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RESUMO 
 
 

A década de 2000 foi marcada por um significativo aumento nos cursos de graduação 

no país, o que contribuiu para que fossem abertas novas possibilidades profissionais 

também no campo da pós-graduação. A realização de uma pós-graduação tem se 

apresentado ainda como um dos caminhos para a formação continuada de servidores 

públicos. Nesse cenário, o Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 

Nacional (Profiap), que conta com uma rede de mais de 20 instituições associadas 

coordenadas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (Andifes), se configura como um dos programas que tem contribuído 

para essa qualificação de profissionais de organizações públicas em todo o território 

nacional. Desse modo, este trabalho teve como objetivo identificar o perfil discente do 

programa em vistas a descrever suas expectativas e motivos para ingresso no curso. 

Sob o percurso metodológico, a pesquisa pode ser definida como descritiva e com 

abordagem predominantemente quantitativa. Foram utilizadas as técnicas pesquisa 

bibliográfica, análise documental e aplicação de um survey, com questionários 

estruturados enviados aos 694 discentes do programa, obtendo 299 respostas, 

equivalendo a 43% da população. A análise dos resultados ocorreu a partir do 

tratamento da base de dados coletados, em um primeiro momento trabalhados no 

Excel, de modo a gerar uma análise descritiva e, posteriormente, trabalhados no 

software estatístico R², por meio do teste de Friedman, complementado pelo critério 

pareado de Siegel, e pelo teste de Kruskal-Wallis, complementado pelo teste de 

Nemenyi, para avaliar quais as expectativas e quais os motivos foram apontados como 

mais relevantes pelos respondentes. Os resultados demonstraram que os discentes do 

programa estão igualmente distribuídos entre homens e mulheres, possuem renda 

familiar superior a 5 salários mínimos, são, em sua vasta maioria, servidores públicos, 

trabalham majoritariamente na área de educação, dedicam-se parcialmente ao curso e 

ao trabalho e são oriundos, em sua maioria, da área das Ciências Sociais Aplicadas. Os 

motivos mais importantes para que os discentes decidissem ingressar no programa 

foram: o impacto na remuneração, impacto na satisfação pessoal e o impacto nas 

atividades profissionais. A expectativa mais desejada pelos discentes é galgar um maior 



 
 

salário a partir da obtenção do título, seguida pelas expectativas de conseguir melhorar 

práticas no atual trabalho e obter conquistas para a vida pessoal e autoestima. A 

pesquisa demonstrou que os motivos e expectativas dos discentes estão parcialmente 

condizentes com os objetivos do programa. A motivação de gerar impacto nas 

atividades profissionais e a expectativa de melhorar práticas no trabalho está alinhada 

com os objetivos do programa de capacitar profissionais para o exercício da prática 

administrativa avançada nas organizações públicas e de contribuir para aumentar a 

produtividade e a efetividade das organizações públicas. Por outro lado, o motivo e a 

expectativa de desenvolver pesquisas científicas não foram apontados como relevantes 

para os discentes, sendo o trabalho de conclusão do curso um possível caminho para 

atingir o objetivo do programa de disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias 

que sirvam de referência para a melhoria da gestão pública. 

Palavras-chave: Mestrado Profissional; Profiap; Perfil Discente; Expectativas.



 
 

ABSTRACT 
 
 

The decade of 2000 was marked by a significant increase in graduations in Brazil, which 

contributed to the opening of new professional possibilities also in the field of 

postgraduate studies. The realization of a postgraduate degree has also been presented 

as one of the ways for the continued formation of public servants. In this scenario, the 

Professional Master in Public Administration (Profiap), which has a network of more than 

20 associated institutions coordinated by the National Association of Directors of 

Federal Institutions (Andifes), is one of the programs that has contributed to this 

qualification of professionals of public organizations throughout the national territory. 

Thus, this work aimed to identify the student profile of the program in order to describe 

their expectations and reasons for joining the course. Under the methodological course, 

the research can be defined as descriptive and with a predominantly quantitative 

approach. Bibliographic research, documentary analysis and survey were used, with 

structured questionnaires sent to the 694 students of the program, obtaining 299 

answers, equivalent to 43% of the population. The analysis of the results occurred from 

the treatment of the collected database, initially worked in Excel, in order to generate a 

descriptive analysis and later worked on the statistical software R², through the 

Friedman test, complemented by the Siegel criterion and the Kruskal-Wallis test, 

supplemented by the Nemenyi test, to assess what expectations and what motives were 

pointed out as most relevant by the respondents. The results showed that the students 

of the program are equally distributed among men and women, have a family income of 

more than 5 minimum wages, are, for the most part, public servants, work mostly in 

education, most of them come from the area of Applied Social Sciences. The most 

important reasons why students decided to join the program were: the impact on salary, 

impact on personal satisfaction and impact on professional activities. The students' most 

desired expectation is to earn a higher salary from obtaining the degree, followed by the 

expectations of being able to improve practices in the current job and to achieve 

achievements for personal life and self-esteem. The research demonstrated that the 

motives and expectations of the students are partially consistent with the objectives of 

the program. The motivation to generate impact on professional activities and the 



 
 

expectation of improving work practices is in line with the objectives of the program to 

train professionals to exercise advanced administrative practice in public organizations 

and to contribute to increase the productivity and effectiveness of public organizations. 

On the other hand, the reason and the expectation of developing scientific research 

were not pointed out as relevant for the students, and the final essay is a possible way 

to reach the objective of the program to provide instruments, models and methodologies 

that serve as reference for improvement of public management. 

Keywords: Professional Master's Degree; Profiap; Student profile; Expectations.
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INTRODUÇÃO 
 

A década de 2000 foi marcada por um significativo aumento nos cursos de 

graduação no país, consequentemente, esse dado ressalta um dos caminhos possíveis 

para a carreira profissional, ou seja, a realização de uma pós-graduação. Esses cursos 

permitem aos graduados a continuidade dos estudos e o aperfeiçoamento de 

conhecimentos. Esse nível de ensino integrante da educação superior é cada vez mais 

almejado em um cenário de alta competitividade do mercado de trabalho e procura 

desenvolver habilidades e capacidades críticas difíceis de serem desenvolvidas em 

alunos durante a graduação. 

A pós-graduação no Brasil fomenta diversos setores da economia e contribui 

para o desenvolvimento científico, cultural e tecnológico com o conhecimento gerado 

(CIRANI; SILVA; CAMPANARIO, 2012). A qualificação de alto nível que se busca por 

meio da pós-graduação também é necessária na administração pública. Segundo 

levantamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pouco mais de 20% 

dos servidores de nível superior do Executivo Federal possuem mestrado ou doutorado. 

A estimativa é que exista uma demanda reprimida de até 30 mil profissionais para 

cursos de mestrado em administração pública (LIMA-FILHO; CARNEIRO, 2014). 

Os programas de pós-graduação diferenciam-se pela profundidade e 

especificidade dos cursos. Enquanto os cursos lato sensu englobam as especializações 

geralmente voltadas ao aperfeiçoamento e atualização de bacharéis, os cursos stricto 

sensu compreendem os mestrados e doutorados, que agora também passam a existir 

nas modalidades de mestrados e doutorados profissionais, e são orientados ao 

desenvolvimento de pesquisas com maior profundidade.  

A importância de cursos de pós-graduação direcionados para a melhoria da 

gestão pública está cada vez mais manifesta. Os cursos lato sensu em administração 

pública já se apresentavam como opções para servidores e profissionais de áreas afins 

se qualificarem e se atualizarem, entretanto, os cursos stricto sensu, que começam a 

ser instituídos em maior escala na área, inclusive nas modalidades profissionais, 

possibilitam a ampliação do campo de estudo e estimulam o desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas por profissionais com conhecimento do objeto de estudo e com 

potencial técnico para o desenvolvimento da gestão pública. 
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O Mestrado Profissional em Administração Pública (Profiap) é um dos programas 

que pode mudar esse cenário. O curso ofertado em rede nacional é coordenado pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes) e já qualifica profissionais em mais de 20 universidades associadas em todas 

as regiões do país. O programa aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), em 2013, lançou o primeiro edital de seleção de 

discentes em 2014, prevendo 600 horas de atividades didáticas, englobando disciplinas 

obrigatórias, eletivas e um Trabalho de Conclusão Final (TCF).  

O objetivo do curso é formar profissionais que reúnam ao final do programa 

condições científicas e técnicas para promover melhorias na gestão pública. Para isso, 

o programa oferta vagas reservadas a servidores públicos das instituições associadas e 

vagas destinadas a demanda social, as quais os demais interessados no programa 

podem concorrer. A atual reserva de vagas pode contribuir para que o conhecimento 

desenvolvido pelos servidores estudantes retorne para a instituição, seja pelo aumento 

no nível de formação dos servidores, seja pela possibilidade de produção científica 

utilizando a própria instituição como objeto de pesquisa. 

A pós-graduação brasileira cumpre bem o seu papel de formar pesquisadores, 

mas é preciso, agora, se atualizar e atender outra demanda da sociedade, a de formar 

profissionais qualificados para o mercado (CASTRO, 2005). A justificativa para esta 

pesquisa parte da necessidade de se conhecer um pouco mais essa nova modalidade 

da pós-graduação brasileira que visa formar profissionais, e esse curso inovador, o 

mestrado profissional em administração pública, que, apesar de novo, já ofertou mais 

de 900 vagas em todas as regiões do país desde o primeiro edital lançado em 2014. 

Tamanha abrangência (nacional) e diversidade, que apenas um programa 

ofertado em rede nacional conseguiria atingir, tornam ainda mais relevantes o estudo e 

dão ao programa e à população uma condição ímpar para a investigação do perfil 

discente e dos motivos e expectativas em relação ao programa. A pesquisa traz, ainda, 

informações para as universidades ofertantes de programas profissionais que podem 

auxiliar na condução e melhoria de seus cursos. Os resultados sobre o perfil discente 

podem contribuir também para a avaliação e a gestão das políticas públicas de 

qualificação da administração pública e, tratando-se de um novo curso, um diagnóstico 
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pode apoiar os gestores do Profiap e as instituições envolvidas a checarem se os 

objetivos globais do programa estão condizentes com as expectativas dos primeiros 

usuários dessa política pública.  

Apesar de existirem estudos sobre o perfil discente no Brasil, foram encontrados 

poucos estudos focados em discentes de mestrados profissionais. Mais 

especificamente, podem ser citados três estudos que trouxeram esse olhar: um deles 

focou 32 discentes de um mestrado profissional de uma instituição do interior de São 

Paulo, outro focou 33 discentes da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, e o 

último focou 17 discentes da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. 

Inclusive, esta última pesquisa destaca a importância de surgirem mais estudos sobre o 

perfil discente dos mestrados profissionais. É justamente essa lacuna que a presente 

pesquisa procura preencher, apresentando um estudo sobre o perfil discente de um 

mestrado profissional que retrate uma população de quase 700 discentes espalhados 

em todas as regiões do país, avançando, ainda, em relação às expectativas e aos 

motivos destes discentes em relação ao curso, e respondendo o seguinte problema de 

pesquisa: quais são os principais fatores que influenciaram os alunos a iniciarem o 

mestrado profissional em administração pública em rede nacional? 

Para atender a esses anseios, a pesquisa tem como objetivo geral identificar o 

perfil do discente ingressante no curso de mestrado profissional em administração 

pública em rede nacional em vistas a descrever seus motivos para ingresso no 

programa e suas expectativas. Especificamente, o trabalho buscará:  

(1) Compreender o contexto e as proposições do Profiap;  

(2) Levantar o perfil socioeconômico dos discentes ingressantes nas 21 

instituições que compõem o Profiap;  

(3) Analisar os motivos para o ingresso no curso e as expectativas geradas pela 

participação no mestrado; e  

(4) Analisar se os objetivos do programa estão alinhados com os objetivos dos 

discentes.  

Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho, além desta introdução, conta 

com mais seis capítulos, sendo: Políticas Públicas: um breve histórico e o dissenso de 

sua conceituação; Mestrados profissionais no Brasil: histórico e legislação; A relação 
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das universidades com a sociedade; Metodologia; Resultados e discussão; e 

Considerações finais. 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS: UM BREVE HISTÓRICO E O DISSENSO DE SUA 

CONCEITUAÇÃO 

 

O dissenso que comumente é encontrado na conceituação das políticas públicas 

pode ser compreendido por vários vieses de análise, um destes itinerários se relaciona 

com as mudanças sociais que avançam e condicionam o poder público para ações 

mais direcionadas para as áreas setoriais que se mostram como demandas da 

sociedade. Existem ainda os lobbys de determinados grupos de interesse, os 

compromissos feitos nos programas de governo, as questões com alto apelo social, 

entre outros fatores que pressionam o governo para a realização de determinadas 

ações. Outro marco de análise é o cenário econômico que dentro de uma característica 

mutável se contrapõe à busca da gestão pública de uma certa previsibilidade. 

Desse modo, em tempos de crise econômica em que se prevê restrição de 

investimentos, a administração pública precisará conviver com a escassez paulatina de 

recursos financeiros e humanos. A aprovação da Emenda à Constituição nº 95 de 

dezembro de 2016, por exemplo, oficializa essa restrição de investimentos, provocando, 

no contexto brasileiro, um novo regime fiscal que vigorará por 20 exercícios financeiros, 

com limites para as despesas primárias fixados de acordo com os valores gastos nos 

exercícios anteriores, corrigidos apenas pela inflação. Em cenários caracterizados por 

ajustes fiscais, Frey (2000) alerta que a disputa por recursos entre as pastas do 

governo deixa ainda mais em evidência a necessidade de a administração pública 

buscar eficiência. A eficiência é apontada, ainda, por Abrucio (2007), como um dos 

eixos estratégicos para a modernização da gestão pública brasileira. 

Apesar da importância de se trabalhar com eficiência, sabe-se da subjetividade e 

dificuldade em se medir a eficiência de um governo. As políticas públicas, constituídas 

por um conjunto de ações que guiam a ação governamental, por meio de bases legais, 

ordens do executivo e controles institucionais, buscam trazer resultados positivos para o 

país. A avaliação de eficiência dessas políticas públicas surge como uma das maneiras 

de se medir a eficiência das ações de um governo, sendo possível identificar os 

resultados alcançados por determinada política pública, e qual a eficiência envolvida 
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entre o esforço empregado na implementação e os ganhos alcançados (ARRETCHE, 

1999). 

Entre as colocações mais relevantes com o intuito de definir o termo políticas 

públicas estão a de Lynn (1980), que define o campo como as ações do governo que 

geram determinados efeitos na sociedade; a de Dye (1984), que conceitua como as 

escolhas do governo sobre o que fazer ou não fazer; e a de Laswell (1936), que 

introduziu a expressão análise de política pública ainda nos anos 30 e entende política 

pública como uma questão de quem ganha o quê, por que e qual é a diferença gerada 

(SOUZA, 2006). 

Alguns debates conceituais dificultam uma definição unificada e precisa sobre 

política pública. Não existe consenso na literatura se as políticas públicas são 

elaboradas exclusivamente por atores estatais ou se podem ser elaboradas por atores 

externos, se a omissão ou a negligência de um governo também caracteriza uma 

política pública e se apenas diretrizes de nível estratégico (e não as de nível 

operacional) são políticas públicas (SECCHI, 2014). Outro embaraço está no uso do 

termo “política”, que, em países de língua inglesa, distingue-se claramente entre os 

termos politics e policy. Politics está relacionado às relações humanas para se obter 

poder, enquanto policy está relacionado à ação do governo e o que é executado por ele 

com o objetivo de atingir a sociedade. O termo política abarca os dois sentidos, 

entretanto, o uso mais comum da palavra política faz referência ao primeiro sentido do 

termo, ou seja, seria a tradução de politics. Em função disso, quando se quer passar o 

sentido do termo policy, tem-se usado como tradução o termo política pública (DIAS; 

MATOS, 2012). 

Apesar da falta de consenso na definição do termo, o campo de estudo das 

políticas públicas traz importantes contribuições do mundo acadêmico para a prática 

política no enfrentamento mais eficiente das demandas postas pela sociedade. O marco 

na criação de linhas de pesquisa sobre o tema é o livro The policy science, de Daniel 

Lerner e Harold Lasswell, publicado em 1951 (PROCOPIUCK, 2012). 

Com o passar dos anos, a partir dos diversos estudos desenvolvidos, tipologias 

de políticas públicas foram sendo criadas. Pode-se destacar a tipologia de Lowi (1964 

apud DIAS; MATOS, 2012), que caracterizou as políticas públicas entre constitutivas, 
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que são as que definem competências, jurisdições e regras; as regulatórias, 

responsáveis por estabelecer padrões de comportamento, serviço ou produto; as 

distributivas, identificadas por gerar benefícios para grupos desfavorecidos financiados 

pela coletividade; e as redistributivas, caracterizadas por redistribuir recursos 

financeiros entre os grupos sociais (DIAS; MATOS, 2012). Pode-se citar também as 

setorializadas, que atendem a demandas de apenas um setor, como políticas de 

combate às drogas ou conscientização sobre problemas ambientais; as territorializadas, 

que são delimitadas por uma área geográfica, como, por exemplo, uma política de 

desenvolvimento do semiárido brasileiro; as políticas horizontais, articuladas entre 

prefeituras ou estados, como as de coleta de lixo em regiões metropolitanas; e as 

políticas verticais, coordenadas pela federação com o apoio dos entes federados 

(PROCOPIUCK, 2012). 

Outro modo de se classificar as políticas públicas é pela maneira como foram 

construídas, baseada na tipologia de Richardson, Gustafsson e Jordan (1982 apud 

SECCHI, 2014). A abordagem para atacar determinado problema pode ser proativa ou 

reativa, e a relação entre os atores envolvidos pode ser consensual ou impositiva. A 

política pode ser ainda construída com participação popular ou não, ter estilo mais 

regulatório, criando regras, ou estilo gerencial, prevendo recompensas e punições 

(SECCHI, 2014). 

Política pública é, portanto, um campo de estudos ainda em busca de um 

alinhamento de conceitos, mas que já traz importantes avanços para a prática 

governamental e produz conhecimento científico capaz de contribuir em todas as 

etapas do ciclo de criação de uma política pública, desde a definição do problema até a 

implementação e avaliação da política. Para esta pesquisa, se tomará como conceito 

de política pública qualquer ação governamental, desde ações de menor porte, como 

incentivos para determinada área ou lobby para a aprovação de uma lei, como em 

grandes esforços do governo, como a criação de ações e programas em planos 

plurianuais ou a criação de políticas nacionais com metas e recomendações para 

décadas de trabalhos. 
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1.1 Políticas Públicas Educacionais: um grande desafio para o Estado brasileiro 

 

As políticas públicas educacionais representam as ações do governo com o 

objetivo de melhorar a educação, trazendo, com isso, impactos positivos para a 

sociedade. No Brasil, a Educação é um direito cidadão resguardado pelo artigo 205 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). Sua legitimidade gera vários objetivos, que, 

dentre outros, garante o desenvolvimento da pessoa e sua qualificação profissional. Ao 

compreendê-la como um direito social, localiza-se o Estado como protagonista na 

incumbência de oferecê-la. Historicamente, o Brasil é um país que sofreu com a 

exploração e a negligência colonial, na Educação, especificamente, a falta de 

investimento e de estrutura refletem, ainda hoje, na dificuldade que esta área apresenta 

em todas as esferas governamentais. 

A partir de 2002, as ações governamentais em relação a educação superior 

foram intensificadas e as políticas públicas de expansão do ensino superior ganharam 

força. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) possibilitou o aumento de vagas para o ensino superior 

com a criação de novas universidades públicas e com a expansão de universidades já 

existentes. O Programa Universidade para Todos (Prouni) também possibilitou o 

crescimento das instituições privadas, com o repasse indireto de fundos públicos por 

meio de bolsas de estudos integrais ou parciais a alunos (ARAÚJO; SANTOS, 2014). 

Essa expansão, bem como outras diretrizes para a educação brasileira, está 

prevista nos planos educacionais brasileiros, que planejam os caminhos a serem 

traçados e aonde se quer chegar com as ações propostas. O Plano Nacional de 

Educação (PNE) e o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) são exemplos desse 

tipo de planejamento. 

Os Planos Nacionais de Educação (PNE), elaborados pelo Ministério da 

Educação (MEC), são, hoje, instrumentos basilares que guiam a educação do país, 

sendo responsáveis por definir as diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional. O primeiro PNE foi lançado em 1962, mas se restringia a um plano de 

aplicação de recursos federais para a educação. Como podemos observar no Quadro 

1, a segunda tentativa de implantação de um plano de educação de âmbito nacional foi 
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frustrada, uma vez que o Plano Decenal de Educação para Todos, de 1993, foi 

descartado dois anos depois de seu lançamento.  

 

Quadro 1 - Planos Nacionais de Educação 

 
Fonte: Adaptado de Aquino (2015). 

 

Apenas em 2001, o país voltou a contar com um PNE, aprovado pela lei nº 

10.172, tendo esse plano vigorado até 2011 (AQUINO, 2015). O PNE vigente 

atualmente, aprovado pela lei nº 13.005 de 2014, terá abrangência até 2024 e conta 

com um subdomínio eletrônico inserido no site do MEC dedicado a ele, onde é possível 

conhecer as metas propostas para a educação, acompanhá-las e também conhecer a 

legislação e os documentos vinculados ao plano. 

Com a Emenda Constitucional nº 59/2009, o PNE deixou de fazer parte apenas 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e se tornou uma 

exigência constitucional com periodicidade decenal, e, desde então, os planos 

plurianuais elaborados pelo executivo o tomam como referência (BRASIL, 2014). 

Segundo o MEC (BRASIL, 2014, p.5), “o plano também passou a ser 

considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão do 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento”. 

A complexidade do modelo federativo brasileiro, as lacunas de regulamentação e 

as necessidades de melhoria da gestão pública tornam o planejamento educacional um 

grande desafio (BRASIL, 2014). Para auxiliar nesse planejamento, o PNE conta com 20 

metas divididas da seguinte forma: nove delas dedicam-se a garantir o direito à 

educação básica; duas, à redução das desigualdades e à valorização da diversidade; 

quatro, à valorização dos profissionais da educação; e três, à educação superior. As 
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metas para o ensino superior buscam elevar a taxa de matrícula da graduação e pós-

graduação, elevar a qualidade e aumentar a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente. 

A pós-graduação, importante nível de ensino da educação superior, conta com 

uma política específica para a área: os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG), 

tendo sido o primeiro deles lançado em 1975. Os primeiros planos são considerados 

importantes instrumentos que contribuíram para o desenvolvimento da pós-graduação e 

integração desta no sistema de ensino superior das universidades como um todo, 

estimulando a capacitação docente e as atividades de pesquisa (GIACOMAZO; LEITE, 

2014). 

O atual Plano Nacional de Pós-graduação, lançado em 2011, pela primeira vez 

passa a projetar em um horizonte de 10 anos, tendo sua vigência até 2020. Esse plano, 

que é dividido em uma parte sobre os diferentes aspectos da pós-graduação e outra 

que abarca visões de diferentes setores sobre o tema, pela primeira vez é parte 

constituinte do Plano Nacional de Educação (PNE), integrando esforços de diferentes 

instâncias do MEC para a elaboração de diretrizes para a pós-graduação brasileira. 

Iniciativas voltadas para desenvolver determinado setor do país por vezes 

também estão diretamente ligadas a outras esferas. É o caso das políticas públicas de 

melhoria da administração pública, que estão intimamente ligadas à área educacional. 

Nessas ocasiões, as iniciativas tendem a resultar em políticas públicas integradas, sem 

se prender às denominações, pelo fato de o termo se apresentar no âmbito 

governamental como plano, programa, política integrada, entre outros. Assim, entende-

se por política pública integrada a efetividade da gestão a serviço dos bens comuns 

(ALVES, 2013). Neste estudo, serão consideradas políticas públicas integradas as que 

intervêm em dois ou mais setores promovendo avanços simultâneos em diferentes 

frentes. 

Nos anos 1980, em todo o mundo, ficaram evidenciadas diversas tentativas de 

modernização na administração (BRESSER-PEREIRA, 2008). A Reforma Gerencial do 

Estado, que surgiu na Grã-Bretanha, foi uma delas, sendo uma resposta à demanda 

por maior eficiência na oferta de serviços públicos (BRESSER-PEREIRA, 2010). No 

Brasil, as reformas da administração pública também aconteceram e, algumas delas, 
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integraram esforços em diferentes frentes e tiveram impactos na gestão não apenas por 

meio de mudanças administrativas, mas também por meio de iniciativas ligadas à 

educação, como com a criação de escolas de governo. No governo Sarney, por 

exemplo, os principais objetivos da política de recursos humanos eram a valorização da 

função pública e a renovação dos quadros do funcionalismo. Para isso, vinculados à 

Secretaria de Recursos Humanos, foram criados a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP), responsável pela formação de novos dirigentes do setor público, e o 

Centro de Desenvolvimento da Administração Pública (Cedam), com a meta de alocar 

racionalmente os funcionários públicos por meio de treinamento e reciclagem dos 

servidores (COSTA, 2008). 

A ENAP, atualmente vinculada ao Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão, é uma escola de governo do Poder Executivo Federal que oferece formação e 

aperfeiçoamento em administração pública a servidores públicos federais (ENAP, 

2017). A ENAP coordena, ainda, desde 2003, a Rede Nacional de Escolas de Governo, 

composta atualmente por 262 instituições. Trata-se de uma articulação de livre adesão, 

entre múltiplas e diferenciadas instituições governamentais brasileiras interessadas e 

engajadas na capacitação, formação e desenvolvimento de servidores e agentes 

públicos. A Rede surgiu com o objetivo de aumentar a eficácia das instituições que 

trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos nos 

três níveis e poderes do governo (REDE NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, 

2017). 

Mesmo com as iniciativas dos anos 80, a experiência brasileira mais concreta de 

reforma gerencial iniciou-se apenas em 1995. Inspirada em uma experiência de 

sucesso ocorrida no Reino Unido, o governo Fernando Henrique Cardoso objetivou 

flexibilizar a administração com servidores mais autônomos em relação às normas 

(BRESSER-PEREIRA, 2008). O governo Lula deu sequência às iniciativas 

modernizando algumas carreiras (ABRUCIO, 2007). Em 2006, o decreto nº 5.707 

institui a política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração 

pública federal, conhecida como Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP). A medida instituiu a capacitação como atividade permanente no decorrer de 

toda a trajetória profissional do servidor (CAVALCANTE; CARVALHO, 2017) e teve 
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como objetivo melhorar os serviços prestados aos cidadãos, desenvolver servidores 

públicos e adequar as competências requeridas dos servidores aos objetivos das 

instituições (BRASIL, 2006). 

Alinhados com a proposta de desenvolvimento do serviço público, os planos de 

carreira criaram meios para estimular a atualização dos servidores. O Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), por exemplo, oferece e 

regula os procedimentos para que o servidor continue se capacitando e qualificando. A 

capacitação ocorre em intervalos de um ano e seis meses, por meio da obtenção de 

certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, com o 

ambiente organizacional em que o servidor atua e com a carga horária mínima exigida. 

Já a qualificação refere-se à obtenção de título de educação formal superior ao exigido 

para o cargo de que é titular. 

Outras políticas com nítido caráter integrado são o Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública (PNAP) e o Programa de Mestrados Profissionais 

para Qualificação de Professores da Educação Básica (Proeb), que se fundaram com 

claros objetivos de promover a educação e simultaneamente desenvolver áreas 

estratégicas para a administração pública. 

O PNAP oferece cursos na área de administração pública em parceria com o 

sistema Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema integrado por universidades 

públicas para oferecer cursos a distância para camadas da população com dificuldades 

de acesso à formação universitária. Entre os cursos oferecidos pelo PNAP estão: o 

bacharelado em administração pública, a especialização em gestão pública, a 

especialização em gestão pública municipal e a especialização gestão em saúde. A 

prioridade das matrículas é para professores, dirigentes e trabalhadores que atuam na 

educação básica (CAPES, 2009). 

O Proeb é outro programa que influencia diretamente na melhoria da 

administração pública e na elevação dos índices de educação formal dos servidores. A 

iniciativa é gerida pela Diretoria de Educação a Distância da Capes e reúne cursos de 

mestrado profissional em rede nacional nos formatos presencial ou semipresencial 

voltados a professores da educação básica. Entre os cursos oferecidos estão: 

Matemática (Profmat); Letras (Profletras); Ensino de Física (Profis); Química (Profqui); 
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Biologia (Profbio); Ciências Ambientais (Profciamb); Artes (Profartes); História 

(Profhistória); Filosofia (Profilo); Sociologia (Profsocio); e Educação Física 

(Profedfísica). 

Além dos cursos oferecidos pelo Proeb, outros mestrados profissionais são 

oferecidos com o objetivo de desenvolver a administração pública. O mestrado em 

Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (Profágua), por exemplo, tem como objetivo 

proporcionar a formação continuada dos profissionais que atuam em órgãos gestores 

de recursos hídricos (em nível federal, estadual e municipal), agências de água, comitês 

de bacia hidrográfica ou conselhos de recursos hídricos; e o Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional (Profiap), que vem capacitando servidores 

técnico-administrativos de diversas universidades federais. Como focos desta pesquisa, 

os mestrados profissionais, bem como o Profiap, terão seções específicas destinadas a 

eles. 
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2. MESTRADOS PROFISSIONAIS NO BRASIL: HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

 

A pós-graduação brasileira vem construindo sua trajetória desde a década de 

1950, quando se inicia a preocupação com a formação em nível superior. Getúlio 

Vargas, que era o presidente na época, instituiu, por meio do Decreto nº 29.741 de 11 

de julho de 1951, uma comissão para promover a Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, primeiro nome recebido pela fundação 

conhecida atualmente como Capes. A Capes nasce dividindo sua atenção em duas 

frentes, a primeira visava desenvolver universidades e demais instituições de ensino 

superior, e a segunda visava à capacitação de quadros profissionais. Nas décadas de 

1960 e 1970, essa orientação passa a ser diferente, com foco total na formação de 

professores do ensino superior e pesquisadores para fomentar a pesquisa científica e 

tecnológica no país (PIQUET; LEAL; TERRA, 2005). 

O parecer nº 977 emitido em 1965 pela Câmara de Ensino Superior do Conselho 

Federal de Educação estabeleceu definições para os cursos de pós-graduação. O 

parecer teve relatoria de Newton Sucupira e foi elaborado, a pedido do Ministro da 

Educação, para minimizar as imprecisões sobre a natureza dos cursos que existia na 

época e melhor regulamentá-los. A partir do parecer, a pós-graduação brasileira passou 

a inspirar-se no modelo de pós-graduação norte-americana, os cursos passaram a ser 

estruturados entre lato sensu e stricto sensu, com visão tecnicista, linear e inclinada 

para a concepção desenvolvimentista que o  país se encontrava no período 

(GIACOMAZZO; LEITE, 2014). 

Em 1978, a Fundação Getúlio Vargas inicia as aulas da primeira turma de seu 

Master of Business Administration (MBA) em Administração de Empresas. Esse curso 

se tornaria décadas depois o primeiro mestrado profissional recomendado pela Capes 

(CAPES, 2017). As diversas iniciativas de oferta de cursos de mestrado dirigidos à 

formação profissional estimularam a diretoria da Capes a elaborar o Programa de 

Flexibilização do Modelo de Pós-Graduação Senso Estrito em Nível de Mestrado que 

culminou na Portaria nº 47 de 17 de outubro de 1995 (CAPES, 1995). A portaria 

determinou a implantação de procedimentos apropriados à recomendação, 

acompanhamento e avaliação dos cursos de mestrado com foco na formação 
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profissional, além de estabelecer requisitos e condicionantes para garantir a 

manutenção dos níveis de qualidade que já haviam sido conquistados na pós-

graduação. 

Três anos mais tarde, a Portaria nº 80, de 16 de dezembro de 1998, substitui a 

portaria anterior de 1995. A nova portaria dispõe sobre os mestrados profissionais de 

maneira mais detalhada, sendo destacada no texto a necessidade de formação de 

profissionais aptos a colaborarem com novas técnicas e processos, característica 

diferente da presente nos egressos de cursos de mestrados tradicionais. É destacada 

também a necessidade de o curso possuir estrutura curricular clara e consistentemente 

vinculada a sua especificidade, articulando o ensino com a aplicação profissional. 

Essa demanda de alunos que buscam conhecimentos para aplicar à prática 

profissional surgiu no Brasil nos anos 1990, época que começaram a discutir sobre a 

criação dos Mestrados Profissionais. Destaca-se que esse período é marcado na 

história brasileira como tempo de retomada da democracia, abertura do mercado, 

avanços econômicos, políticos, sociais e modernização tecnológica. Logo depois, nos 

anos 2000, as políticas públicas educacionais passaram a se atentar mais para o 

ensino superior, com grandes incentivos para o ingresso em cursos de graduação e, 

consequentemente, criando demanda também para a formação continuada na pós-

graduação (TAKAHASHI et al., 2009). 

O importante documento já citado na seção anterior que norteia a pós-graduação 

nacional, o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), é definido no sítio eletrônico da 

Capes como um instrumento que tem o objetivo de definir diretrizes, metas e 

estratégias para dar continuidade e avançar nas propostas para política de pós-

graduação e pesquisa no Brasil. O V PNPG, que teve vigência entre 2005 e 2010, foi o 

primeiro a citar diretamente os mestrados profissionais, frisando a necessidade de 

interação com o setor empresarial, a importância em estimular a modalidade no ramo 

da engenharia e sugerindo como critério de avaliação qualitativa dos mestrados 

profissionais o destino dos egressos. Esse plano também indica como leitura 

complementar o texto A hora do mestrado profissional, de Claudio de Moura Castro, 

que defende a desvinculação dos programas profissionais em relação à estrutura de 

pós-graduação acadêmica. 
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Em 2009, mais uma portaria que dispõe sobre os mestrados profissionais foi 

lançada pelo Ministério da Educação. A Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro 

de 2009, é diferente das anteriores por apontar, pela primeira vez claramente, os 

objetivos do mestrado profissional, bem como as possibilidades trazidas pela 

modalidade. Entre os objetivos citados estão: atender a demandas sociais, 

organizacionais e do mercado de trabalho; contribuir para agregar competitividade e 

aumentar produtividade em organizações públicas e privadas; e transferir conhecimento 

visando desenvolvimento. Os programas nessa modalidade também buscam possibilitar 

aos seus discentes a capacitação para a prática profissional avançada embasada no 

método científico; atuação em atividades técnico-científicas e em pesquisa aplicada; 

proposição de inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos; e também formação 

qualificada com rigor metodológico e científico (BRASIL, 2009). 

O VI e atual Plano Nacional de Pós-Graduação, lançado em 2011, também 

dedica atenção aos mestrados profissionais. O destaque dado à modalidade nessa 

edição é bem maior que o dado na quinta edição do plano. Em 2011, o número de 

programas destinados à formação profissional aprovado pela Capes crescia cada vez 

mais, valor que é amplamente discutido e analisado no plano. 

Mais uma atualização realizada em portarias emitidas pela Capes diz respeito 

aos mestrados profissionais. A portaria nº 131, de 28 de junho de 2017, revoga a 

portaria nº 80 de 1998 e informa sobre a importância de regulamentos próprios e 

documentos de área que auxiliarão a elaboração e submissão de novas propostas de 

cursos para a modalidade de mestrado e doutorado profissional. Essa alteração é 

relevante e garante a avaliação da modalidade por meio de fichas de avaliação 

específicas, fato que já era apontado como necessário por pesquisadores que discutem 

o tema (PAIXÂO et al., 2014). 

A construção da legislação relacionada com a modalidade mestrado profissional 

está resumida no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Marcos históricos da pós-graduação brasileira 
Ano Marco Descrição 

1951 Decreto nº 29.741 de 11 de julho de 1951 
Institui uma Comissão para promover a Campanha 
Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior 

1965 
Parecer CES/CFE nº 977 de 03 de 

dezembro de 1965 
Estabelece definições para os cursos de pós-

graduação 

1978 Início do MBA em Administração na FGV 
Esse curso da FGV futuramente se tornaria o 

primeiro mestrado profissional recomendado pela 
Capes 

1995 Portaria 47 de 17 de outubro de 1995 
Dispõe sobre a recomendação, acompanhamento 
e avaliação de cursos de mestrado profissional no 

âmbito da CAPES 

1998 Portaria 80 de 16 de dezembro de 1998 
Dispõe sobre o reconhecimento dos mestrados 

profissionais e dá outras providências 

2005 
V Plano Nacional de Pós-Graduação 

(2005-2010) 

Os mestrados profissionais são citados pela 
primeira vez em um Plano Nacional de Pós-

Graduação 

2009 
Portaria Normativa nº 17 de 28 de 

dezembro de 2009 
Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da 

CAPES 

2011 
VI Plano Nacional de Pós-Graduação 

(2011-2020) 

Os cursos de mestrado profissional ganham 
destaque no plano e começam a compor as 
análises feitas lado a lado com os cursos de 

mestrado acadêmico e doutorado 

2014 
Início do Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional 
Primeiro edital de seleção é lançado ofertando 212 

vagas em 9 universidades 

2017 Portaria nº 131 de 30 de junho de 2017 Dispõe sobre mestrado e doutorado profissionais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os marcos históricos citados culminaram para o atual cenário em que a pós-

graduação stricto sensu na modalidade mestrado profissional se encontra hoje. Apesar 

desses avanços e formalizações legais apresentados, a modalidade ainda carece de 

espaço nas discussões governamentais, precisando de todo o apoio possível dos 

gestores públicos envolvidos com o tema. 
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2.1. O Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional – 

Profiap 

 

O Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (Profiap) é 

um programa de pós-graduação stricto sensu coordenado pela Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais Ensino Superior (ANDIFES). O papel da 

ANDIFES é o de organizar o engajamento da comunidade acadêmica nacional da área 

de Administração ao Programa. Para tanto, constituiu um Comitê Gestor Nacional e 

uma Comissão Acadêmica Nacional, compostos de professores experientes, para 

planejamento e operacionalização do Programa em todo o Brasil, os quais serão 

assessorados por Comissões Locais (LIMA-FILHO; CARNEIRO, 2014). 

O programa aprovado pela Capes em 2013 tem como objetivo capacitar 

profissionais de organizações públicas, contribuindo para o aumento de produtividade e 

efetividade, bem como disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias que sirvam 

de referência para a melhoria da gestão pública (ANDIFES, 2017). O regimento do 

programa, atualizado em agosto de 2017, conta com diretrizes a serem seguidas pelas 

instituições associadas e define as atribuições do comitê e das comissões nacional e 

locais. 

O programa iniciou as atividades de suas primeiras turmas em outubro de 2014, 

em nove instituições associadas (RODIGHERI et al., 2016). Em 2015, a rede lançou 

edital de expansão e o número de instituições associadas chegou a 21. As instituições 

estão distribuídas nas regiões do país conforme ilustrado na Figura1: 
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Figura 1 - Distribuição das Instituições Associadas ao Profiap 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Acredita-se que o Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública em 

Rede seja uma proposta inovadora no Brasil, trazendo impactos regionais e sociais 

importantes. O PNPG 2011-2020 reconhece a existência de grandes desigualdades 

socioeconômicas intra e inter-regiões e entre estados brasileiros e deixa explícita a 

necessidade de ampliar o número de cursos de Mestrado nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste.  

A proposta do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 

(Profiap) traz uma contribuição efetiva na medida em que propõe beneficiar mais as 

regiões que são carentes em programas de Pós-graduação, sobretudo em 

Administração. Na comunidade científica são reconhecidas as dificuldades que uma 

Instituição Federal de Ensino Superior isolada (não em rede) dessas regiões tem para 

propor um Programa de Pós-graduação stricto sensu (LIMA-FILHO; CARNEIRO, 2014). 

 

2.1.1 O processo de seleção do Profiap 

 

A seleção do corpo discente merece grande atenção dos programas de pós-

graduação, já que os alunos são capazes de contribuir positivamente para o 
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desenvolvimento do curso (COLARES et al., 2013). A primeira oferta de vagas para o 

Profiap ocorreu com o Edital de Seleção 002/2014, que lançou 212 vagas para o 

público em geral. O exame de acesso consistiu em uma prova com questões objetivas e 

discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e em um teste realizado pela 

Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração e Contabilidade (Anpad), de 

caráter classificatório. 

Já o segundo Exame Nacional de Acesso ocorreu por meio do Edital 001/2016. A 

partir desse edital, as vagas ofertadas foram divididas da seguinte forma: 70% foram 

destinadas a servidores das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), no caso 

as instituições associadas que ofertaram o curso naquele edital; e 30% destinadas à 

demanda social, de livre concorrência para o público geral. Vale lembrar que esses 

percentuais provavelmente serão revistos em breve, na medida em que houver queda 

significativa na demanda de servidores a serem qualificados. A partir desse edital, o 

Teste Anpad passou a ser a única prova da seleção. 

Cabe ressaltar que além do edital nacional, algumas instituições associadas 

lançam editais complementares, como foi o caso da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), em 2016, que definiu alguns critérios para a alocação dos candidatos entre seus 

campi. Outras particularidades aparecem também nos editais de matrícula, como a 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), também em 2016, que optou por 

solicitar também anteprojeto de pesquisa aos discentes. 

O Teste Anpad, principal instrumento usado para a seleção dos discentes no 

Profiap, é um exame de proficiência utilizado em mais de 50 processos de seleção de 

Cursos de Pós-Graduação em Administração e Contabilidade em todo o país. As 

provas, que ocorrem três vezes por ano, cobram conhecimentos nas áreas de 

Raciocínio Lógico, Raciocínio Quantitativo, Português, Inglês e Raciocínio Analítico. A 

finalidade da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração e 

Contabilidade (Anpad) é promover o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 

criação do conhecimento no campo das ciências administrativas, em nível de pós-

graduação, contribuindo com a sua parcela de esforço para o exercício competente da 

democracia e da cidadania no Brasil (SANTOS; SOUZA, 2005).  
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3. A RELAÇÃO DAS UNIVERSIDADES COM A SOCIEDADE 

 

As universidades, bem como seus cursos, devem estar em sintonia com seus 

diversos stakeholders. McAdam e Welsh (2000) consideram que entre as partes 

interessadas em uma universidade têm-se cidadãos, contribuintes, alunos, pais de 

alunos, empresários, mercado de trabalho, governantes, órgãos do governo, entre 

outros. Emery et al. (2001) e Reavill (1998) sugerem, de acordo com as abordagens 

mais populares, que os estudantes e o mercado de trabalho são os principais clientes 

de uma universidade. A customer approach entende que as universidades devem tratar 

os estudantes como clientes, o que faz sentindo principalmente para as faculdades 

particulares. A educação é vista como um serviço, e quem deseja se qualificar estaria 

utilizando daquele serviço. Já a product approach entende que a educação é um 

produto. O estudante qualificado será o produto entregue pela universidade à 

sociedade e ao mercado de trabalho. As duas abordagens contêm elementos 

importantes, mas deve-se levar em conta a complexidade do assunto e a dificuldade de 

simplificá-lo em apenas dois modelos (POLITIS; SISKOS, 2004). 

No Brasil, o Ministério da Educação seria o órgão com condições para planejar 

estrategicamente o que se deseja entregar como produto das universidades, atendendo 

indiretamente os anseios da sociedade e do mercado de trabalho. Vale lembrar que no 

caso do Profiap, que forma profissionais para atuarem em instituições públicas, o 

mercado de trabalho interessado no produto do programa seria o próprio serviço 

público. A avaliação da Capes sobre os cursos seria hoje o instrumento que mais se 

aproxima de avaliar se o programa e a universidade atendem a esses anseios, 

entretanto, a Capes tem objetivos muito específicos com a tarefa de reconhecer a 

qualidade dos cursos. 

É necessário desenvolver instrumentos próprios para identificar se as 

universidades atendem às expectativas de seus stakeholders. Atualmente não se tem 

parâmetro inicial definido para comparar o que era esperado no início do curso e o que 

se conquistou, ou o quanto os alunos evoluíram, ou o que a sociedade e o mercado de 

trabalho esperavam da política pública de implantação de um mestrado profissional em 

administração pública e se estão satisfeitos com os resultados. Assim, esta pesquisa 
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sobre o motivo de ingresso dos discentes e suas expectativas com o curso pode 

começar a sanar algumas dessas problemáticas. 

A Capes, como um ator social relevante na determinação da política pública de 

pós-graduação, é o órgão responsável por avaliar o Sistema Nacional de Pós-

Graduação no Brasil. Na análise da Capes, além da avaliação das propostas de novos 

cursos, é feita a avaliação periódica dos cursos de pós-graduação. Em 2017, a Capes 

concentrou os esforços para realizar a avaliação do quadriênio 2013-2016, e destaca 

como objetivos dessa avaliação quadrienal retratar a situação da pós-graduação 

brasileira no período e contribuir para garantir o desenvolvimento e a qualidade dos 

programas e áreas em particular e da pós-graduação no geral. Esse modelo de 

avaliação é considerado classificatório e comparativo. Classificatório porque estabelece 

níveis de qualidade de desempenho entre os programas, de 1 a 5 para mestrados e 1 a 

7 para doutorados, e comparativo devido aos conjuntos de quesitos avaliativos 

garantirem a equivalência entre as notas iguais, mesmo em programas de diferentes 

áreas (CAPES, 2017). 

Até 2006, os mestrados profissionais foram avaliados pelos mesmos critérios dos 

mestrados e doutorados acadêmicos, o que limitava uma retratação fidedigna do 

campo. No triênio 2007-2010, os mestrados profissionais ganharam uma ficha de 

avaliação exclusiva que aproxima a avaliação dos mestrados profissionais da sua 

realidade, mas ainda é falha por não captar o impacto dos programas profissionais nos 

alunos e na sociedade de uma forma geral (PAIXÃO et al., 2014).  

A ficha de avaliação dos mestrados profissionais em rede nacional abarca quatro 

quesitos: avaliação da rede e suas associadas; discentes e egressos; corpo docente; e 

inserção social. Os quesitos dividem-se ainda em diversos itens, como, por exemplo, 

articulação entre as instituições associadas, processo de seleção e avaliação dos 

discentes, produção intelectual e importância do curso na atuação profissional do 

discente. Outros instrumentos utilizados, complementares a ficha de avaliação e que 

impactam no resultado de alguns itens listados na ficha, são os questionários 

destinados aos coordenadores das instituições associadas e aos egressos dos 

mestrados profissionais. Esse questionário trata da infraestrutura da instituição 

associada, do corpo docente, do impacto do programa e da gestão do curso. 
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Outros atores sociais relevantes surgem e contribuem para aprimorar o resultado 

entregue pelas universidades para a sociedade. A Sociedade Brasileira de 

Administração Pública – SBAP, por exemplo, organiza encontros com coordenadores 

de programas em Administração Pública, já pleiteou, por exemplo, a inclusão do termo 

“administração pública” no nome da antiga área da Capes que era apenas 

“administração, contabilidade e turismo”. Isso é importante, pois reflete na área, na 

avaliação dos programas e na definição dos perfis dos mesmos. 

 

3.1  Os estudos sobre expectativas e motivadores de discentes 

 

Outro ator social diretamente envolvido, e talvez o mais importante para as 

universidades, é o público discente. Ao longo dos anos, diversas pesquisas foram 

desenvolvidas com o foco de conhecê-los melhor. Serão apresentados, neste tópico, 

alguns dos estudos que guiaram o presente trabalho e que, de certa forma, buscaram 

compreender o interesse dos discentes em relação às universidades. 

Antes de apresentar os estudos, é necessário começar a tratar do tema 

motivação, questão central para esta pesquisa. Sabe-se que os campos da Psicologia e 

da Administração se esforçam cada vez mais em pesquisas relacionadas ao tema, 

entretanto, é sabido também que dificilmente apenas uma teoria consiga compreender 

toda a complexidade do assunto (FERREIRA et al., 2006). As diversas teorias 

motivacionais podem ser relacionadas a quatro vertentes: behaviorista, cognitivista, 

humanista e psicanalítica (PENNA, 2001 apud DURSO et al., 2016). Em suma, a 

vertente behaviorista leva em conta os fatores ambientais e os estímulos, 

recompensadores ou punitivos para entender o comportamento humano (BARRERA, 

2011 apud DURSO et al., 2016). Já as teorias cognitivistas consideram a consciência 

humana e concentram os esforços dos estudos da Psicologia nos processos estruturais 

e funções mentais. Usam métodos objetivos já que consideram que auto-observação e 

autorrelatos não são suficientes para compreender a motivação (DAVIDOFF, 2001 apud 

DURSO et al., 2016). A visão humanista, por sua vez, entende que as pessoas 

possuem sua própria maneira de ver o mundo, cada um com uma própria e única 

perspectiva, o que faz os homens extremamente mais complexos que os animais, 
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sendo inviável estudá-los de forma quantificada. Abraham Maslow é o principal 

representante dessa vertente (SCHULTZ & SCHULTZ, 2005 apud DURSO et al., 2016). 

Por fim, a corrente psicanalítica, construída a partir dos estudos de Freud, reconhece 

que o comportamento humano é influenciado pela motivação do inconsciente, por 

impulsos instintivos (SAMPAIO, 2005 apud DURSO et al., 2016). 

Os estudos motivacionais, que por um longo período focavam os trabalhadores, 

passaram a se interessar também pelo desempenho de estudantes (GOMES; 

SOARES, 2013). A decisão de um indivíduo ingressar no mundo acadêmico pode ser 

motivada pelos mais diversos fatores e, a partir desse ingresso, expectativas são 

conjecturadas por eles. A concretização das expectativas depende não só do esforço 

do discente, mas também do que o programa e a universidade oferecem. Para um novo 

programa, como o Profiap, conhecer esses motivos e expectativas pode ser 

fundamental para que os objetivos do programa e dos discentes estejam alinhados. 

O motivo e a expectativa dos discentes para ingresso em um programa de pós-

graduação podem ser convergentes, entretanto, os termos possuem conceitos distintos 

(TISOTT et al., 2013). Serão usados, nesta pesquisa, os conceitos apresentados por 

Piéron e Cullinan (1996) em sua publicação intitulada Dicionário de Psicologia. A 

pesquisa não pretende tratar de toda a complexidade do termo motivação e se limitará 

apenas ao termo motivos, que será entendido como um fator, uma razão, consciente ou 

não, que estimula os indivíduos a praticarem algo ou tenderem a certos objetivos, é a 

força que coloca um organismo em movimento. No contexto deste estudo, trata-se do 

que estimulou os discentes a decidirem ingressar no curso. Já a expectativa é 

relacionada à esperança, é o êxito que se espera atingir com determinada ação, uma 

previsão. Com isso, a expectativa será tratada na pesquisa como o que os alunos 

esperam conquistar com a realização do curso. 

Para conhecer os estudos sobre perfil, motivos e expectativas discentes, foi feita 

uma pesquisa bibliográfica para mapear trabalhos nacionais e internacionais que 

atentam para o ponto de vista dos discentes em relação a uma universidade ou a um 

curso. A partir dos portais Periódicos Capes e no Google Acadêmico, iniciou-se as 

buscas de trabalhos relacionados com essa pesquisa, primeiramente com termos mais 

abrangentes, como “perfil discente” e “expectativa discente”, e, posteriormente, com 
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termos cada vez mais específicos, como “perfil discente mestrando”, “perfil discente 

mestrado profissional”, “expectativa discente mestrado profissional”, “perfil profiap”, 

entre outros. A partir da leitura dos resumos dos artigos encontrados nas buscas, foram 

selecionados e catalogados os artigos de interesse que poderiam contribuir para a 

pesquisa. Na sequência, com uma análise mais aprofundada, foi identificada uma 

lacuna na literatura, já que não existem estudos abrangentes sobre perfil discente de 

mestrados profissionais no Brasil, mas também foram identificados importantes estudos 

internacionais, com metodologias testadas por períodos de tempo relevantes, que 

poderiam contribuir para o estudo em questão, com anseios de mapear o perfil de uma 

população de quase 700 discentes de um mestrado profissional que oferta vagas em 

todas as regiões do país. 

Em relação aos estudos citados, Politis e Siskos (2004) avaliaram o desempenho 

do Departamento de Engenharia de Produção e Gestão da Universidade Técnica de 

Creta, tendo a satisfação dos discentes como uma das dimensões da avaliação. O 

trabalho baseado na utilização do método Multicriteria Satisfaction Analysis (MUSA), 

bem como o conjunto de critérios criado pelos autores inspirou outras pesquisas. Neves 

(2005) avalia um programa de mestrado acadêmico em Engenharia de Produção 

tomando como base esse conjunto de critérios. Neves e Costa (2006) ainda 

trabalhando os mesmos critérios estudam uma possível interação com a avaliação da 

Capes, assim como Nepomuceno, Costa e Shimoda (2010) usam os critérios para 

mapear as percepções relacionadas ao impacto gerado pelo mestrado profissional no 

desempenho de seus egressos. Esses critérios, que incluem impacto na 

empregabilidade, nas atividades profissionais, na remuneração, nos relacionamentos 

pessoais, nas atividades acadêmicas, nas atividades de pesquisa científica e na 

satisfação pessoal, também serão utilizados neste estudo, porém, com viés direcionado 

para captar os motivos e expectativas do discente do Profiap. 

Outra pesquisa relacionada ao tema em questão é a de Skenes e Honig (2004), 

que estudou o perfil dos discentes de uma turma do mestrado profissional em liderança 

gerencial da National Louis University, nos Estados Unidos, e como esse perfil mudou 

ao longo dos anos entre o início e o final do curso. O objetivo do trabalho foi prestar 

contas aos diversos stakeholders sobre a capacidade do curso em moldar o perfil dos 
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estudantes. A pesquisa encontrou resultados significativos em 8 das 12 direções 

esperadas. A metodologia adotada chama-se Life Styles Inventory e foi utilizada no 

estudo citado para mapear a autoimagem dos discentes em estilos de comportamento e 

pensamento: os estilos construtivos, relacionados a conquistas, atualização, 

encorajamento e afiliação; os estilos passivos/defensivos, relacionados à aprovação, 

convencionalidade, dependência e evasão; e os estilos agressivos/defensivos, 

relacionados à oposição, poder, competitividade e perfeccionismo. 

O Life StylesInventory (LSI - Inventário de Estilos de Vida), desenvolvido pelo 

PhD em comportamento organizacional Robert A. Cooke e pelo PhD e Doutor em 

Psicologia J. Clayton Lafferty, é uma ferramenta de desenvolvimento individual que 

utiliza a autoavaliação e o feedback de colegas para identificar estilos de pensamento e 

comportamento. Projetado para gerentes, líderes, estudantes e profissionais em 

funções técnicas, a ferramenta fornece insights sobre pontos fortes e áreas que 

precisam ser desenvolvidas (HUMAN SYNERGISTICS, 2018). 

O LSI é uma metodologia complexa a qual se vale de um questionário com 240 

itens para realizar o diagnóstico dos entrevistados. A aplicação da metodologia não se 

justificava neste estudo por conta de foco e objetivos diferentes, entretanto, entendeu-

se que uma identificação mais simples da autopercepção dos discentes objetos deste 

estudo em relação a suas características relacionadas a esses 12 estilos poderia trazer 

informações relevantes. Com isso, as características dos 12 estilos da metodologia LSI 

contribuíram para a elaboração de um dos itens do questionário. 

Também na busca de conhecer o que jovens esperam encontrar no Ensino 

Superior de Portugal (universitário e politécnico), Soares e Almeida (2001) 

desenvolveram o Questionário de Envolvimento Acadêmico (QEA) na Universidade do 

Minho. O questionário de autorrelato foi aplicado pelos autores em suas pesquisas em 

duas versões, uma imediatamente após o ingresso dos discentes, e outra pelo menos 

no final do primeiro ano de experiência dos alunos. A pesquisa identificou o 

envolvimento dos alunos nas dimensões institucionais, relacionadas a atividades 

extracurriculares, utilização de serviços de apoio e relação com professores; na 

dimensão vocacional, relacionada à implementação e desenvolvimento de objetivos 

vocacionais; na dimensão social, relacionada com atividades sociais e de interação com 
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colegas; na utilização de recursos, que se refere à utilização das infraestruturas e 

equipamentos disponibilizados pela universidade; e o envolvimento curricular, 

relacionado com a aprendizagem curricular inerente ao curso que frequentam. O QEA 

também inspirou uma das questões do questionário utilizado nesta pesquisa. 

Apresentadas as contribuições da literatura, a partir do próximo capítulo  será 

apresentado o percurso metodológico da pesquisa, bem como os resultados 

encontrados. A partir dessas contribuições, a pesquisa pretende identificar qual é o 

perfil discente do programa, quais foram os motivos que influenciaram o ingresso desse 

discente e quais as expectativas em relação ao curso, de modo a trazer novas 

contribuições tanto para a literatura quanto para a prática da gestão dos mestrados 

profissionais. 
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4. METODOLOGIA 

 

Sob o percurso metodológico, o estudo pode ser definido como descritivo, já que 

busca descrever as características dos discentes do Profiap, respondendo a seguinte 

questão: qual é o perfil, os motivos para ingressarem no curso e as expectativas do 

discente ingressante do programa de mestrado profissional em administração pública 

em rede nacional? As pesquisas descritivas são justamente as que buscam caracterizar 

a comunidade pesquisada, e os estudos que pretendem identificar perfis de indivíduos 

ou grupos, como é o caso deste trabalho, comumente se incluem nessa modalidade 

(CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). Cabe destacar que durante a escrita do 

referencial teórico foi realizada uma pesquisa bibliográfica e também documental na 

tentativa de mapear a literatura relevante para o trabalho, bem como para conhecer as 

legislações, planos e programas de governo que envolvem o assunto. 

Quanto à abordagem, a pesquisa possui características tanto qualitativas como 

quantitativas. Segundo os ensinamentos de Richardson (1989), pode-se dizer que a 

pesquisa é predominantemente quantitativa por ter empregado a quantificação tanto na 

coleta quanto no tratamento e na análise dos dados. O autor aponta ainda que esse 

tipo de abordagem é frequentemente aplicado às pesquisas descritivas. De todo modo, 

o questionário é composto por diversas varáveis qualitativas, conforme apresentado no 

Quadro 3, entretanto, todos os dados foram quantificados e apresentados em análise 

estatística descritiva. Além disso, as questões centrais do questionário, que avaliaram a 

importância dos motivos e o ranqueamento das expectativas, foram coletadas através 

de variáveis quantitativas e precisaram de análises estatísticas para serem 

comparadas. 

Quanto ao método, a pesquisa utilizou o survey. Esse método é caracterizado 

pela obtenção de dados sobre características de um determinado grupo de pessoas, 

indicado como representante de uma população-alvo, com o interesse de produzir 

descrições quantitativas dessa população, fazendo uso de um instrumento predefinido 

(PINSONNEAULT; KRAMER, 1993). O instrumento utilizado na pesquisa foi o 

questionário estruturado utilizado para a coleta de dados. 
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Em relação às fases da pesquisa, a primeira delas, que compreende os capítulos 

iniciais1, 2 e 3, busca maior familiaridade com o objeto do estudo, criando um 

referencial teórico que concentra-se em responder o primeiro objetivo específico do 

trabalho, que é compreender o contexto e as proposições desse programa de 

mestrado. Assim, nos capítulos 1 e 2 foi realizado um levantamento bibliográfico em 

literatura relevante e em documentos oficiais que regulam a educação e os mestrados 

profissionais no Brasil, e, no capítulo 3, foram apresentados os estudos relacionados a 

motivos e expectativas discentes que embasaram e contribuíram para o trabalho, 

fornecendo informações valiosas para a elaboração do questionário utilizado no estudo. 

Já a segunda fase da pesquisa, composta pelos capítulos 5 e 6, alicerçada nos 

dados coletados por meio dos questionários enviados aos discentes do programa em 

questão, busca cumprir os demais objetivos específicos com uma abordagem 

predominantemente quantitativa. A saber: (2) levantar o perfil socioeconômico dos 

discentes ingressantes nas 21 instituições que compõem o Profiap; (3) analisar os 

motivos para o ingresso no curso e as expectativas geradas pela participação no 

mestrado; e (4) analisar se os objetivos do programa estão alinhados com os objetivos 

dos discentes. 

Utilizados na pesquisa, o método de survey e a coleta estruturada de dados 

consistem em um questionário formal, apresentando questões em ordem 

predeterminada, dado a uma amostra de uma população a fim de provocar informações 

específicas dos entrevistados (MALHOTRA, 2001). A preparação para a coleta de 

dados, bem como para a análise dos dados, exigiu diversas delimitações ao longo do 

trabalho, como tamanho da população a ser pesquisada e definição do marco amostral, 

amostra mínima necessária, definições acerca do questionário, forma de contato com 

respondentes, verificação de necessidade de tratamento dos dados, escolha de 

software para análise dos dados, entre outros. Essas questões serão abordadas ao 

longo deste capítulo de metodologia. 

A primeira delimitação acerca da população, definida inicialmente de maneira 

abrangente como “os discentes do Profiap”, foi que os questionários seriam enviados 

apenas para os discentes de turmas em curso, ou seja, não concluídas. Com isso, 

definiu-se como marco amostral os discentes ingressantes dos editais nacionais do 
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programa 01, 02 e 05/2016, excluindo os discentes do edital 02/2014 do alvo de envio 

dos questionários. Após essa definição foi iniciado o contato com as coordenações e 

secretarias das 21 instituições associadas ao Profiap, apresentando as intenções da 

pesquisa e solicitando os contatos de e-mail dos discentes alvos da pesquisa e que se 

encontravam regularmente matriculados, para que, futuramente, fossem enviados os 

questionários. Doze das 21 instituições retornaram o contato e atenderam a solicitação. 

Nas demais nove instituições que não retornaram os contatos de maneira satisfatória, 

foi necessário entrar em contato com discentes representantes das turmas para refazer 

o pedido diretamente a eles, apresentando a pesquisa e solicitando os contatos de e-

mail dos demais colegas ou o apoio no compartilhamento do questionário. 

Em paralelo, foram iniciados os levantamentos sobre a quantidade de elementos 

da população em questão para a definição do marco amostral. O levantamento inicial 

indicava 758 discentes, baseado nas informações divulgadas nos editais de seleção 

divulgados no site oficial do programa. Entretanto, a partir desse número foram feitas 

duas checagens na quantidade de elementos da população. Baseado nos resultados 

dos editais divulgados pelo programa, criou-se uma base de dados com todos os 

candidatos aprovados, sendo realizada a primeira checagem entre o número de vagas 

e o número de discentes que efetivamente preencheram essas vagas. Nessa primeira 

checagem foi possível perceber que nem todas as vagas haviam sido, de fato, 

preenchidas. Com isso, o número de elementos do marco amostral já havia sido 

substituído para 722. A segunda checagem foi feita com as listas de contatos de 

discentes enviadas ao pesquisador pelas instituições associadas. Nessa checagem 

verificou-se que nem todos os discentes aprovados em primeira ou segunda chamada 

continuaram no curso, alterando novamente o número de elementos do marco amostral 

para 694 discentes.  

Com o marco amostral definido, entendeu-se como importante ter uma ideia 

inicial de uma amostra mínima necessária e que, estatisticamente, representasse toda a 

população. A priori, a partir da fórmula para determinação do tamanho da amostra 

(   
            

                   
 , onde: n= amostra calculada; N = população; Z = variável norma 

padronizada associada ao nível de confiança; p = verdadeira probabilidade do evento; e 

= erro amostral.), com base na estimativa da média populacional, calculou-se que a 
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amostra mínima necessária seria de 249 respondentes, para uma amostra com nível de 

confiança de 95% e 5% de erro amostral (níveis de confiança e erro utilizados na 

maioria das pesquisas científicas). Entretanto, a posteriori, mesmo com o número de 

respostas sendo satisfatório, entendeu-se que, como existe uma fórmula de tamanho 

de amostra para cada tipo de teste estatístico e nenhuma dessas fórmulas se 

enquadraria perfeitamente a todos os testes aplicados neste trabalho, seria necessário 

confirmar novamente a representatividade da amostra através de outro método, o 

cálculo do poder do teste. A saber, o cálculo do poder do teste confirmou a 

representatividade da amostra, como será apresentado ao longo desta seção. 

 

Figura 2 - Números da população, amostra e respondentes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Durante esse processo também ocorreu a definição do modelo e das questões 

que iriam compor o questionário, de modo a coletar informações suficientes para 

embasar análises que respondessem os objetivos da pesquisa. Foi escolhida a 

aplicação Google Formulários para desenvolver e enviar o questionário. As 

funcionalidades do Google Formulários possibilitaram o cadastro de perguntas e 

alternativas de resposta, bem como instruções e validações que guiam o respondente e 

População: 694 

Amostra 
mínima: 249 

Respondentes: 
299 
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garantem a resposta de acordo com os critérios planejados para cada item, como 

respostas únicas ou múltiplas, respostas de acordo com escala de importância ou 

ranqueamentos. A aplicação permitiu, ainda, o envio para os e-mails dos discentes 

alvos da pesquisa e o monitoramento das respostas recebidas, bem como o reenvio 

apenas para os e-mails que ainda não haviam respondido. 

O questionário foi dividido em três partes: a primeira, que compreende as 

questões de 1 a 10, para identificar o perfil socioeconômico dos discentes; a segunda, 

da questão 11 até a 16, trata do ingresso do discente no programa; e a terceira parte, 

da questão 17 até a 27, traz questões específicas sobre os elementos motivadores e as 

expectativas do estudante para compreender a relação entre o discente e o ingresso no 

programa. 

Os itens das questões 18 até a 24 indagam sobre a importância de possíveis 

motivos pelos quais o indivíduo decidiu ingressar no mestrado profissional. As 

alternativas que compõem as questões são inspiradas no trabalho de Politis e Siskos 

(2004). A questão 25 reescreve as mesmas alternativas das questões 18 à 24, porém, 

dando foco para a expectativa relacionada aos temas tratados. Nas perguntas 

anteriores é possível que o respondente considere todos os itens como sendo de 

extrema importância para a sua tomada de decisão em ingressar no programa; já na 

questão 25 é pedido para que as expectativas sejam ranqueadas em hierarquia de 

prioridade. Com isso, mesmo que todos os temas sejam considerados motivadores, 

será possível saber qual gerou a maior expectativa. Outra análise possibilitada pelo fato 

de os itens fazerem referência à questão anterior é se as expectativas e os motivos são 

convergentes ou não. 

A questão 26 recebeu inspiração do trabalho de Skenes e Honig (2004). As 

alternativas foram construídas a partir dos grupos definidos na metodologia life story 

inventory (LSI), que permite enquadrar os discentes em perfis de estudantes. Os perfis 

podem ser considerados construtivos, passivos ou agressivos, e cada um destes deve 

ser estudado de forma específica. 

A questão 27 traz referências do questionário de envolvimento acadêmico (QEA) 

desenvolvido por Soares e Almeida (2001) para avaliar o envolvimento que os jovens 

esperavam ter no programa em que estavam ingressando. A questão será útil para 
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identificar o envolvimento que o público alvo deseja desenvolver com o Profiap: se 

institucional, vocacional, social e, ou, curricular. 

As variáveis a serem mapeadas e analisadas na pesquisa encontram-se 

descritas no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Variáveis do questionário utilizado 

Módulo 
Tipo de 
variável 

Variável Referências Questão 

Perfil 
socioeconômico 

Qualitativa 
nominal 

Sexo - 2 

Ocupação - 4 

Instituição que trabalha - 5 

Cargo (para servidores públicos) - 6 

Graduação - 9 

Qualitativa 
ordinal 

Escolaridade da mãe - 8 

Faixa de renda familiar - 7 

Quantitativa 
discreta 

Idade - 3 

Ano de conclusão da graduação - 10 

Sobre o ingresso 
no Pofiap 

Qualitativa 
nominal 

Forma de ingresso - 11 

Tema do TCF - 12 

Dedicação ao curso - 13 

Instrumentos avaliativos cobrados - 14 

Opinião sobre a forma de ingresso - 15 e 16 

Motivos 

Qualitativa 
nominal 

Motivos para escolha da universidade Tisott (2013) 17 

Quantitativa 
discreta 

Importância dos motivos para 
ingresso no curso 

Politis e Siskos 
(2004) 

18 a 24 

Expectativas 

Qualitativa 
nominal 

Expectativa de envolvimento 
Soares e Almeida 

(2001) 
27 

Quantitativa 
discreta 

Importância das expectativas de 
conquista 

Politis e Siskos 
(2004) 

25 

Perfil do aluno 
Qualitativa 

nominal 
Características do perfil 

Skenes e Honig 
(2004) 

26 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O questionário foi enviado inicialmente a 18 discentes do Profiap da 

Universidade Federal de São João del-Rei como um pré-teste para conhecer o 

percentual de adesão dos primeiros respondentes, avaliar se a escrita e apresentação 

dos itens ficariam adequadas e se os critérios e validações definidos em algumas 

questões funcionariam conforme planejados. O pré-teste atendeu as expectativas, 
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foram 13 questionários respondidos, as validações funcionaram como deveriam e a 

apresentação das questões ficou agradável. A questão 25 teve sua escrita alterada 

para que ficasse mais clara quanto à obrigatoriedade de se criar um ranking, 

impossibilitando mais de um mesmo valor por coluna e foi incluída a questão 28 como 

um campo opcional para comentários. 

Com o questionário definido, passou-se ao envio através de e-mail para todos os 

elementos do marco amostral. Foi elaborado um texto de apresentação da pesquisa, 

explicitando a importância das respostas para a pesquisa e solicitando o apoio dos 

discentes. Foi disponibilizado, também, o contato do pesquisador para eventuais 

dúvidas. 

Após o recebimento de 305 respostas, quantidade representativa da população, 

encerrou-se a possibilidade de respostas para o questionário e passou-se ao 

tratamento da base de dados original das respostas. Houve necessidade de exclusão 

de seis respostas duplicadas, substituição de caracteres de texto não reconhecidos e 

padronização textual, principalmente relacionada às siglas dos locais de trabalho dos 

respondentes. A base de dados original foi exportada do Google Formulários para o 

Excel, onde os dados foram tratados, surgindo, assim, a base de dados original tratada. 

Com a base original tratada, esta foi dividida em três partes, as quais serão 

chamadas de Base de dados 1, 2 e 3, antes do início das análises. Na Base de dados 1 

foram mantidas as questões que seriam analisadas descritivamente no próprio Excel, 

exceto as questões de 18 a 25 do questionário. Os dados dessa base foram 

trabalhados no Excel de modo a gerar gráficos e tabelas de acordo com a distribuição 

das respostas. Na Base de dados 2 foram mantidas as questões de 18 a 24, referentes 

aos motivos para ingresso no curso. E na Base de dados 3 foram mantidas as 

respostas da questão 25, referentes ao ranqueamento das expectativas com o curso.  

As Bases de dados 2 e 3 também foram analisadas inicialmente no Excel, onde 

foi possível observar a distribuição por frequência das respostas, quantas respostas 

haviam sido atribuídas em cada item da escala de importância criada (de 0 a 4 no caso 

dos motivos e de 1 a 7 no caso do ranking das expectativas), bem como a média 

resultante dos valores respondidos atribuídos a cada motivo ou expectativa. Entretanto, 

sabe-se que, estatisticamente, não seria possível afirmar que um motivo X foi 
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considerado mais importante que um motivo Y simplesmente pelo fato de uma média 

ser maior que a outra. Por exemplo, nos casos em que a diferença dessas médias 

ocorria apenas nas casas decimais, não se podia afirmar com certeza estatística que 

uma média era significantemente maior que a outra. Para que fosse possível a 

comparação das médias, foi necessário escolher alguns testes estatísticos que 

viabilizassem a comparação. A escolha seguiu a sequência lógica apresentada na 

ilustração a seguir: 

 

Figura 3 - Escolha dos testes estatísticos para a pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para a análise da base de dados 2, por se tratar da análise de respostas 

relacionadas a sete motivos, com distribuição não-paramétrica (ou seja, não exige que 

os dados tenham distribuição normal, exponencial ou outra distribuição conhecida) e 

com amostras pareadas (relacionadas entre si, já que cada pesquisado deu uma nota 

para cada quesito, este indivíduo é um “bloco” e tem seus resultados naturalmente 

relacionados entre si, podendo, inclusive, assinalar todos os motivos como importância 

máxima). Utilizou-se o teste de Friedman, que é uma alternativa apropriada para 

comparar a média de uma variável quantitativa. O teste avalia a hipótese de que as 

médias de todos os grupos são iguais (ou seja, não têm diferenças significativas).  

Escolha dos testes estatísticos para a pesquisa 

Para analisar 2 
grupos 

... 

Para analisar mais de 2 grupos 

Usado em 
distribuições 
paramétricas 

... 

Usado em distribuições não-paramétricas 

Amostras pareadas 

Teste de Fridman + 
Siegel 

Amostras não-
pareadas 

Teste de Kruskal-
Wallis + Nemenyi 
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Nos casos em que é rejeitada a hipótese do teste de Friedman, é necessário 

realizar uma análise complementar para identificar quais grupos/quesitos têm média 

significativamente diferente e quais não. Para isso, aplica-se o critério de Siegel. Esse 

teste avalia a hipótese, par a par, de que as médias de dois grupos/quesitos são iguais 

(ou seja, não têm diferenças significativas). Após a realização dos dois testes, através 

da média descritiva, identificou-se qual grupo tem média maior. 

Para a análise da Base de dados 3 utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. O teste 

de Kruskal-Wallis também é uma alternativa apropriada para comparar a média de uma 

variável quantitativa entre diversos grupos. Além disso, esse teste trabalha 

transformando os dados em rankings, o que o torna apropriado para aplicação nos 

dados que já foram coletados dessa forma, exigindo o ranqueamento das expectativas 

sem permitir que o entrevistado pudesse alocar duas expectativas na mesma posição 

do ranking. Assim como o teste de Friedman, esse teste avalia a hipótese de que as 

médias de todos os grupos são iguais, e, nos casos em que é rejeitada a hipótese do 

teste de Kruskal-Wallis, é necessário realizar uma análise complementar para identificar 

quais grupos/quesitos têm média significativamente diferente e quais não. Para isso, 

será aplicado o teste de Nemenyi, que avalia a hipótese, par a par, de que as médias 

de dois grupos/quesitos são iguais. Após realizar dos dois testes, através da média 

descritiva, identificou-se qual grupo tem média maior. 

Os testes foram realizados no software estatístico R². O software, que é 

distribuído gratuitamente pelos seus desenvolvedores, possibilita o uso de diversas 

técnicas estatísticas como agrupamentos, classificações, análises de séries temporais, 

entre outras. Como característica de um software livre, usuários de todo o mundo 

realizam contribuições no código aberto do software por meio da criação de extensões, 

chamadas de pacotes. O pacote usado nesta pesquisa foi o PMCMR plus, também 

disponibilizado gratuitamente pelo File Transfer Protocol – FTP, uma forma de transferir 

arquivos na internet, mantido pelos desenvolvedores para download de todos os 

arquivos relacionados ao software R². O pacote citado contém as funções com os testes 

utilizados na pesquisa: teste de Friedman, critério pareado de Siegel, teste de Kruskal-

Wallis e teste de Nemenyi. 
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A Base de dados 3 também foi usada para calcular o poder do teste, conforme 

citado anteriormente. O cálculo do poder de teste é uma estatística calculada após a 

aplicação de um questionário o qual visa avaliar a adequabilidade do tamanho amostral 

para identificar diferenças significativas. Na literatura, usualmente se define 80%, ou 

0,8, como o limite mínimo do poder (PRAJAPATI; DUNNE; ARMSTRONG, 2010). 

O software estatístico utilizado para verificar se o tamanho da amostra era 

suficiente foi o G*Power, que também é um software distribuído gratuitamente e permite 

uma gama de análises estatísticas, entre elas o cálculo do poder do teste. Esse cálculo 

foi verificado na estatística principal deste estudo, o teste de Kruskal-Wallis utilizado na 

questão 25. O cálculo do poder de teste para testes não-paramétricos é desafiador, 

exigindo, usualmente, a realização de simulações complexas e nem sempre acuradas, 

uma vez que, geralmente, a distribuição de dados original é desconhecida. Assim, 

reconhecendo que os testes não-paramétricos relacionam-se com testes paramétricos 

correspondentes, opta-se por calcular o poder de teste através da aproximação com 

suas alternativas paramétricas, utilizando-se de coeficientes de aproximação para, de 

forma conservadora, estimar o poder de teste. 

Sabe-se que o Kruskal-Wallis se relaciona com a ANOVA, uma análise de 

variância estatística que permite avaliar afirmações sobre as médias de populações, e, 

baseado na literatura, usa-se coeficientes de aproximação selecionados que permitem 

calcular o poder dos testes não-paramétricos através de seus testes paramétricos 

relacionados. 

. O software exige que sejam dadas quatro informações para realizar o cálculo: o 

número de grupos, o tamanho amostral, o alfa (1 – nível de confiança desejado) e o 

effect size. O effect size é calculado a partir de diversas informações da amostra, 

conforme mostrado a seguir: 
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Figura 4 - Etapa de cálculo do poder do teste 

 
Fonte: print screen do software G*Power durante cálculo do poder do teste 

 

Com esse resultado, o software informou um effect size de 0,5126433 para esse 

teste. Nessa etapa, leva-se em conta que o poder da ANOVA está sendo utilizado como 

resultado aproximado do poder para Kruskal-Wallis e realiza-se o ajuste. De acordo 

com a bibliografia de referência, aconselha-se multiplicar o resultado do effect size por 

0,955 para o cálculo aproximado de poder para Kruskal Wallis (PRAJAPATI; DUNNE; 

ARMSTRONG, 2010). Assim, em vez de 0,5126433, será utilizado o valor de 

(0,5126433 x 0,955) = 0,48957 como effect size. 

Assim, com as informações necessárias para o cálculo do poder, apresentam-se 

os resultados: 
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Figura 5 - Resultado do cálculo do poder do teste 

 
Fonte: print screen do software G*Power durante cálculo do poder do teste. 

 

Vê-se que o poder ficou bastante próximo do valor máximo, sendo arredondado 

para 1. O valor mínimo do poder para considerar a amostra válida era de 0,8, dessa 

forma, considera-se que a amostra possui tamanho suficiente para identificar diferenças 

nos resultados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados da pesquisa serão apresentados de modo a responderem os 

objetivos específicos do trabalho e, consequentemente, o objetivo geral. Os resultados 

relacionados aos objetivos específicos estão a seguir, excetuando-se o objetivo 1, 

tratado durante o referencial teórico. 

 

5.1. Objetivo 2: Levantar o perfil socioeconômico dos discentes ingressantes nas 

21 instituições que compõem o Profiap 

 

O primeiro objetivo específico do trabalho, levantar o perfil socioeconômico dos 

discentes, foi respondido através da análise descritiva dos itens 2 a 13 do questionário. 

Os resultados desses itens serão apresentados a seguir: 

O primeiro item (questão 2) apresenta a distribuição dos respondentes por sexo: 

51% eram do sexo masculino e 49% eram do feminino, não existindo discrepância 

significativa na quantidade de discentes homens e mulheres. 

 

Gráfico 1 - Percentual de respondentes por sexo 

 
Qual o seu sexo? Qtde. (%) 

Feminino 148 49% 

Masculino 151 51% 

Total 299 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os resultados da questão 3 apresentam informações sobre a idade dos 

respondentes: 

Gráfico 2 - Quantidade de respondentes por idade 

 

Variável Qtde. Média Mínimo Máximo 
Desvio 
Padrão 

Idade 299 33,7 24 66 6,59 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados desse item é possível perceber que a média de idade dos 

discentes é 33,7 anos, estando a maioria dos discentes (63%) concentrada na faixa 

entre 29 e 36 anos. Outra informação importante é que 32 respondentes possuem 30 

anos, maior número para uma idade específica. Além disso, nenhum respondente tinha 

menos de 24 ou mais que 66 anos. 

Outro item analisado foi a faixa de renda familiar (questão 7): 
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Gráfico 3 - Percentual de respondentes por faixa de renda familiar 

 
Qual a sua faixa de renda familiar? Qtde. (%) 

Até 3 salários mínimos (até R$2.811,00) 9 3% 

Entre 3 e 5 salários mínimos (entre R$2.811,00 e R$4.685,00) 64 21% 

Entre 5 e 8 salários mínimos (entre R$4.685,01 e R$7.496,00) 126 42% 

Superior a 8 salários mínimos (maior que R$7.496,00) 100 33% 

Total 299 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maioria dos discentes, 42,1%, possui renda familiar entre 5 e 8 salários 

mínimos. Outra cota considerável é a de discentes com renda familiar superior a 8 

salários mínimos, 33,4%. Apenas 3% possuem famílias com renda menor que 3 

salários mínimos. 

Outra informação que contribui para entender o contexto familiar da população 

pesquisada é o grau de escolaridade da mãe dos discentes (questão 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Superior a 8 salários 
mínimos
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Entre 5 e 8 

salários mínimos
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Entre 3 e 5 salários 
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Gráfico 4 - Percentual de respondentes por grau de escolaridade da mãe 

 
Qual o grau de escolaridade da sua mãe? Qtde. (%) 

Ensino fundamental incompleto 70 23% 

Ensino fundamental completo 29 10% 

Ensino médio completo 87 29% 

Ensino superior completo 70 23% 

Pós-graduação completa 43 14% 

Total 299 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A maioria dos discentes possui mães com ensino médio completo (29,1%). O 

percentual de mães com ensino fundamental incompleto também é significativo, 23,4%, 

e chama atenção de maneira negativa por representar o menor nível de escolaridade 

entre as respostas possíveis. Vale destacar que com a conclusão do curso, 85,6% dos 

discentes terão grau de escolaridade superior ao de suas mães. 

Considerando as políticas públicas de expansão do ensino superior que 

aconteceram nas últimas décadas e programas como Reuni e Prouni, que aumentaram 

o número de vagas em universidades públicas e privadas, confirma-se o que era 

esperado: boa parte da geração atual consegue superar o grau de escolaridade de 

seus pais. 

Cabe ressaltar a relevância de indicadores como a renda familiar e o grau de 

escolaridade da pessoa de referência da família para ajudar a entender 

economicamente o perfil dos alunos do programa. Esses indicadores compõem o 

Critério de Classificação Econômica Brasil, desenvolvido a partir da Pesquisa Nacional 

Pós-graduação 
completa

14,4%

Ensino superior 
completo

23,4%

Ensino médio 

completo
29,1%

Ensino 
fundamental 

completo
9,7%

Ensino 
fundamental 

incompleto
23,4%
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por Amostra de Domicílios – PNAD realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. A renda ajuda a identificar o estrato socioeconômico das famílias, e 

a escolaridade da pessoa de referência é um dos fatores que ajudam a conhecer o 

acesso a bens e serviços das famílias brasileiras (KAMAKURA, 2013). 

O quarto item do questionário, que trata da ocupação dos discentes, bem como a 

análise conjunta com o resultado do décimo primeiro item, apresentados nos Gráficos 5 

e 6, oferecem outro resultado relevante para a pesquisa: 97,3% dos respondentes são 

servidores públicos. Esse número é ainda mais expressivo pelo fato de 30% das vagas, 

via regra de edital, serem destinadas à demanda social. 

 

Gráfico 5 - Percentual de respondentes por ocupação 

 
Qual a sua ocupação (2)? Qtde. (%) 

Empregado de empresa privada 2 1% 

Empregado público 2 1% 

Estudante 3 1% 

Servidor público 291 97% 

Sócio de empresa privada 1 0% 

Total 299 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 6 - Percentual de respondentes por forma de ingresso no curso 

 
Qual a forma em que ingressou no Profiap? Qtde. (%) 

Nas vagas destinadas à demanda social 93 31% 

Nas vagas destinadas a servidores da instituição ofertante do programa 206 69% 

Total 299 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A reserva de vagas prevista em edital se dá da seguinte forma: 70% são 

destinadas a servidores da instituição ofertante do programa e 30% são destinadas à 

demanda social. O que tem acontecido é que, na prática, as vagas da demanda social 

estão sendo ocupadas por servidores de outras instituições públicas. Esse dado 

evidencia que existe uma demanda reprimida de servidores que têm interesse em 

continuar sua qualificação e expõe uma lacuna existente de qualificação em nível de 

mestrado para servidores públicos. Em suma, o público do Profiap é, em sua vasta 

maioria, composto por servidores públicos e absorve um número quase inexistente de 

profissionais da iniciativa privada. O Gráfico 7 detalha em quais instituições os 

respondentes trabalham. 
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Gráfico 7 - Quantidade de respondentes por instituição em que trabalham 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Não houve grande concentração de respostas de servidores que trabalham na 

mesma instituição, o que traz uma diversidade de respostas de discentes de variadas 

regiões e instituições. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), por exemplo, não é uma instituição que oferta o Profiap, mas 

possui cinco servidores cursando o programa em alguma instituição associada. 

Instituições com quatro respondentes ou menos aparecem no gráfico de maneira 

consolidada na coluna ‘outras 59 instituições’. Entre essas instituições, podem-se citar 

servidores de diversos Institutos Federais, Tribunais, Secretarias Estaduais, 

Aeronáutica, Polícia Federal, Petrobrás, entre outras. Ainda houve 14 respondentes que 

não quiseram informar o local de trabalho e três respondentes que não estão inseridos 

no mercado de trabalho. Este detalhamento pode ser encontrado na Tabela 11, inserida 

ao final da dissertação, em anexo. 

Pode-se apresentar, ainda, essa informação de acordo com as regiões 

brasileiras das instituições de trabalho dos respondentes: 
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Gráfico 8 - Quantidade de respondentes por região da instituição em que trabalham 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maioria dos respondentes trabalha em instituições do Nordeste, seguidas por 

instituições do Sudeste e Centro-Oeste. A grande maioria dessas instituições é de 

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, ou seja, universidades federais ou 

institutos federais. A coluna ‘nacional’ refere-se a 31 respondentes que trabalham em 

instituições que atuam em todo o Brasil, e não em uma região específica, por exemplo, 

Controladoria-Geral da União (CGU), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

entre outras. Esse detalhamento também se encontra na Tabela 11 em anexo. 

O próximo item a ser analisado é o cargo dos discentes nas instituições em que 

trabalham: 
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Gráfico 9 - Percentual de respondentes por cargo que ocupam 

 
Se servidor ou empregado público, qual o seu cargo? Qtde. (%) 

Técnico-administrativo em educação 244 82% 

Técnico 12 4% 

Analista 10 3% 

Auditor 7 2% 

Outros 13 cargos 17 6% 

Não informado 3 1% 

Não se aplica 6 2% 

Total 299 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como se pode analisar, a maioria dos discentes do Profiap é composta por 

servidores de IFES e, consequentemente, sua grande maioria, 82%, está inserida na 

carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação - TAEs. As carreiras de servidores 

públicos da administração pública direta, das autarquias e das fundações estão sob o 

regime jurídico único, instituído pela lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Algumas 

dessas carreiras possuem, ainda, plano de carreira também instituído por lei, como é o 

caso da carreira dos TAEs, com a lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005, que prevê 

incentivos para a qualificação contínua dos servidores. Técnicos e analistas de outras 

variadas carreiras também constam no gráfico, entretanto, em número pouco 

representativo. Outros 13 cargos também foram registrados, como policiais, peritos, 

assistentes, entre outros. Três respondentes optaram por não informar o cargo. A 
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pergunta não se aplicava aos que são apenas estudantes e a profissionais de 

empresas privadas. Esse detalhamento pode ser encontrado na Tabela 12, em anexo. 

A lei 8.112 também trata da possibilidade de afastamento do serviço para a 

qualificação dos servidores. As possibilidades para o afastamento, definidas muitas 

vezes por edital lançado pela instituição, podem ser afastamento total do trabalho ou 

afastamento parcial (qualificação em serviço ou horário especial de servidor estudante). 

Entre os discentes que trabalham (99% dos respondentes), o afastamento do trabalho 

para qualificação reflete diretamente na dedicação que este terá no curso, como 

apresentado no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 - Percentual de respondentes por tipo de dedicação ao curso e ao trabalho 

 
Qual o seu regime de dedicação ao curso? Qtde (%) 

Dedicação integral ao curso 21 7% 

Dedicação parcial ao curso e integral ao trabalho (40 horas semanais) 184 62% 

Dedicação parcial ao curso e parcial ao trabalho (inferior a 40 horas) 94 31% 

Total 299 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apenas 7% dos discentes conseguem dedicar-se integralmente ao curso. 

Dedicam-se parcialmente ao curso e parcialmente ao trabalho 31% dos discentes, e 

62% continuam trabalhando normalmente e dedicam-se parcialmente ao curso. Esses 

percentuais mostram que há pouco prejuízo em termo de redução de horas trabalhadas 

para as instituições que possuem discentes em qualificação, já que é minoria os que 

conseguem redução na dedicação ao trabalho. Olhando pelo lado da dedicação ao 
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curso, percebe-se que é baixíssimo o percentual de dedicação total ao curso. Com isso, 

percebe-se o grande desejo em fazer o mestrado, independente de conseguirem 

afastamento no trabalho. Cabe ressaltar também as dificuldades legais para conseguir 

o afastamento do serviço, como a impossibilidade de afastar enquanto o servidor 

estiver em estágio probatório ou quando muitos servidores de uma mesma instituição 

não podem se afastar simultaneamente. 

Outra informação que contribui para o entendimento do perfil discente é o curso 

de graduação dos respondentes, bem como a grande área de conhecimento desse 

curso: 

 

Gráfico 11 - Curso de graduação do respondente 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 12 - Grande área de conhecimento do curso de graduação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O curso de graduação que mais forneceu discentes para o programa foi o curso 

de Administração (34%), seguido por Ciências Contábeis (15%) e Direito (10%). 

Discentes originalmente graduados em Gestão Pública e Administração Pública, áreas 

diretamente relacionadas com o mestrado, correspondem a 6% somadas. Quando se 

analisa a formação dos discentes pela grande área conhecimento definida pelo CNPq, 

percebe-se que a maioria dos discentes pertence às Ciências Sociais Aplicadas, 

mesma área em que está inserida a Administração Pública, mostrando a tendência dos 

discentes a se especializarem na mesma área de conhecimento em que se graduaram. 

 

5.2. Objetivo 3: Analisar os motivos para o ingresso no curso e as expectativas 

geradas pela participação no mestrado 

 

Concluída a análise do perfil socioeconômico dos discentes, seguimos para 

análise central do presente estudo, que é conhecer os motivos e expectativas dos 

discentes em relação ao curso. Os itens 18 a 27 do questionário subsidiam a análise a 

seguir. 
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As questões de 18 a 24, especificamente, avaliaram a importância que os 

discentes dão para possíveis fatores motivadores para ingresso no programa de 

mestrado, em uma escala de 0 (sem importância) a 4 (extremamente importante). As 

respostas estão descritas nas Tabelas 1 e 2: 

 

Tabela 1 - Quantidade de respostas por motivo para ingresso no programa por grau de 
importância 

 
Sem 

importância    

Extremamente 
importante 

Avalie a importância dos seguintes 
motivos para a decisão de ingresso* 

0 1 2 3 4 

Impacto na empregabilidade 15 12 32 77 163 
Impacto nas atividades profissionais 4 8 28 89 170 
Impacto na remuneração 13 8 15 37 226 
Impacto no relacionamento interpessoal 13 25 79 101 81 
Ingresso no universo acadêmico 13 23 69 100 94 
Desenvolvimento de pesquisas científicas 12 25 81 91 90 
Impacto na satisfação pessoal 5 6 25 70 193 

* é possível marcar a mesma nota em várias colunas 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 2 - Percentual de respostas por motivo para ingresso no programa por grau de 
importância 

* 0 1 2 3 4 

Impacto na empregabilidade 5% 4% 11% 26% 55% 

Impacto nas atividades profissionais 1% 3% 9% 30% 57% 

Impacto na remuneração 4% 3% 5% 12% 76% 

Impacto no relacionamento interpessoal 4% 8% 26% 34% 27% 

Ingresso no universo acadêmico 4% 8% 23% 33% 31% 

Desenvolvimento de pesquisas científicas 4% 8% 27% 30% 30% 

Impacto na satisfação pessoal 2% 2% 8% 23% 65% 

* é possível marcar a mesma nota em várias colunas 
    * percentual em relação ao total da linha 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com a análise descritiva das respostas, observa-se inicialmente que alguns 

motivos se destacaram como extremamente importantes, tais como Impacto na 

remuneração e Impacto na satisfação pessoal, entretanto, é possível perceber que 

houve uma tendência geral dos respondentes em avaliar a grande maioria dos motivos 

como extremamente importantes. Percebe-se, também, que alguns itens, como o 

Desenvolvimento de pesquisas científicas, avaliado de maneira mais dispersa, 

naturalmente seria mais difícil de motivar os discentes no momento de ingresso no 
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curso, já que o contexto das pesquisas científicas, muitas vezes, é uma realidade 

distante de pessoas que já estão no mercado de trabalho. 

Além da análise descritiva do resultado da questão, é importante que se possa 

apontar, embasado estatisticamente, quais motivos apresentam-se mais relevantes 

para os discentes. Com isso foram calculadas as médias das notas para cada motivo 

listado, de acordo com o peso da importância citada na questão (de 0 a 4). Entretanto, 

ao comparar friamente as médias, estariam sendo descumpridos alguns preceitos 

estatísticos. Antes de se fazer a comparação das médias, decidiu-se aplicar técnicas 

estatísticas consideradas ideias para esse tipo de dado, considerando a maneira como 

foram coletados. Foram aplicados os testes de Friedman e o critério pareado de Siegel 

para que, então, se pudessem comparar as médias. 

Apresentam-se, a seguir, os resultados para o teste aplicado às questões 18 a 

24 do formulário: 

 
Tabela 3 – Resultado do teste de Friedman 

Estatística de teste de Friedman g.l. p-valor 

332,48 6 < 0,001 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse teste avaliou a hipótese de que as médias de todos os grupos são iguais 

(ou seja, não há diferenças significativas) e, como o p-valor foi inferior a 0,05, rejeitou-

se essa hipótese e concluiu-se, com 95% de confiança, que pelo menos dois dos 

motivos listados para o ingresso no curso têm médias de nota de importância diferentes 

um do outro. 

Nos casos em que é rejeitada a hipótese do teste de Friedman, é necessário 

realizar uma análise complementar para identificar quais grupos/quesitos têm média 

significativamente diferente e quais não. Para isso, foi aplicado o critério de Siegel. 

São apresentados, a seguir, os resultados para o teste aplicado, par a par, às 

questões 18 a 24 do formulário: 
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Tabela 4 – Resultado do critério pareado de Siegel 

p-valor do teste de 
Siegel 

Impacto 
empregabilidade 

Impacto 
atividades 

profis. 

Impacto 
remuneração 

Impacto 
relacionamento 

interp. 

Ingresso 
acadêmico 

Desenvolv. 
pesquisas 
científicas 

Impactoatividades 
profis. 

1,0000 
     

Impacto remuneração 0,0370 0,1195 
    

Impactorelacionamen
to interp. 

< 0,001 < 0,001 < 0,001 
   

Ingresso acadêmico < 0,001 < 0,001 < 0,001 1,0000 
  

Desenvolv. pesquisas 
científicas 

< 0,001 < 0,001 < 0,001 1,0000 1,0000 
 

Impacto satisf. 
Pessoal 

0,0719 0,8542 1,0000 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Esse teste avaliou a hipótese, par a par, de que as médias de dois 

grupos/quesitos são iguais (ou seja, não há diferenças significativas). De acordo com o 

resultado do p-valor do teste, nos casos em que este é inferior a 0,05, considerou-

seque os quesitos têm médias significativamente diferentes. Assim, será apresentada a 

seguir uma classificação ordenada, da maior a menor nota, dos critérios citados, 

considerando que critérios em um mesmo grupo têm médias não significativamente 

diferentes entre si, e critérios em grupos diferentes têm médias diferentes entre si. 

Com isso, tem-se o seguinte resultado: 

 
Tabela 5 – Resultado comparado das médias dos motivos após a aplicação dos testes 

estatísticos 
Avalie a importância dos seguintes motivos para a decisão de ingresso Média das notas Grupos 

Impacto na remuneração 3,52 A 
 Impacto na satisfação pessoal 3,47 A B 

Impacto nas atividades profissionais 3,38 A B 

Impacto na empregabilidade 3,21 
 

B 

Ingresso no universo acadêmico 2,80 
 

C 

Desenvolvimento de pesquisas científicas 2,74 
 

C 

Impacto no relacionamento interpessoal 2,71   C 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conclui-se, então, que os motivos alocados no grupo A possuem médias maiores 

que os motivos dos demais grupos, entretanto, não é possível afirmar que essas 

médias são significantemente maiores entre os motivos alocados em um mesmo grupo. 

Ou seja, ‘Impacto na remuneração’ possui média significantemente maior que ‘Impacto 
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na empregabilidade’, já que um está no grupo A e o outro no grupo B. Todavia, a média 

do ‘Impacto na remuneração’ não é significantemente maior que ‘Impacto nas 

atividades profissionais’, já que ambos estão alocados no grupo A.  

Também é possível analisar que ‘Impacto na satisfação pessoal’ ou ‘Impacto na 

empregabilidade’, ambos inseridos também no grupo B, possuem médias 

significativamente maiores que ‘Ingresso no universo acadêmico’, ‘Desenvolvimento de 

pesquisas científicas’ e ‘Impacto no relacionamento interpessoal’. 

Em suma, os motivos listados no grupo A são os motivos que se destacam por 

apresentarem médias de importância significativamente maiores entre os motivos 

pesquisados: ‘Impacto na remuneração’, ‘Impacto na satisfação pessoal’, e ‘Impacto 

nas atividades profissionais’. 

Em relação às expectativas (questão 25), seguiu-se a mesma linha de raciocínio: 

primeiro uma análise descritiva, posteriormente o uso de uma técnica estatística que 

possibilitasse a comparação da média dos resultados. Dessa vez foi usado o teste de 

Kruskal-Wallis, complementado pelo Nemenyi com método qui-quadrado por tratar-se 

de uma questão que pediu o ranqueamento das expectativas aos respondentes. 

 

Tabela 6 - Quantidade de respostas por expectativa por ranqueamento da expectativa 

  
Menor 

expectativa 
Maior expectativa 

De acordo com as suas expectativas, ranqueie quais conquistas você 
espera conseguir ao final do curso.* 

1 2 3 4 5 6 7 

Aumentar o leque de possibilidades de emprego; conseguir um 
emprego … 

86 56 38 36 24 28 31 

Melhorar práticas administrativas no meu atual trabalho 9 23 33 38 68 80 48 
Galgar um maior salário por conta do título obtido 17 14 12 21 38 58 139 
Estabelecer networking e relações pessoais 41 63 66 61 45 20 3 
Lecionar, ingressar na carreira docente 79 50 50 39 26 30 25 
Desenvolver pesquisas científicas em gestão pública 38 67 62 66 31 27 8 
Obter conquistas para a vida pessoal e autoestima 29 26 38 38 67 56 45 

* só é permitido classificar um item por posição 
       Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 7 - Percentual de respostas por expectativa por ranqueamento da expectativa 
* 1 2 3 4 5 6 7 

Aumentar o leque de possibilidades de emprego; conseguir um 
emprego ... 

29% 19% 13% 12% 8% 9% 10% 

Melhorar práticas administrativas no meu atual trabalho 3% 8% 11% 13% 23% 27% 16% 

Galgar um maior salário por conta do título obtido 6% 5% 4% 7% 13% 19% 46% 

Estabelecer networking e relações pessoais 14% 21% 22% 20% 15% 7% 1% 

Lecionar, ingressar na carreira docente 26% 17% 17% 13% 9% 10% 8% 

Desenvolver pesquisas científicas em gestão pública 13% 22% 21% 22% 10% 9% 3% 

Obter conquistas para a vida pessoal e autoestima 10% 9% 13% 13% 22% 19% 15% 

* só é permitido classificar um item por posição 
       * percentual em relação ao total da coluna 
       Fonte: dados da pesquisa. 

 

Pela análise descritiva percebe-se que a expectativa de um maior salário foi a 

expectativa ranqueada mais vezes como a maior expectativa (46% ranquearam com 

valor máximo: 7) de se concretizar, enquanto a expectativa de estabelecer relações 

pessoais foi a que menos vezes foi ranqueada como o item de maior expectativa (1% 

ranqueou com valor máximo: 7). Por outro lado, a expectativa de conseguir outro 

emprego melhor foi a que mais vezes apareceu em último lugar no ranking de 

expectativas (29% ranquearam com valor mínimo: 1). Já a expectativa de ‘Melhorar 

práticas administrativas no atual trabalho’ foi a menos ranqueada como menor 

expectativa (3% ranquearam com valor mínimo: 1). 

A partir dos resultados foram calculadas as médias e aplicado o teste de Kruskal-

Wallis. 

 
Tabela 8 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis 

Estatística de teste de Kruskal-Wallis g.l. p-valor 

430,79 6 < 0,001 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Este teste avaliou a hipótese de que as médias de todos os grupos são iguais 

(ou seja, não têm diferenças significativas) e, como o p-valor é inferior a 0,05, rejeitou-

se essa hipótese e conclui-se, com 95% de confiança, que pelo menos dois dos 

quesitos listados para a expectativa com o curso têm ranking médio diferente um do 

outro. 
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Nos casos em que é rejeitada a hipótese do teste de Kruskal-Wallis, é necessário 

realizar uma análise complementar para identificar quais grupos/quesitos têm média 

significativamente diferente e quais não. Para isso, será aplicado o teste de Nemenyi. 

Apresentam-se, a seguir, os resultados para o teste aplicado, par a par, aos itens 

da questão 25 do formulário: 

 

Tabela 9 - Resultado do teste de Nemenyi 

p-valor do teste de 
Nemenyi 

Aumentar o 
leque de 

possibilidades 
... 

Desenvolver 
pesquisas ... 

Estabelecer 
networking 

... 

Galgar um 
maior 

salário ... 
Lecionar ... 

Melhorar 
práticas 

administrativas 
... 

Desenvolver pesquisas ... 0,993 
     

Estabelecer networking ... 1,000 1,000 
    

Galgar um maior salário 
... 

< 0,001 < 0,001 < 0,001 
   

Lecionar ... 1,000 0,999 1,000 < 0,001 
  

Melhorar práticas 
administrativas ... 

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
 

Obter conquistas ... < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,123 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse teste avalia a hipótese, par a par, de que as médias de dois grupos/ 

quesitos são iguais (ou seja, não têm diferenças significativas). De acordo com o 

resultado do p-valor do teste, nos casos em que este é inferior a 0,05, consideram-se 

que os quesitos têm rankings significativamente diferentes. Assim, será apresentada, a 

seguir, uma classificação ordenada, da maior a menor classificação, dos itens citados, 

considerando que itens em um mesmo grupo têm rankings não significativamente 

diferentes entre si, e itens em grupos diferentes têm rankings diferentes entre si. 

 

Tabela 10 – Resultado comparado das médias das expectativas após a aplicação dos 
testes estatísticos 

De acordo com as suas expectativas, ranqueie quais conquistas você espera 
conseguir ao final do curso. 

Média dos 
rankings 

Grupo 

Galgar um maior salário por conta do título obtido 5,61 A 

Melhorar práticas administrativas no meu atual trabalho 4,89 B 

Obter conquistas para a vida pessoal e autoestima 4,46 B 

Desenvolver pesquisas científicas em gestão pública 3,33 C 

Estabelecer networking e relações pessoais 3,26 C 

Lecionar, ingressar na carreira docente 3,24 C 

Aumentar o leque de possibilidades de emprego; conseguir um emprego melhor 3,21 C 

Fonte: Dados da pesquisa. 



69 

 

A partir do resultado, destaca-se que a maior expectativa dos discentes é galgar 

um maior salário por conta do título obtido. Vale ressaltar que existe a previsão legal no 

plano de carreira dos TAEs (82% dos respondentes), assim como em outros planos de 

carreiras, de aumento salarial proporcional a sua qualificação. Com isso, a hipótese que 

essa expectativa iria ser muito relatada foi confirmada, já que o aumento de salário irá 

se concretizar ao final da qualificação por conta dos planos de carreiras e suas 

legislações específicas. O segundo grupo com maior média no ranking é composto 

pelas expectativas de melhorar práticas administrativas no trabalho e obter conquistas 

para a vida pessoal e autoestima. Cabe ressaltar que as três expectativas com maior 

média no ranking correlacionam com os três motivos com maior média, apresentados 

na análise anterior. O terceiro e último grupo é composto pelas expectativas de 

desenvolver pesquisas, estabelecer networking, ingressar na carreira docente e 

conseguir um emprego melhor, itens que tiveram as menores médias no ranking. 

Outros itens do questionário ajudam a entender o interesse dos alunos com o programa 

de mestrado. Um deles é o tipo de envolvimento que os discentes esperam ter: 

 
Gráfico 13 - Expectativa de envolvimento com o programa 

 
Em relação ao envolvimento com o programa, quais relações você esperava construir ao ingressar no 
mestrado? 

  Sim (%) Não (%) 

Expectativa de envolvimento com os professores (...) 143 48% 156 52% 

Expectativa de criação (...) 248 83% 51 17% 

Expectativa de envolvimento com colegas (...) 172 58% 127 42% 

Expectativa de envolvimento ativo (...) 157 53% 142 47% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com base nos estudos de Soares e Almeida (2001), pode-se entender os quatro 

tipos de envolvimento acadêmico questionados na pesquisa da seguinte forma: 

143

248

172
157

Envolvimento
institucional

Envolvimento
vocacional

Envolvimento social Envolvimento
curricular

EXPECTATIVA DE ENVOLVIMENTO COM O 
PROGRAMA
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O envolvimento institucional, indicado por 48% dos respondentes como uma 

expectativa, define o interesse de envolvimento dos alunos em atividades 

extracurriculares proporcionadas pela instituição, e de utilização dos serviços de apoio 

disponíveis. Inclui, ainda, a expectativa de envolvimento com os professores e gestores 

do curso permitindo futuras pesquisas em conjunto; permitindo uma relação para tratar 

sobre outros assuntos relacionados às disciplinas e até mesmo sobre projetos pessoais. 

A relação vocacional, indicada por 83% dos respondentes como uma expectativa 

de envolvimento com o programa que o discente gostaria de ter, é definida pelos 

comportamentos de envolvimento dos alunos em atividades relacionadas com o 

desenvolvimento dos seus planos e objetivos vocacionais. É a expectativa de criação 

de relações entre trabalho e estudo permitindo aplicar os conhecimentos desenvolvidos 

no curso a outras áreas de vida (profissional, pessoal...), sendo possível a utilização 

das experiências pessoais nas discussões e trabalhos realizados em sala e permitindo 

compreender a utilidade prática das disciplinas. 

A expectativa de envolvimento social, relatada por 58% dos respondentes, 

representa o envolvimento dos alunos em atividades sociais de interação com os 

colegas da Universidade, permitindo conhecer pessoas com crenças e valores 

diferentes. Inclui, ainda, a avaliação que realizam do grau em que serão capazes de 

estabelecer relações de maior proximidade ou intimidade com eles, possibilitando 

debates e discussões sobre assuntos da atualidade, questões sociais, morais e éticas. 

Já a expectativa de envolvimento curricular, apontada por 53% dos 

respondentes, define as expectativas e comportamentos de envolvimento dos alunos 

nas atividades mais diretamente relacionadas com as aprendizagens curriculares 

inerentes ao curso que frequentam, como envolvimento ativo nas aulas com 

participações relevantes, leitura da bibliografia recomendada e utilização de espaços da 

universidade para estudo e pesquisa. 

O próximo item a ser analisado é a autopercepção dos discentes em relação às 

características que compõem seu perfil como aluno: 
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Gráfico 14 - Autopercepção do perfil como aluno 

 
Em relação ao seu perfil como aluno, quais destas características você considera que o compõem?  

  Sim (%) Não (%) 

Encorajador 93 31% 206 69% 

Busca interação com colegas 152 51% 147 49% 

Busca realização 238 80% 61 20% 

Busca atualização 237 79% 62 21% 

Busca aprovação 139 46% 160 54% 

Considera-se convencional 66 22% 233 78% 

Considera-se dependente 13 4% 286 96% 

Evita problemas 118 39% 181 61% 

Considera-se questionador 132 44% 167 56% 

Busca poder 21 7% 278 93% 

Considera-se competitivo 72 24% 227 76% 

Considera-se perfeccionista 118 39% 181 61% 

Outro 6 2% 293 98% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Baseado na metodologia Life Styles Inventory e nos estudos de Skenes e Honig 

(2004), é possível agruparmos as características avaliadas pelos respondentes. As 

primeiras quatro características apresentadas no gráfico foram as mais percebidas 

pelos discentes como pertencentes ao seu perfil. Estas quatro primeiras (em azul 

escuro no gráfico) fazem referência aos estilos construtivos, que caracterizam o 

pensamento e o comportamento autoestimulantes que contribuem para o nível de 

satisfação de uma pessoa, a capacidade de desenvolver relacionamentos saudáveis e 

de trabalhar efetivamente com as pessoas, além da proficiência na realização de 

tarefas. 
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As próximas quatro características (em cinza) correspondem aos estilos 

passivos/defensivos, que representam pensamentos e comportamentos autoprotetores 

que promovem a satisfação das necessidades de segurança por meio da interação com 

as pessoas. Já as últimas quatro colunas correspondem aos estilos 

agressivos/defensivos, que refletem o pensamento e o comportamento de 

autopromoção usados para manter o status/posição de uma pessoa e atender às 

necessidades de segurança por meio de atividades relacionadas às tarefas que 

executam. 

Os estilos mais vezes apontados pelos respondentes foram o de ‘realização’ e o 

de ‘autoatualização’. O primeiro deles, reconhecido por 80% dos respondentes, 

baseado nos estudos citados, corresponde a um modo de pensar altamente associado 

à eficácia pessoal, indica, ainda, interesse em alcançar resultados com alta qualidade, 

possuindo características como compromisso de melhorar processos e valorização do 

esforço individual. Já o estilo de ‘autoatualização’, reconhecido por 70% dos 

respondentes, é relacionado com a realização pessoal e com a preocupação do 

autodesenvolvimento contínuo. 

Para concluir as análises relacionadas às expectativas e aos motivos que 

contribuíram para o ingresso dos discentes no programa, um dos itens do questionário 

perguntou sobre quais fatores influenciaram a escolha da universidade em que estão 

realizando o curso. 
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Gráfico 15 - Fatores que influenciaram a escolha da universidade 

 
Quais destes fatores o influenciaram na escolha da universidade para realizar o curso? 

    Sim (%) Não (%) 

Corpo docente 46 15% 253 85% 

Horário das aulas 106 35% 193 65% 

Localização 194 65% 105 35% 

Ser servidor da instituição 202 68% 97 32% 

Tradição, prestígio e reconhecimento 67 22% 232 78% 

Gratuidade 4 1% 295 99% 

Ter sido ex-aluno da instituição 55 18% 244 82% 

Indicação 14 5% 285 95% 

Infraestrutura e organização 45 15% 254 85% 

Oferta de disciplinas optativas 4 1% 295 99% 

Outro 11 4% 288 96% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que a oportunidade de fazer o curso na instituição em que os 

servidores trabalham ou então em instituição localizada próxima ao seu órgão de 

trabalho foram os fatores determinantes para o ingresso no curso. Considerando que 

um mestrado exige alta dedicação e considerando o perfil de discentes que também 

precisam se dedicar as atividades laborais, realizar o curso em uma cidade distante do 

seu local de trabalho ou com horários incompatíveis impossibilitaria a realização do 

curso. Excetuando os fatores de ser servidor da instituição ofertante do programa, 

localização e horário das aulas, os demais fatores não se apresentaram relevantes. 

Vale ressaltar que a reserva de 70% das vagas para servidores da instituição ofertante 

também cria mais oportunidades para estes servidores, facilitando o acesso. 

 

202 194

106

67 55 46 45
14 11 4 4

FATORES QUE INFLUENCIARAM A ESCOLHA DA 
UNIVERSIDADE
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5.3. Objetivo 4: Analisar se os objetivos do programa estão alinhados com os 

objetivos dos discentes 

 

De acordo com os objetivos do programa divulgados em seu site institucional, o 

Profiap destina-se a formar profissionais com nítido entendimento do papel do Estado 

no Brasil, do exercício da cidadania e preocupado com as questões éticas, sociais e 

ambientais que subsidiarão as políticas públicas que impactam a sociedade. Nesse 

contexto, o mestre em administração pública deve reunir as condições científicas e 

técnicas para promover melhorias na gestão pública. As informações divulgadas 

destacam ainda os seguintes objetivos: 1) Capacitar profissionais para o exercício da 

prática administrativa avançada nas organizações públicas; 2) Contribuir para aumentar 

a produtividade e a efetividade das organizações públicas; e 3) Disponibilizar 

instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de referência para a melhoria da 

gestão pública. 

Para checarmos se existe harmonia entre os objetivos do programa com os 

motivos e expectativas dos discentes foram analisados os seguintes motivos e 

expectativas: impacto nas atividades profissionais / melhorar práticas administrativas no 

meu atual trabalho; desenvolvimento de pesquisas científicas / desenvolver pesquisas 

científicas em gestão pública. 

Percebe-se que o ‘Impacto nas atividades profissionais’ foi um dos principais 

motivos apontados pelos discentes para ingresso no programa de mestrado profissional 

em administração pública, estando no grupo com as maiores médias na escala de 

importância, sendo assinalado como extremamente importante por 57% dos discentes 

respondentes. Em relação à expectativa equivalente, a possibilidade de ‘melhorar as 

práticas administrativas no trabalho’, o item ficou no segundo grupo com maiores 

médias em relação ao ranking de maiores expectativas, sendo alocado por 16% dos 

respondentes como item de maior expectativa a ser realizada e por 27% como o 

segundo item de maior expectativa a ser realizada no ranking de prioridades. 

O segundo motivo a ser analisado, ‘desenvolvimento de pesquisas científicas’, 

que também poderia gerar resultados positivos para a administração pública, não foi 

apontado pelos discentes como um dos motivos mais relevantes que os incentivaram a 
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ingressar no curso. Apesar de ter sido alocado por 30% dos discentes como 

extremamente importante, o que a priori parece relevante, nessa questão houve uma 

tendência de vários itens serem alocados com importância máxima. Quando comparada 

sua média de importância com as médias dos demais motivos, esse foi enquadrado no 

grupo C, com as menores médias comparadas em relação aos demais motivos, como 

apresentado na Tabela 5. Em relação à expectativa equivalente, ‘desenvolver 

pesquisas científicas em gestão pública’, esta também ficou no último grupo, com as 

menores médias comparadas em relação às demais expectativas, como apresentado 

na Tabela 10. Foi alocada por 13% dos discentes como o último item com expectativa 

de realização e por 22% como penúltimo item. 

Por fim, apesar de o desenvolvimento de pesquisas científicas não ter motivado 

o ingresso dos alunos no curso ou não ser uma expectativa de desenvolvimento ao 

longo de sua carreira profissional e acadêmica, o Trabalho de Conclusão Final é uma 

exigência do curso a ser cumprida. Posto isso, será apresentado um gráfico de palavras 

com os temas dos TCFs que estão sendo desenvolvidos, nos quais o tamanho da fonte 

é diretamente proporcional ao número de discentes desenvolvendo pesquisas sobre o 

tema, ou seja, quanto maior for a fonte, maior será o número de discentes que 

pesquisam sobre o assunto. 



76 

 

Figura 6 - Mapa de palavras com os temas dos Trabalhos de Conclusão Final 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Percebe-se que diversos TCFs tratam que questões cruciais para a 

administração pública moderna, alguns de maneira macro, como políticas públicas, 

sustentabilidade, eficiência; e outros de maneira mais direta, como compras e licitações, 

evasão, custos. A quantidade exata de respondentes que apontaram cada tema pode 

ser encontrada na Tabela 13, em anexo. Essas pesquisas refletem em ganhos 

imediatos para as instituições que são objetos de estudo. Como 70% dos discentes do 

programa são servidores das instituições ofertantes do Profiap, a grande maioria dos 

problemas de pesquisas propostos de serem sanados é identificada pelos discentes 

servidores, que, por conhecerem o dia a dia das instituições, possuem acesso a 

informações que permitem esmiuçar o problema e indicar soluções. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Após a análise das 299 respostas ao questionário enviado aos discentes do 

programa, a pesquisa apresenta o perfil discente do Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional (Profiap), baseada em critérios estatísticos e 

respaldada pelo resultado do poder do teste que comprovou a representatividade da 

amostra, permitindo realizar afirmações sobre toda a população em questão.  

O perfil discente é o seguinte: os discentes do programa estão igualmente 

distribuídos entre homens e mulheres; possuem média de idade de 33,7 anos, com 

desvio padrão de 6,6 anos; possuem renda familiar superior a 5 salários mínimos (75% 

dos discentes); 85% possuem nível de escolaridade superior ao de suas mães; são em 

sua vasta maioria servidores públicos (97%), seja da instituição associada que oferece 

as vagas para o programa ou seja de outros órgãos públicos da região onde fazer o 

curso; trabalham em sua maioria na área de educação (82% são técnico-administrativos 

em educação); dedicam-se parcialmente ao curso e ao trabalho (apenas 7% se 

dedicam integralmente ao curso); e são oriundos, em sua maioria, de graduações da 

área das Ciências Sociais Aplicadas (74%). 

Os motivos mais importantes para que os discentes decidissem ingressar no 

programa foram: o impacto na remuneração, impacto na satisfação pessoal e o impacto 

nas atividades profissionais. A expectativa mais desejada pelos discentes a se 

concretizar é galgar um maior salário a partir da obtenção do título, seguida pelas 

expectativas de conseguir melhorar práticas no atual trabalho e obter conquistas para a 

vida pessoal e autoestima. Destaca-se sobre esse resultado que os três motivos e as 

três expectativas apontadas como mais relevantes para os discentes se correlacionam, 

confirmando que houve coerência por parte dos respondentes durante a avaliação 

destes itens. Com o resultado, é confirmado ainda a hipótese de que a expectativa de 

obter um maior salário seria apontada como uma das mais relevantes, já que existe a 

previsão legal de aumento salarial após a qualificação em diversos planos de carreiras 

de servidores públicos, incluindo o plano de carreira dos Técnicos-Administrativos em 

Educação, que  representam 82% da população em questão. Em paralelo a isso, 
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confirma-se também que o incentivo financeiro pela qualificação é uma das razões que 

motivaram os servidores a ingressarem no programa. 

A pesquisa apresenta também que os motivos e expectativas dos discentes 

estão parcialmente condizentes com os objetivos do programa. A importância relatada 

na motivação de gerar impacto nas atividades profissionais e na expectativa de 

melhorar práticas no trabalho está alinhada com os objetivos do programa de capacitar 

profissionais para o exercício da prática administrativa avançada nas organizações 

públicas e de contribuir para aumentar a produtividade e a efetividade das organizações 

públicas. Por outro lado, o motivo e a expectativa de desenvolver pesquisas científicas 

não foram apontados entre os mais relevantes para os discentes, entretanto, o objetivo 

do programa de disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de 

referência para a melhoria da gestão pública será atendido de certa forma pelos 

trabalhos de conclusão final que são exigência do programa. 

Como sugestão de pesquisas futuras, é reconhecido a necessidade de outros 

estudos que complementem o trabalho apresentado, como pesquisas que auxiliem 

compreender a eficácia deste programa de mestrado para a administração pública, 

discutindo, por exemplo, como se dá a transferência de conhecimento do servidor 

estudante para a instituição de trabalho ou qual o impacto dos trabalhos de conclusão 

de curso no dia a dia das instituições públicas que são objetos de pesquisa. Também 

para uma futura análise, pode-se analisar os comentários recebidos na última questão 

do questionário da pesquisa. Apesar de não terem fornecido, a princípio, informações 

diretamente úteis para este trabalho, os comentários forneceram informações que 

englobaram desde críticas a particularidades de algumas instituições associadas ao 

programa até elogios e sugestões. 

Por fim, espera-se com a pesquisa fornecer dados que auxiliem o programa a 

guiar os próximos passos do mestrado profissional em administração pública, ajudando 

ainda os coordenadores das instituições associadas a conhecerem o perfil discente do 

programa e alinharem as expectativas dos discentes com as expectativas da instituição. 

Acredita-se que conhecendo o perfil discente, muitas melhorias possam ser propostas 

para tentar consolidar o programa que, apesar de tão novo, na avaliação quadrienal da 

Capes realizada em 2017, teve recomendação de descredenciamento e apenas após a 
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utilização de recursos administrativos passou a ter a confirmação do conceito 3, em 

uma escala de 1 a 5. 

Como tentativa de contribuir para essa consolidação, essa dissertação será 

enviada em formato resumido, com foco nos resultados, para as 21 instituições 

associadas ao programa, bem como para a Andifes, coordenadora do programa em 

rede nacional, com o intuito de auxiliar na busca de uma melhoria contínua e de 

aperfeiçoamento do programa, dando um retorno às instituições que possibilitaram a 

pesquisa.
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - Tabela 11: Quantidade de respondentes por instituição em que trabalha e 
por região da instituição 
 

Instituição em que trabalha Respondentes Região em que trabalha 

UFG 22 Centro-oeste 

UFV 21 Sudeste 

UFCG 20 Nordeste 

UFMS 18 Centro-oeste 

UFERSA 16 Nordeste 

UFAL 13 Nordeste 

UNIR 12 Norte 

UFSJ 11 Sudeste 

UFPel 11 Sul 

UFTM 9 Sudeste 

UFGD 8 Centro-oeste 

UFRPE 8 Nordeste 

UFJF 7 Sudeste 

UFF 7 Sudeste 

IFRN 5 Nordeste 

IFAL 4 Nordeste 

IFCE 4 Nordeste 

FURG 4 Sul 

UTFPR 4 Sul 

IFMS 3 Centro-oeste 

CGU 3 Nacional 

EBSERH 3 Nacional 

UFT 3 Norte 

Empresa privada 3 Sem informação suficiente 

UFMG 3 Sudeste 

IF Sudeste MG 3 Sudeste 

TJ - GO 2 Centro-oeste 

PRF 2 Nacional 

Aeronáutica 2 Nacional 

IBGE 2 Nacional 

Polícia Federal 2 Nacional 

UFC 2 Nordeste 

IFMG 2 Sudeste 

IFRS 2 Sul 

IFSul 2 Sul 

SEPLAG - DF 1 Centro-oeste 

TCM - GO 1 Centro-oeste 

TRE - MS 1 Centro-oeste 

SEFAZ - GO 1 Centro-oeste 

TCE - MS 1 Centro-oeste 

UEMS 1 Centro-oeste 
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Petrobras 1 Nacional 

TCU 1 Nacional 

Presidência da República 1 Nacional 

ANATEL 1 Nacional 

ANTT 1 Nacional 

INCA 1 Nacional 

INCRA 1 Nacional 

INSS 1 Nacional 

Transpetro 1 Nacional 

TRE - BA 1 Nordeste 

UFS 1 Nordeste 

SEE - AL 1 Nordeste 

UFPE 1 Nordeste 

PM - RN 1 Nordeste 

UFPB 1 Nordeste 

SSP - AL 1 Nordeste 

UNIVASF 1 Nordeste 

CGE - PI 1 Nordeste 

IFPB 1 Nordeste 

UERN 1 Nordeste 

TRE - RN 1 Nordeste 

IFS 1 Nordeste 

IFRO 1 Norte 

IFTO 1 Norte 

Corpo de Bombeiros 1 Sem informação suficiente 

IFSULDEMINAS 1 Sudeste 

UFLA 1 Sudeste 

Fiocruz 1 Sudeste 

UFVJM 1 Sudeste 

IFTM 1 Sudeste 

UNIFAL 1 Sudeste 

CD - RJ 1 Sudeste 

Prefeitura Rio Grande 1 Sul 

Não informado 14 Sem informação suficiente 

Não se aplica 3 Não se aplica 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO 2 - Tabela 12: Quantidade de respondentes por cargo 

Cargo Respondentes 

Técnico-administrativo - nível D 125 

Técnico-administrativo - nível E 114 

Técnico 12 

Analista 10 

Auditor 7 

Técnico-administrativo - nível C 5 

Policial 3 

Perito 2 

Assistente 2 

Gestor 1 

Ouvidor 1 

Pedagogo 1 

Especialista 1 

Contador 1 

Docente 1 

Secretário 1 

Monitor 1 

Bombeiro 1 

Tenente 1 

Não informado 3 

Não se aplica 6 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO 3 - Tabela 13: Quantidade de respondentes por tema da dissertação 
Em qual tema você provavelmente fará o seu trabalho conclusão final? Respondentes 

Políticas públicas 25 

Gestão de pessoas 16 

Sustentabilidade 15 

Compras e licitações 11 

Planejamento estratégico 8 

Governança e accountability 8 

Finanças 7 

Eficiência 7 

Evasão 6 

Sem informação suficiente 6 

Inovação 6 

Gestão por competências 5 

Gestão do conhecimento 5 

Gestão de processos 5 

Custos 5 

Qualidade de Vida no Trabalho 4 

Orçamento 4 

Gestão de projetos 4 

Gestão ambiental 4 

Avaliação institucional 3 

Gestão da qualidade 3 

Gestão democrática 3 

Controladoria 3 

Contratos administrativos 3 

Capacitação 3 

Transparência 3 

Controle social 3 

PNAES 3 

Auditoria 3 

Indicadores de desempenho 3 

Gestão estratégica 3 

Administração de Materiais 2 

Gestão da informação 2 

Clima organizacional 2 

Gestão de resíduos 2 

Gestão de conflitos 2 

Segurança pública 2 

Processo administrativo disciplinar 2 

Carreira docente 2 

Corrupção 2 

Acessibilidade 2 

Comunicação institucional 2 

Extensão 2 

Conselhos deliberativos 2 

Planejamento institucional 2 

Educação 2 

Gestão hospitalar 2 
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Análise organizacional 2 

Sanções administrativas 2 

Gestão universitária 2 

Terceirização 2 

Acesso à informação 2 

Compras 2 

Avaliação docente 1 

Ouvidoria 1 

Rotatividade 1 

Royalties de petróleo 1 

Gestão Social 1 

Aprendizagem organizacional 1 

Custos de transação 1 

Gestão de riscos 1 

Diárias e passagens 1 

Impactos de implantação de uma universdade 1 

Cultura organizacional 1 

Regulação assistencial de acesso 1 

Economia solidária 1 

Energia solar 1 

Estratégia 1 

Concursos públicos 1 

Gestão de recursos 1 

Socialização 1 

Gestão socioambiental 1 

Contabilidade pública 1 

Crimes corporativos 1 

Teoria das restrições 1 

Modelos de administração pública 1 

Precificação 1 

Relações de poder 1 

Comprometimento organizacional 1 

Controle externo 1 

Cooperativismo de crédito 1 

Logística 1 

Tributos 1 

Desempenho organizacional 1 

Segurança no trabalho 1 

Fundeb 1 

Direitos sociais 1 

Processo administrativo eletrônico 1 

Balanced scorecard 1 

Internacionalização do ensino superior 1 

Descentralização 1 

Aparelho cultural 1 

Greves 1 

Motivação 1 

Acumulação de cargos públicos 1 

Informação 1 
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Monitoria 1 

Elites 1 

Gestão por resultados 1 

Gestão de talentos 1 

Processo decisório 1 

Gestão institucional 1 

Teoria das organizações 1 

Ensino híbrido 1 

EAD 1 

Portal de periódicos 1 

Concurso docente 1 

Gestão de acervo documental 1 

Sociologia 1 

Importação para pesquisa científica 1 

Marketing 1 

Ensino superior 1 

Mudança organizacional 1 

Autoavaliação institucional 1 

Plano de carreira 1 

Software livre 1 

Anatel 1 

Dados abertos 1 

Outsourcing 1 

Balanço Social 1 

Repositórios 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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