717 

V1.2 0,496 0,098 0,307 -0,568 0,672 

V1.4 0,628 0,432 0,220 0,230 0,683 

V1.5 0,596 0,509 0,025 -0,145 0,637 

V2.4 0,611 0,181 -0,440 0,246 0,661 

V3.1 0,663 0,234 -0,488 0,037 0,734 

V3.2 0,653 -0,030 -0,470 -0,181 0,68 

V3.3 0,637 -0,359 -0,198 0,193 0,611 

V4.1 0,505 0,296 0,286 0,242 0,483 

V4.2 0,705 0,341 -0,058 -0,015 0,617 

V4.4 0,273 0,298 0,451 0,615 0,745 

V5.1 0,658 -0,472 -0,020 0,183 0,69 

V5.2 0,652 -0,523 0,180 -0,015 0,732 

V5.3 0,599 -0,515 0,258 -0,084 0,698 

V5.4 0,717 -0,485 0,181 -0,042 0,783 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 12 – Matriz de cargas fatoriais rotacionadas para 15 variáveis. Em cinza claro, cargas significantes 
maiores que 0,5 e comunalidades maiores que 0,5. Em cinza escuro, cargas significantes maiores que 0,65. 
Abaixo, alfa de Cronbach. 
 

Componentes Rotacionados  

Variável 
1 2 3 4 Comunalidades 

V1.1 0,048 0,183 0,814 0,137 0,717 

V1.2 0,268 0,012 0,775 0,019 0,672 

V1.4 0,110 0,325 0,316 0,682 0,683 

V1.5 -0,024 0,438 0,555 0,369 0,637 

V2.4 0,157 0,761 -0,013 0,237 0,661 

V3.1 0,129 0,820 0,172 0,123 0,734 

V3.2 0,319 0,709 0,242 -0,131 0,680 

V3.3 0,632 0,444 -0,085 0,087 0,611 

V4.1 0,153 0,169 0,226 0,616 0,483 

V4.2 0,159 0,534 0,410 0,372 0,617 

V4.4 0,058 -0,051 -0,099 0,854 0,745 

V5.1 0,767 0,289 -0,053 0,125 0,690 

V5.2 0,834 0,098 0,142 0,076 0,732 

V5.3 0,809 0,002 0,202 0,056 0,698 

V5.4 0,844 0,141 0,204 0,100 0,783 

Alfa (Cronbach) 0,869 0,779 0,702 0,621  

Fonte: Próprio autor. 

 

Uma vez que foi encontrada uma solução fatorial considerada satisfatória, os 

fatores foram nomeados segundo a importância de cada variável, definida por sua carga no 

fator (entre parêntesis), como abaixo: 

 

a) Fator 1 - Coordenação: V5.4 - Eficácia do coordenador (0,844); V5.2 - Formação e 

experiência do coordenador (0,834); V5.3 - Disponibilidade do coordenador (0,809); V5.1 - 

Cumprimento das funções de administração e condução do curso (0,767); V3.3 - Rapidez e 

eficiência dos funcionários técnico-administrativos no atendimento de alunos (0,632). 

 

b) Fator 2 – Progressão Discente: V3.1 - Adequação do Corpo Técnico-Adminstrativo ao 

funcionamento do curso (0,820); V2.4 - Sistemática de avaliação aplicada pelo Corpo 

Docente (0,761); V3.2 - Formação e conhecimento do Corpo Técnico-Adminstrativo 
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adequados às funções (0,709); V4.2 – Facilitação da conclusão do Curso em cinco anos 

(0,534). 

 

c) Fator 3 - Infraestrutura de Ensino e Convivência: V1.1 - Espaços e equipamentos para as 

aulas teóricas (0,814); V1.2 - Laboratórios para aulas práticas (0,775); V1.5 - Espaços de 

convivência do DEGEO e seus equipamentos (0,555). 

 

d) Fator 4 – Formação Profissional: V4.4 – Quantidade de Disciplinas Optativas (0,854); 

V1.4 - Acervo de livros na Biblioteca de Ciências e Tecnologia (0,682); V4.1 – Coerência da 

Estrutura Curricular com a Realidade do País e o Mercado de Trabalho (0,616). 

 

A rotulação de fatores já revela uma coerência preliminar entre as variáveis 

envolvidas, principalmente quando delineadas sobre o mapa de correlações (Figura 9). Porém, 

para maximizar a profundidade da interpretação, utilizou-se de medidas compostas para 

permitir o cálculo das correlações entre os conjuntos de variáveis reunidos em fatores e destes 

com as variáveis excluídas. Os resultados são mostrados no item a seguir. 

 

4.5.6 Medidas Compostas 

 

As medidas compostas foram obtidas a partir da média dos escores das variáveis 

componentes de cada fator, para cada observação ou respondente (Apêndice B). 

Dentro dos critérios discutidos no item 3.5.1, verificou-se que as correlações entre 

as variáveis componentes dos fatores e destas com os próprios fatores equivalem a valores 

maiores que 0,3 e 0,5, respectivamente (Tabelas 5 e 13). A confiabilidade também foi testada, 

revelando-se aceitável para todos os fatores (Tabela 12). 

Dessa maneira, todos os critérios quantitativos foram considerados satisfatórios. 

Quanto aos critérios menos objetivos, associados à natureza do construto, as considerações 

relativas à interpretação dos fatores reforçarão ou não sua validade (capítulo 5). 

Uma vez que as condições para construção de medidas compostas foram 

satisfeitas, procedeu-se à obtenção de um escore para cada uma, representando o fator 

correspondente, através da média aritmética dos escores de cada variável no fator, para cada 

observação. 
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Figura 9 – Mapa de correlações e 4 fatores. 
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Tabela 13 – Matriz de coeficientes de correlação entre medidas compostas e variáveis. Em cinza: variáveis  da 
correspondência medida composta/fator. Todas as correlações são significantes ao nível de 0,01. 

 Medida Composta 

Fator/Variáveis Excluídas Variável MC1 MC2 MC3 MC4 

V3.3 0,763 0,478 0,189 0,185 

V5.1 0,829 0,425 0,187 0,216 

V5.2 0,816 0,356 0,242 0,201 

V5.3 0,792 0,276 0,278 0,177 

F1 

V5.4 0,868 0,4 0,327 0,253 

V2.4 0,351 0,766 0,314 0,327 

V3.1 0,35 0,831 0,4 0,314 

V3.2 0,449 0,761 0,379 0,137 
F2 

V4.2 0,375 0,787 0,567 0,433 

V1.1 0,199 0,423 0,836 0,262 

V1.2 0,311 0,312 0,734 0,193 F3 

V1.5 0,216 0,546 0,804 0,417 

V1.4 0,304 0,509 0,521 0,74 

V4.1 0,247 0,401 0,33 0,689 F4 

V4.4 0,112 0,153 0,139 0,861 

V1.3 0,223 0,431 0,396 0,380 

V2.1 0,267 0,207 0,266 0,229 

V2.2 0,210 0,382 0,191 0,202 

V2.3 0,272 0,330 0,419 0,275 

V2.5 0,224 0,168 -0,083 -0,008 

V4.3 0,268 0,223 0,279 0,196 

Variáveis Excluídas da AF 

V4.5 0,260 0,356 0,266 0,266 

Fonte: Próprio autor. 

 

As estatísticas das medidas compostas, para o conjunto das observações, são 

mostradas na tabela 14. É interessante observar que essas estatísticas refletem a natureza das 

variáveis que compõem os fatores, inclusive seu caráter como ponto forte ou fraco, desde que 

haja uma comparação entre as médias e a mediana (2,5). Em MC1 (Fator 1), por exemplo, é 

notória a assimetria negativa, refletindo o desvio para altos escores na avaliação 

extremamente positiva dos alunos com relação à dimensão D5 – Coordenação. O mesmo pode 

ser afirmado com relação a MC2, composta por variáveis das dimensões D2 – Corpo Docente, 

D3 – Corpo Técnico-Administrativo e D4 – Estrutura Curricular, que também obtiveram 

avaliações positivas. Em contrapartida, MC3 e MC4 refletem em suas médias e, de certa 
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forma, na simetria, sua construção a partir de variáveis com avaliações predominantemente 

negativas, como aquelas de D1 – Infraestrutura Física em MC3 e V1.4 (D1) e V4.4 (D4), em 

MC4. 

Desta maneira, utilizando-se os critérios estatísticos utilizados para a classificação 

das variáveis (item 4.5.3), pode-se considerar o Fator 1 - Coordenação e o Fator 2 - 

Progressão Discente como pontos fortes. Ao contrário, o Fator 3 – Infraestrutura de Ensino e 

Convivência e o Fator 4 – Formação Profissional podem ser considerados pontos fracos na 

estrutura de funcionamento do curso. 

Também foram obtidos os coeficientes de correlação entre as medidas compostas 

(Tabela 15). É notório o baixo valor dos coeficientes de correlação, reflexo da ortogonalidade 

(não-correlação) dos fatores que deram origem às medidas compostas. 

Uma vez que foram estabelecidas as correlações entre pares de variáveis (Figura 

8), os fatores (Figura 9) e as relações entre si, através das medidas compostas, além das suas 

relações com as variáveis excluídas (Figura 10), pode-se finalmente partir para a interpretação 

dos fatores (construtos) e da estrutura como um todo, o que será feito no próximo capítulo. 

 

Tabela 14  – Estatísticas para as medidas compostas, obtidas a partir dos fatores. 

 Medida Composta 

Estatísticas MC1 MC2 MC3 MC4 

Média 3,342105 2,868421 2,131579 2,263158 

Assimetria -0,98649 -0,44715 0,309268 0,518183 

Z assimetria -3,51095 -1,59142 1,100693 1,844229 

Curtose 0,031583 -0,35038 -0,45828 -0,77633 

Z curtose 0,056203 -0,6235 -0,81552 -1,38148 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 15 – Coeficientes de correlação entre as medidas compostas. Todas as correlações são significantes ao 
nível de 0,01, exceto (*), significante ao nível de 0,05. 
 

 MC1 MC2 MC3 MC4 

MC1 1,000 0,482 0,299 0,255* 

MC2  1,000 0,548 0,403 

MC3   1,000 0,376 

MC4    1,000 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 10 – Mapa de correlações entre medidas compostas (fatores) e variáveis excluídas. 
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5       DISCUSSÃO 

 

5.1   Considerações Iniciais 

 

Uma vez que o capítulo 4 foi dedicado à análise preliminar das respostas (por 

dimensões) e à consecução de uma análise fatorial (AF), com a obtenção de fatores latentes 

ou construtos (F1 a F4) que se relacionam entre si e com as variáveis excluídas da AF através 

de medidas compostas (MC1 a MC4), partiu-se para a interpretação desses construtos e de 

suas relações. Também foi feita a identificação de parâmetros-chave que representam 

quantitativamente os construtos e possibilitam seu monitoramento pelos gestores e grupos de 

interessados.  Os resultados de tais procedimentos são demonstrados a seguir. 

 

5.2    Fator 1 - Coordenação 

 

Este fator é composto pelas seguintes variáveis (por ordem decrescente de carga 

fatorial): V5.4 - Eficácia do coordenador; V5.2 - Formação e experiência do coordenador; 

V5.3 - Disponibilidade do coordenador; V5.1 - Cumprimento das funções de administração e 

condução do curso; V3.3 - Rapidez e eficiência dos funcionários técnico-administrativos no 

atendimento de alunos. 

O que chama a atenção é a coerência das variáveis que compõem este fator, todas 

associadas a percepções essencialmente positivas dos alunos (item 4.4). Em grande parte, 

relacionam-se a uma única dimensão da avaliação, D5 – Coordenação, em especial às pessoas 

do coordenador e vice, com o complemento da variável V3.3, relacionada a D3 - Corpo 

Técnico-Administrativo. Assim, esse fator captura as interações entre o coordenador e vice e 

seus auxiliares técnico-administrativos, na gestão do curso e atendimento aos alunos. 

Em termos de relações internas (Tabela 5), as correlações entre as variáveis de D5 

apresentam em sua maioria r > 0,6, destacando-se a correlação mais forte que ocorre entre 

V5.3 e V5.4 (r = 0,702), conjugando diretamente eficácia e disponibilidade do coordenador. 

No outro sentido, a correlação mais fraca ocorre entre V5.1 e V5.3 (r = 0,480), o que revela 

uma certa dissociação na percepção estudantil entre a disponibilidade do coordenador e seu 

sucesso como gestor. 

Com relação a V3.3 - Rapidez e eficiência dos servidores técnico-administrativos 

no atendimento aos alunos, as maiores correlações ocorrem com V5.1 - Cumprimento das 

funções de administração e condução do curso (r = 0,602) e V5.4 – Eficácia do coordenador (r 
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= 0,539). Isto indica a importância do papel dos servidores técnico-administrativos como 

interface entre os alunos e a coordenação no tocante aos procedimentos administrativos e à 

eficácia dos mesmos. Correlações menos fortes ocorrem com V5.2 - Formação e experiência 

do coordenador (r = 0,443) e V5.3 - Disponibilidade do coordenador (r = 0,457), o que indica 

que, em certa medida, o preparo e iniciativa dos servidores técnico-administrativos são 

suficientes para suprir deficiências dos coordenadores relacionadas especificamente aos 

parâmetros acima. 

A MC1, que representa F1, apresenta uma correlação fraca a moderada (r = 0,482) 

apenas com a MC2, a qual representa F2 – Progressão Discente (Tabela 15). Como será visto 

adiante, esse fator reflete um construto de evolução do aluno dentro do curso. Desta forma, 

justifica-se a única (porém relativamente fraca) relação do construto representada por F1. 

Em geral, as correlações das variáveis de F1 com variáveis externas ao fator são 

fracas (Tabela 5), exceto pelo par V5.4 e V1.2 (r = 0,408). Mesmo para esta, não é óbvio seu 

significado imediato, já que relaciona a eficácia do coordenador com laboratórios para aulas 

práticas, os quais são geridos pelos departamentos. 

Tocando-se nesse ponto, é notório dentro da estrutura da Universidade Federal do 

Ceará que as coordenações de cursos e os departamentos representam estruturas gerenciais 

distintas, porém com pontos de sobreposição de competências (SABADIA, 1998). Nesta 

configuração, a ingerência das coordenações se restringe aos currículos e alunos, com algum 

suporte de infraestrutura física e servidores técnico-administrativos suficientes ao seu 

funcionamento. Já os professores, infraestrutura física didática e servidores técnico-

administrativos associados são administrados pelos departamentos. 

Portanto, as correlações relativamente fracas que representam a grande maioria 

das ligações entre as variáveis de F1 e as outras variáveis podem refletir essa dicotomia da 

estrutura universitária, cuja percepção chega aos olhos dos estudantes. 

  

5.3    Fator 2 – Progressão Discente 

 

Este fator é composto pelas variáveis (em ordem decrescente de carga fatorial): 

V3.1 - Adequação do Corpo Técnico-Administrativo ao funcionamento do curso; V2.4 - 

Sistemática de avaliação aplicada pelo Corpo Docente; V3.2 - Formação e conhecimento do 

Corpo Técnico-Administrativo adequados às funções, e; V4.2 – Facilitação da conclusão do 

curso em cinco anos. 
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Sua natureza é heterogênea e “transversal” no sentido da diagonal do mapa de 

correlações da figura 9, abrangendo variáveis de três dimensões, a saber: D2 – Corpo 

Docente; D3 - Corpo Técnico-Administrativo, e; D4 - Estrutura Curricular e Atividades 

Extracurriculares. Todas as variáveis apresentam avaliações essencialmente positivas, de 

acordo com o julgamento dos estudantes (item 4.4), embora V4.2 apresente média apenas um 

pouco acima da mediana (Tabela 4). 

Dentre as relações internas (Tabela 5), aquelas que se sobressaem são as 

correlações de V3.1, tanto com V3.2 (r = 0,624), quanto com V2.4 (r = 0,585). A primeira 

correlação não surpreende, significando a adequação do corpo de servidores técnico-

administrativos às suas funções. Já a segunda, de antemão apresenta-se coerente por 

relacionar duas variáveis de duas dimensões de avaliação que envolvem os recursos humanos 

do curso (D2 e D3). As outras relações, menos fortes, emanam principalmente de V4.2 em 

direção a V3.1 (r = 0,456), V2.4 (r = 0,449) e V3.2 (r = 0,403). Outra correlação de 

intensidade similar liga V3.2 a V2.4 (r = 0,469). 

Aparentemente, a chave para a interpretação desse fator é o fluxo de informações 

e ações entre o procedimento de avaliação dos discentes realizado pelo corpo docente e a 

conclusão do curso (bem sucedida quando em cinco anos), intermediada pela atuação de 

servidores técnico-administrativos adequados às suas funções. 

Esse fluxo relaciona-se ao que se pode denominar de “progressão discente”, 

processo que se inicia com a matrícula do aluno em disciplinas, continua com sua frequência 

às aulas e realização de avaliações, fatores estes que vão, uma vez que alcance os índices 

mínimos, permiti-lo matricular-se nas disciplinas do semestre seguinte, em ciclos semestrais 

até a conclusão do curso. 

Durante todo o processo, há a interação dos discentes com servidores técnico-

administrativos. Os servidores do curso atuam tanto no início do semestre, no processo de 

matrícula, quanto durante o mesmo, através da emissão de declarações, trancamentos de 

disciplinas, intermediação de pedidos de aproveitamento de estudos etc. Já os servidores da 

secretaria do DEGEO estão envolvidos com procedimentos como solicitações de segunda 

chamada de avaliações, solicitações de empréstimo de materiais e ajuda de custo para aulas 

praticas de campo etc. No DEGEO, existem servidores atuando em laboratórios de apoio 

didático, a exemplo do Laboratório de Laminação e Preparação de Amostras, onde ocorre a 

confecção de lâminas petrográficas, fundamentais para muitas disciplinas do conteúdo para a 

formação geológica específica do currículo, dentre outros. 
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Há ainda a interação com os motoristas dos veículos utilizados nas aulas práticas 

de campo, estes lotados na Divisão de Atividades Auxiliares (DAA), um setor externo ao 

DEGEO. Portanto, embora heterogêneo, o fator capta a essência operacional do Curso de 

Geologia da UFC e sua interação com o DEGEO e outros órgãos da UFC, sob o viés principal 

dos recursos humanos. 

Como medida composta, MC2 representa bem F2 e evidencia sua centralidade 

dentro da superestrutura captada pela avaliação (Figura 9). Dentre as relações dessa medida 

composta, destaca-se a correlação com MC3 – Infraestrutura de ensino e convivência (r = 

0,548), enriquecendo o quadro operacional delineado acima com seu suporte físico. As 

relações menos fortes com os outros fatores complementam o quadro operacional, com MC1 

– Coordenação (r = 0,482) e MC4 – Formação Profissional (r = 0,403). O caráter 

relativamente fraco da primeira relação, já comentada acima, só enfatiza a dicotomia entre as 

estruturas do Curso de Graduação em Geologia e os departamentos responsáveis por docentes 

e infraestrutura física para o referido curso, especialmente o DEGEO. Já a segunda relação, 

embora fraca, realça uma percepção de certa falta de direcionamento prático-profissional do 

curso, já que MC4 é composta predominantemente de fatores julgados de forma negativa 

pelos alunos. 

Dentre as relações com variáveis que não foram agrupadas em fatores (Tabela 13), 

destaca-se apenas a fraca relação entre MC2 e V1.3 – Infraestrutura para aulas de campo (r = 

0,431), a qual é naturalmente justificável já que as aulas práticas de campo representam uma 

parte considerável da carga horária dos alunos, a partir de meados do curso, e são muito 

valorizadas por docentes e discentes por seu caráter eminentemente prático.  

Dentre as variáveis que compõem F2, a que mais se destaca por suas relações com 

outras variáveis é V4.2 (Tabela 5), indicando a importância que o tempo de conclusão do 

curso exerce sobre  o construto do Curso de Geologia da UFC, na visão dos alunos. Destaque 

para a relação com V1.5 – Espaços de convivência do DEGEO e seus equipamentos (r = 

0,550) e V1.4 – Acervo de livros na Biblioteca de Ciências e Tecnologia (r=0,552). Estas 

relações evidenciam que o processo de aprendizagem não se resume a salas de aula e 

laboratórios, sendo importantes os espaços onde os alunos possam interagir mais 

informalmente com outros alunos e mesmo professores. Daí a importância de salas de estudo 

ou outros espaços que permitam ao aluno estudar sozinho ou em grupo, possibilitando sua 

permanência na universidade durante os horários vagos entre disciplinas que, muitas vezes, se 

distribuem de forma bastante desigual entre os turnos e forçam o aluno a um bom tempo de 

espera. Também é importante o acesso a livros didáticos nas bibliotecas universitárias, em 
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consonância com a bibliografia sugerida nos programas das disciplinas e à curiosidade 

técnico-científica em geral. 

Outras relações mais fracas de V4.2 ocorrem com V1.1 – Espaços e equipamentos 

para aulas teóricas (r = 0,454) e V4.1 – Coerência do currículo com a realidade da país e do 

mercado de trabalho (r = 0,409), sendo prontamente justificáveis. 

Todas essas relações com V4.2 remetem, em maior ou menor grau, a fatores que 

podem levar ao desânimo e desestimulo dos alunos, alongando o período de permanência no 

curso pela recorrência do fracasso em disciplinas e a priorização de outras atividades  

(acadêmicas ou profissionais) ou, em último caso, levando à evasão. 

Portanto, a percepção sobre a facilitação da conclusão do curso no tempo mínimo 

e a duração do período de permanência do aluno podem influir num mesmo parâmetro: 

percentual de evasão (ou persistência) do curso. 

 

5.4    Fator 3 - Infraestrutura de Ensino e Convivência 

  

Este fator engloba as variáveis, em ordem decrescente de carga fatorial: V1.1 - 

Espaços e equipamentos para as aulas teóricas; V1.2 - Laboratórios para aulas práticas, e; 

V1.5 - Espaços de convivência do DEGEO e seus equipamentos. 

Envolvendo apenas variáveis de D1 – Infraestrutura, todas com percepções 

discentes predominantemente negativas nas avaliações realizadas (item 4.4), F3 prima por 

enfatizar espaços e equipamentos do DEGEO, em sua maioria destinados diretamente a fins 

didáticos, com complemento dos destinados ao convívio acadêmico e social. 

As correlações internas mais expressivas (Tabela 5) destacam a relação V1.1 e 

V1.5 (r = 0,503), representando a infraestrutura para aulas teóricas e espaços de convivência 

externos às salas didáticas. Estes são os locais em que os estudantes passam a maior parte de 

seu tempo na universidade, já que as aulas em laboratórios didáticos ocorrem com menor 

frequência que as aulas teóricas. Já a correlação entre V1.1 e V1.2 (r = 0,476) expressa a 

complementaridade entre os espaços didáticos para aulas teóricas e práticas. 

A MC3, representando F3, apresenta-se relacionada mais fortemente com MC2, 

como foi discutido no item anterior. Segue-se uma correlação fraca a moderada com a 

variável V2.3 – Assiduidade e pontualidade dos docentes (r = 0,419) (Tabela 13), 

possivelmente porque as atividades nos espaços para aulas teóricas e práticas ocorrem em 

horários e dias predeterminados. 
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As principais correlações externas entre pares de variáveis já foram discutidas 

anteriormente (Tabela 5), destacando-se apenas a maior força relativa das ligações entre V1.5 

e V1.4 (r = 0,599), realçando principalmente a relação entre salas de estudo e acervos 

bibliográficos, e entre a primeira e V4.2 (r = 0,552), evidenciando a importância da qualidade 

das atividades nos períodos extra aula e sua possível  relação com o tempo de permanência no 

curso, através do estímulo ao aluno. Entretanto, a relação entre V1.5 e V1.4 pode também ter 

sido influenciada pela confusão entre a “biblioteca” do DEGEO (mais uma sala de estudo) e a 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia do Campus do Pici. 

 

5.5    Fator 4 – Formação Profissional 

 

O último fator extraído envolve as seguintes variáveis (na ordem decrescente de 

cargas fatoriais): V4.4 – Quantidade de Disciplinas Optativas; V1.4 - Acervo de livros na 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia, e; V4.1 – Coerência da Estrutura Curricular com a 

Realidade do País e o Mercado de Trabalho.  

A composição deste fator envolve variáveis de D1 – Infraestrutura e D4 – 

Estrutura Curricular e Atividades Extracurriculares. Dentre as variáveis, apenas V4.1 pode ser 

considerada como ponto positivo (item 4.4). Entretanto, isto deve ser encarado com reservas, 

já que esta variável tem média pouco acima da mediana (Tabela 4).  

Os relacionamentos internos mais expressivos são correlações fracas a moderadas 

partir de V1.4, com V4.4 (r = 0,422) e V4.1(r = 0,414) (Tabela 5). À primeira vista, esta 

configuração é coerente ao conjugar um acervo de livros técnicos, veículos de conhecimentos 

mais especializados, o currículo frente ao mercado de trabalho e disciplinas optativas, 

justamente aquelas que envolvem conteúdos mais direcionados. Todas estas variáveis 

implicam na qualidade da formação profissional focada na especialização. 

Apesar de V4.4 apresentar uma correlação muito fraca a fraca com V4.1 (r = 

0,359), uma avaliação recente e ainda inédita que coletou discursos discentes sobre os pontos 

fortes e fracos do Curso de Graduação em Geologia da UFC apresentou indícios de forte 

relação entre os parâmetros acima, reforçando a validade do construto em foco. O conteúdo 

do discurso coletivo que é relevante para este tema, construído a partir de 13 discursos 

individuais num universo de 33 respondentes, é o seguinte: 

 

“O curso deveria ofertar mais disciplinas opcionais, de interesse ‘geológico’ para os 
alunos (ex: GIS, Geofísica/Sísmica, Ambiental). Com a atual oferta e sem a 
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estrutura adequada por não ser possível oferecer mais disciplinas opcionais, estas 
são feitas (pela maioria dos alunos) para cumprir os créditos optativos e não visando 
o direcionamento adequado do futuro profissional.” 

 

Entretanto, é importante frisar que F4 deve ser encarado com reservas por vários 

motivos. Primeiro, por ser o último fator extraído e apresentar o menor percentual da 

variância total, embora quase idêntico ao do fator anterior (F3) (Tabela 10). Segundo, pelo 

valor de sua confiabilidade ser relativamente baixo, situado próximo do mínimo aceitável 

(item 3.4.4 e Tabela 12). Terceiro, por incluir uma variável (V4.1) com uma comunalidade 

pouco abaixo do patamar de 0,5 (Tabela 12).  

Entretanto, a validação do construto se dá mais por sua coerência interna que por 

motivos puramente estatísticos, justificando sua permanência na estrutura delineada.  

A principal relação externa da MC4, representando F4, ocorre com MC2 – 

Progressão Discente (r = 0,403) (Tabela 15), indicando a coroação do processo de progressão 

do aluno com o alcance do que seria o objetivo precípuo do Curso de Graduação em Geologia 

da UFC, ou seja, formar profissionais com conhecimentos gerais e específicos em Geologia, 

aptos aos desafios do mercado de trabalho. 

  

5.6    Parâmetros-Chave 

 

Honrando os objetivos de sumarização e substituição do conjunto de variáveis 

pelos fatores, além de lançar as bases para a futura construção de um sistema gerencial tipo 

“painel de controle”, buscou-se a identificação de possíveis parâmetros-chave que pudessem 

melhor representar tanto os construtos associados aos fatores quanto algumas variáveis 

individuais, excluídas da AF mais julgadas importantes para o sucesso acadêmico. 

Esses parâmetros são importantes no monitoramento de processos e ações, 

visando o aperfeiçoamento da formação científico-profissional, já que “a gestão didático-

pedagógica de um curso de graduação pressupõe tomada de decisões e acompanhamento 

constantes” (SABADIA, 1998). 

A concepção dos parâmetros-chave seguiu algumas premissas, de acordo com o 

que foi discutido no item 3.5.2: 

 

a) Busca de um número reduzido de indicadores para cada fator/construto. 
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b) Formatação homogênea de indicadores qualitativos de forma a serem aplicados num único 

instrumento de avaliação (ver adiante). 

c) Preferência por indicadores quantitativos de fácil recuperação nos sistemas de informação 

gerencial da universidade. 

 

d) Escolha de variáveis excluídas na AF por seu caráter eminentemente negativo segundo as 

percepções discentes (pontos fracos), facilidade de quantificação e relevância no processo 

de formação técnico-científica dos alunos. 

  

Feitas tais considerações, parte-se para a definição dos parâmetros-chave (Tabela 

16): 

 

a) F1 – Coordenação envolve variáveis subjetivas em sua essência, o que leva ao 

estabelecimento de um parâmetro-chave subjetivo e qualitativo: satisfação com a 

coordenação. Este indicador, juntamente com outros quatro que serão discutidos a seguir, 

podem compor o corpo de uma avaliação de satisfação a ser aplicada periodicamente aos 

alunos, com respostas formatadas numa escala ordinal de 1 (totalmente insatisfeito) a 10 

(totalmente satisfeito). 

 

b) F2 – Progressão Discente é composto, em sua maioria, por variáveis que envolvem 

comportamentos e ações, denotando parâmetros-chave que devem compor o corpo da 

avaliação de satisfação acima, abordando agora dois questionamentos: satisfação com a 

sistemática de avaliação empregada pelo Corpo Docente e satisfação com o Corpo de 

Servidores Técnico-Administrativos. Entretanto, cabe um parâmetro-chave quantitativo: 

período de permanência no curso, o qual pode ser recuperado tanto através do aluno, como 

pergunta do questionário, como através do sistema de informações da universidade. 

 

c) F3 - Infraestrutura de Ensino e Convivência, adicionada a V1.3 - Infraestrutura para aulas 

de campo, podem ser caracterizadas pelos alunos, por seu grau de satisfação com a 

infraestrutura para as atividades do curso. Por outro lado, pode-se levantar a quantidade de 

equipamentos para aulas teóricas e práticas tombados no patrimônio do DEGEO, ou sua 

variação anual, ação esta que envolve a participação do departamento ou outras unidades 

operacionais envolvidas. 
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d) F4 – Formação Profissional pode ser avaliado qualitativamente pelos discentes, dentro de 

um quadro mais geral através da investigação do grau de satisfação com a estrutura curricular. 

Também pode ser avaliado quantitativamente, através dos números da oferta semestral de 

disciplinas optativas e da quantidade de livros especializados na Biblioteca de Ciências e 

Tecnologia. 

 

e) V4.5 - Quantidade de atividades complementares práticas (monitoria, iniciação científica, 

estágios etc.) representa os procedimentos e oportunidades de aprendizado profissional e 

especializado extracurricular (bolsas, estágios etc.), em consonância com a realidade do país e 

mercado de trabalho. Essas atividades, julgadas como uma deficiência do curso, são 

importantíssimas para a formação técnico-científica mais flexível dos alunos e podem ser 

avaliadas anualmente, monitorando-se a quantidade de bolsas (por categoria) e quantidade de 

estágios. 

 

O desenho de novas avaliações que se prenuncia a partir dos resultados obtidos no 

presente estudo envolve a ação conjunta da coordenação, departamento e outros órgãos da 

universidade, evidenciando a complexidade dos mecanismos de funcionamento do Curso de 

Graduação em Geologia da UFC e a necessidade do rompimento de barreiras ideológicas e 

burocráticas para seu adequado monitoramento. 
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6       CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1    Conclusões 

 

As condições de funcionamento do Curso de Graduação em Geologia da 

Universidade Federal do Ceará, de acordo com sua avaliação pelos discentes, apresentaram 

como pontos fortes o corpo docente, corpo técnico-administrativo e coordenação do curso. 

 Dentro da estrutura curricular, os pontos fortes corresponderam à coerência com 

o mercado de trabalho e a facilidade de conclusão do curso em cinco anos. Porém, os pontos 

fracos se destacaram com avaliações bastante negativas, como os horários das disciplinas, 

quantidade de disciplinas optativas e disponibilidade de bolsas em geral (iniciação científica, 

extensão, monitoria, estágios etc.). 

Já a infraestrutura física do curso foi a que apresentou, segundo os discentes 

consultados, a maior deficiência, revelando-se um ponto fraco notório. 

Portanto, a avaliação conduzida junto aos discentes foi bem sucedida em permitir 

a identificação, em determinado momento, dos pontos fortes e fracos do curso, podendo servir 

de base para uma avaliação futura mais aprofundada que inclua aspectos relevantes do 

ambiente externo ao curso (oportunidades e ameaças), a serem utilizados para a determinação 

de diretrizes estratégicas no contexto de uma análise SWOT. 

A identificação de construtos na percepção discente, através de uma análise 

fatorial, e sua articulação entre si e com variáveis excluídas da referida análise, permitiu 

desvendar uma estrutura latente nas condições de funcionamento que envolveu a coordenação 

do curso, as condições de progressão dos discentes, a infraestrutura de ensino e convivência e 

a formação profissional. 

O construto relacionado à coordenação, composto por variáveis avaliadas 

positivamente pelos alunos, revelou-se como um ponto forte na estrutura do curso e envolveu, 

além do coordenador e vice-coordenador, os servidores técnico-administrativos que trabalham 

junto à coordenação. 

Entretanto, sua articulação relativamente fraca apenas com outro elemento da 

estrutura (progressão discente) pode refletir o paralelismo e falta de integração entre os planos 

gerenciais de coordenações de curso e departamentos dentro da UFC. 

Outro ponto considerado forte com base nas avaliações dos estudantes é o 

construto relacionado à progressão discente. Este envolveu as avaliações realizadas pelos 

docentes e a intermediação dos servidores técnico-administrativos nos vários procedimentos 
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durante o curso, levando o aluno através de ciclos semestrais ao epílogo mais almejado de sua 

jornada acadêmica: a conclusão do curso em cinco anos.  

Suas relações com os outros construtos e com a maioria das variáveis excluídas da 

análise fatorial realçaram sua posição central na estrutura de percepções discentes, com 

destaque para a ligação relativamente forte com a infraestrutura de ensino e convivência.  

O construto da infraestrutura de ensino e convivência engloba o suporte para aulas 

teóricas, práticas de laboratório e os espaços de convivência extra-aula, representando 

aspectos com avaliação bem negativa pelos estudantes e, portanto, um notório ponto fraco do 

curso. Sua influência na eficiência da aprendizagem e no conforto dentro da universidade é 

notória, por conseguinte influenciando também no potencial de evasão do aluno. Portanto, e 

apesar de todas as dificuldades viscerais da universidade pública com relação à infraestrutura 

física, os meios para transformar este ponto fraco em forte devem ser buscados urgentemente.  

Suas relações fracas direcionam-se a variáveis isoladas, sendo relevante aquela 

com a infraestrutura para aulas de campo. Desta forma, o par reforça o suporte físico para o 

processo de progressão discente. 

O construto da formação profissional, embora apresentando uma série de 

restrições estatísticas, foi mantido na estrutura por causa de sua coerência intrínseca, 

envolvendo disciplinas optativas, acervo bibliográfico à disposição do aluno e coerência do 

currículo com o mercado de trabalho. Deve-se enfatizar que a avaliação dos alunos, embora 

positiva com relação ao binômio currículo/mercado, é bastante negativa com relação às outras 

duas variáveis que compõem o construto, imprimindo um caráter de ponto fraco ao mesmo. 

Isto porque, embora o currículo seja coerente com o mercado em termos gerais, não tem a 

flexibilidade de formação que as disciplinas optativas poderiam oferecer, especialmente em 

tempo de rápidas mudanças como o atual. Isto somado à deficiência no suporte bibliográfico 

para essa formação específica e mesmo a mais geral. Como a qualidade da formação 

profissional é um valor precípuo de uma integralização curricular, deve-se envidar esforços 

urgentes no sentido de reverter esta situação. 

Por fim, os elementos da estrutura de percepções discentes (construtos e variáveis 

excluídas da análise fatorial) foram relacionados em níveis qualitativos a parâmetros-chave 

(indicadores), propostos como passo inicial na construção de um futuro sistema gerencial de 

painel de controle para o curso em foco.  
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6.2    Recomendações 

 

Por tudo que foi exposto anteriormente, são sugeridas as seguintes ações visando 

à melhoria das condições de funcionamento do Curso de Graduação em Geologia da UFC: 

 

a) Elaborar programas de avaliação para o conhecimento das diferentes perspectivas e 

percepções dos vários grupos de interessados, promovendo a conscientização dos 

problemas junto à comunidade geológica da UFC. 

 

b) Divulgar e discutir dos resultados dessa e de outras avaliações junto aos grupos de 

interessados, buscando-se feedbacks e insights que fundamentem ações estratégicas. 

 

c) Formular, no âmbito dos núcleos gestores (curso, centro acadêmico, departamentos), 

conjuntos de indicadores que possibilitem o monitoramento das ações estratégicas, o 

aperfeiçoamento dos processos e a correção de rumos.  
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APÊNDICE A – Instrumento de avaliação 

 
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CURSO DE GEOLOGIA DA UFC 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
Semestre 2008.2 

 

 
 

DIMENSÃO 1: Infra-Estrutura do Curso de Geologia 
1.1: Os espaços e equipamentos para as aulas teóricas são adequados às atividades do 
curso? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
1.2: Os laboratórios onde as aulas práticas ocorrem têm instalações adequadas? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
1.3: A infra-estrutura para aulas de campo (ônibus, material de campo e ajuda de custo) é 
adequada? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em grande parte sim.   C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 
 
1.4: O acervo de livros na Biblioteca de Ciências e Tecnologia (Biblioteca Central) é 
adequado às disciplinas do curso. 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em grande parte sim.   C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 
 
1.5: Os espaços de convivência e os equipamentos das áreas comunitárias (banheiros, 
bebedouros, iluminação, etc.) dentro do Departamento de Geologia são satisfatórios? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
DIMENSÃO 2: Corpo Docente do Curso de Geologia 
2.1: Os professores apresentam no início do semestre o programa, objetivos e bibliografia 
básica das disciplinas? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
2.2: Os professores demonstram possuir didática e domínio dos conteúdos teóricos e 
práticos ministrados? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
2.3: Os professores são assíduos e pontuais às aulas? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 

Dados do Discente  

Idade: ______  Sexo:  1. (   ) Masculino     2. (   ) Feminino 

Semestre de ingresso: ________  

Semestre da maioria das disciplinas que está cursan do: ________ 

Tem alguma necessidade especial? 1. (   ) Sim    2.  (   ) Não 
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APÊNDICE A – Instrumento de avaliação (Continuação) 
 
2.4: A sistemática de avaliação é clara e coerente, valorizando a reflexão e solução de 
problemas, além de ajudar no aperfeiçoamento do aprendizado?  
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em grande parte sim.   C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 
 
2.5: Os professores mantêm posturas éticas adequadas nas aulas e no ambiente 
acadêmico? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
DIMENSÃO 3: Corpo Técnico Administrativo do Curso de Geologia  
3.1: O corpo de servidores técnico-administrativos é adequado ao funcionamento do curso? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em grande parte sim.   C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 
 
3.2: Os servidores técnico-administrativos aparentam formação e conhecimento adequados 
às suas funções? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
3.3: Os servidores técnico-administrativos demonstram rapidez e eficiência em relação ao 
atendimento de alunos? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Na maioria das vezes.   C. (   ) Algumas vezes. D. (   ) Não. 
 
DIMENSÃO 4: Estrutura Curricular do Curso de Geologia 
4.1: A estrutura curricular é coerente com a realidade do país e do mercado de trabalho? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em grande parte sim.   C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 
 
 
4.2: A estrutura curricular facilita a conclusão do curso no período médio previsto (cinco 
anos)? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
4.3: Os horários das disciplinas são adequados e não atrapalham estágios e atividades 
profissionais? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em sua maioria.   C. (   ) Em sua minoria.   D. (   ) Não. 
 
4.4: Há uma quantidade adequada de disciplinas optativas?  
A. (   ) Sim.   B. (   ) Não. 
 
4.5: Há uma quantidade satisfatória de bolsas de monitoria e iniciação científica, estágios e 
outras atividades complementares práticas? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Não. 
 
DIMENSÃO 5: Coordenação do Curso de Geologia 
5.1: A coordenação cumpre satisfatoriamente com as funções de administração e condução 
do curso? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em grande parte sim.   C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 
 
5.2: O coordenador aparenta formação e experiência adequadas às suas funções? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Em grande parte sim.   C. (   ) Em grande parte não.  D. (   ) Não. 
 
5.3: O coordenador apresenta-se disponível para atender aos alunos? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Na maioria das vezes.   C. (   ) Algumas vezes. D. (   ) Não. 
 
5.4: O coordenador é eficaz na resolução de problemas dos alunos? 
A. (   ) Sim.   B. (   ) Na maioria das vezes.   C. (   ) Algumas vezes. D. (   ) Não.  
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29 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 
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31 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 2 3 2 1 1 3 4 3 2 3 3 2 2 
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APÊNDICE B – Dados originais valorados (Continuação) 
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64 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4 3 2 
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