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RESUMO 
 
 
 

O presente estudo anseia demonstrar o comportamento dos discentes do Curso de 
Tecnologia em Gestão Pública, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e dos 
cursos do Campo de Pública, traçando, ao final, um perfil do curso de Tecnologia em 
Gestão Pública (TGP), o que ocorreu por meio da análise exploratória comparativa 
dos dados fornecidos pelo Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI).  Foi realizada 
uma análise quantitativa através de questionários, visando angariar informações 
junto às coordenações dos cursos do Campo de Públicas, especificamente acerca 
de questões envolvendo as variáveis eleitas como objeto de estudo e as relações 
entre os seguintes parâmetros: ano, forma e período de ingresso dos alunos; 
coeficiente de rendimento escolar (CRE); idade e gênero. O T-Student foi usado 
para comparação das médias de idade e dos coeficientes de rendimento escolar dos 
ingressos do Curso de Tecnologia em Gestão Pública com os dados de cursos 
correlatos. O coeficiente de correlação de Pearson, também chamado de coeficiente 
correlação produto-momento ou, simplesmente, P- Pearson, foi aplicado entre as 
variáveis CRE e Idade. Verificou-se que é no turno noturno onde há o maior número 
de ingressos, sendo o gênero masculino maioria no total e predominante no turno 
noturno. Constatou-se, ainda, que o curso de Direito tem as maiores médias do 
CRE, e que a média do curso de Tecnologia em Gestão Pública é semelhante à 
média dos cursos correlatos. O T-student confirmou que a média de idade do Curso 
de TGP é alta em comparação com os cursos correlatos, e que a média do CRE dos 
cursos são iguais. O resultado do P-Pearson aponta que onde estão as maiores 
idades se encontram os menores CRE, em regra. No estudo verificou-se que o curso 
de tecnologia em gestão Pública está em consonância com os demais cursos do 
Campo de Pública. 
 
Palavras-chave: Gestão Pública, Educação Superior, Campo de Públicas, REUNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study longs demonstrate the behavior of the students of the course in Public 
Management Technology, Federal University of Paraíba (UFPB) courses and Field 
Service, tracing, in the end, a profile of Technology course in Public Management 
(TGP ), which occurred through the exploratory analysis of comparative data 
provided by the Center for Technology and Information (NTI). We performed a 
quantitative analysis of questionnaires in order to gather information at the 
coordination of the Field of Public courses specifically on issues involving the 
variables chosen as the object of study and the relationships between the following 
parameters: year, form and period of entry students, school performance coefficient 
(CRE), age and gender. The T-Student test was used to compare the mean age and 
the coefficients of school performance tickets Course Technology in Public 
Administration with data from related courses. The Pearson correlation coefficient, 
also called product-moment correlation coefficient, or simply P-Pearson, was applied 
between the variables and CRE Age. It was found that the night shift is where there 
is the largest number of tickets, and males were most prevalent in full and the night 
shift. It was found also that the law school has the highest average of the CRE, and 
the average of Technology course in Public Management is similar to the average of 
related courses. The t-student confirmed that the average age of Course TGP is high 
compared with the related courses, and that the average CRE courses are equal. 
The result of P-Pearson points out that where the greatest ages are minors CRE, as 
a rule. In the study it was found that the technology course in public management is 
in line with the other courses of the Field Service 
 
Keywords: Public Management, Higher Education, Field Public, REUNI. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

É notório que o atual governo vem desenvolvendo políticas públicas voltadas 

para a educação do ensino superior, com ações sistêmicas direcionadas para o 

aumento de vagas nas universidades, permitindo, assim, um maior ingresso no 

ensino superior de alunos advindos tanto do ensino privado como das escolas 

públicas, ou seja, de todas as classes sociais. 

A expansão do ensino superior conta com o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), idealizado para 

aumentar as infraestruturas das instituições federais, além de programas de 

financiamentos e de inclusão, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU) e o sistema de cotas, os quais, entre outros, 

fazem parte das políticas de educação para todos. 

A constituição nomeia o Estado como sujeito maior do “dever” dessa 

prestação social como objeto do direito. Assim está disposto no art. 205 da 

Constituição Federal (CF/88), e conforme (CURY, 2012) 

 

 “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”. 

 

Com efeito, são por meio de ações políticas públicas que o Estado efetiva de 

maneira articulada e estruturada o direito à educação, pois é dever estatal levar à 

sociedade uma educação de qualidade, de modo a gerar uma satisfação social. 

À medida que o Estado coloca a educação de qualidade como prioridade, ele 

está reconhecendo a importância desta para a formação do cidadão, bem como para 

efetivação dos direitos civis, políticos e sociais. 

Segundo (DROMUND, 2012), as universidades são instituições de ensino 

superior que têm o dever de realizar ensino, pesquisa e extensão de modo 

indissociável. Ainda no pensar de DROMUND (2012), tais finalidades devem ser 

construídas com um corpo docente com titulação, uma infraestrutura adequada para 

realização de todas as finalidades citadas e que sejam conferidas serviços de 

interesses a comunidade e seu entorno. 
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Nesse sentido, insta frisar que o art. 207 da CF/88 define as universidades 

como sendo “instituições de ensino superior que detêm autonomia didática científica, 

administrativa e gestão patrimonial, obedecendo ao princípio de indissociabilidade 

entre o ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1998, art.207). 

Os cursos podem ser os tradicionais, com mínimo de três e, no máximo, cinco 

anos de duração, havendo, ainda, os cursos de curta duração, que oferecem 

diplomas com dois ou três anos, com base nos termos do Parecer n.º 329 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de Educação Superior (CES), 

o qual foi aprovado em 11 de novembro de 2004, sendo homologado pelo Ministro 

da Educação no mesmo ano: 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam instituídas as Cargas Horárias Mínimas para os cursos de 
graduação, bacharelados, na modalidade presencial, constantes do Parecer 
CNE/CES nº 329/2004, cujo integral conteúdo é incorporado a esta 
Resolução. 

§ 1º Caberá às Instituições de Educação Superior estabelecer a carga 
horária total dos cursos de graduação, bacharelados, fixando os tempos 
mínimo e máximo de sua integralização curricular, de acordo com os 
respectivos sistemas e regimes de matrícula adotados, obedecendo ao 
mínimo anual de 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, bem 
como à carga horária mínima estabelecida por esta Resolução. 

§ 2º O Estágio e as Atividades Complementares dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial, já incluídos na carga horária total 
do curso, não deverão exceder a 20% (vinte por cento), exceto para aqueles 
com determinações legais específicas. 

Art. 2º As Instituições de Educação Superior, em conformidade com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e com as referências existentes no 
Parecer CNE/CES nº 329/2004, farão constar dos seus respectivos Projetos 
Pedagógicos a duração dos cursos de graduação, bacharelados, devendo 
considerar os padrões nacionais e internacionais consolidados para cada 
curso, a legislação brasileira incidente na educação e os acordos 
internacionais de equivalência. 

Art.3º A Carga Horária Mínima dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial, relacionados abaixo, deverá ser implantada pelas 
Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo de 2 (dois) 
anos, a partir da publicação desta: 

 

Oportuno ressaltar que, em decorrência do apoio do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), o ensino à distância está ganhando maiores espaços no cenário 

educacional brasileiro, ampliando as oportunidades no ensino superior, contribuindo, 

por exemplo, para o alcance de metas estipuladas pelo Programa federal 

Universidade para Todos, o PROUNI, que tem como finalidade a concessão de 
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bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica em instituições de ensino superior privadas. 

Esse fato foi demonstrado pelo censo da Educação Superior, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 

2006, o qual concluiu que apenas acerca de 25% dos jovens entre 18 a 24 anos 

compõem a população universitária (FRANCO, 2008). 

Apesar dos esforços governamentais nos investimentos públicos em políticas 

afirmativas, como o FIES ou PROUNI, a meta estabelecida pelo Plano Nacional de 

Educação – lei 10.172/05, que prevê que 30% de jovens entre 18 e 24 anos devam 

estar na educação superior, ainda está distante de ser alcançada. 

Outro dado interessante no que concerne ao perfil dos alunos das escolas 

superiores do país foi constatado por (CASTRO apud FRANCO, 2008, p. 60), o qual 

percebeu, a partir de um levantamento estatístico realizado pelo INEP no ano de 

2006, que 39,73% dos alunos que ingressam no ensino superior têm mais de 25 

anos.  

Oportuno salientar que o crescimento de políticas públicas educativas está 

estimulando a criação de cursos de formação de tecnólogos nas instituições públicas 

federais.  De acordo com o Parecer CNE/CES nº 436/2001, “no ano de 2000, o 

Brasil dispunha de 554 cursos superiores de tecnologia, com 104 mil alunos (70% 

até 24 anos, 24% de 25 a 34 anos, 6% com 35 anos ou mais)”. 

As características do Curso de Tecnologia em Gestão Pública são 

identificadas no Parecer CNE/CES nº 436/2001: 

O perfil deste curso superior de tecnologia, principalmente quando 
estruturado em módulos, abrange a todos os setores da economia (Anexo 
A) e destina-se a egressos do Ensino Médio, Ensino Técnico e de 
matriculados e egressos do ensino superior. 

Este profissional deve estar apto a desenvolver, de forma plena e inovadora 
atividades em uma determinada área profissional e deve ter formação 
específica para: 

a) aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e inovação tecnológica e 
a difusão de tecnologias; 

b) gestão de processos de produção de bens e serviços; e 

c) o desenvolvimento da capacidade empreendedora. 

Ao mesmo tempo, essa formação deverá manter as suas competências em 
sintonia com o mundo do trabalho e ser desenvolvida de modo a ser 
especializada em segmentos (modalidades) de uma determinada área 
profissional. 

Estas características somadas à possibilidade de terem duração mais 
reduzida das que os cursos de graduação, atendendo assim ao interesse da 
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juventude em dispor de credencial para o mercado de trabalho, podem 
conferir a estes cursos uma grande atratividade, tornando-se um potencial 
de sucesso. 

 

Nota-se que as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) que compõem 

o Sistema de Universidade Aberta (UAB) têm ofertado Curso de Gestão Pública na 

modalidade de ensino à distância (EaD) e presenciais, através do Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP, como forma de ampliar o 

número de beneficiários da formação gratuita e de qualidade.  

Tal situação deve-se à necessidade, cada vez maior, da formação de 

gestores públicos mais capacitados para lidar com res pública, bem como para 

propiciar que um maior número de entes federativos gozem de gestores públicos 

qualificados, refletindo, finalmente, na prestação de serviços públicos mais efetivos, 

eficazes e eficientes. 

Essa intenção do Estado resta bem explicitada pela criação, nos últimos 10 

anos, de quase 80 cursos presenciais e cerca de 50 cursos na modalidade 

Educação à Distância (PNAP/UAB/MEC) relacionados à gestão pública, embora 

adotando diversas denominações: administração pública, gestão de políticas 

públicas, gestão pública, gestão social e políticas públicas.  

Tendo como fundamento o Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública – PNAP e seu Projeto Político Pedagógico (PPC), foi criado, 

pela Resolução nº 50/2009 de 22/07/2009, no Campus I da UFPB, o Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão Pública, localizado no Centro de Tecnologia e 

Desenvolvimento Regional.   

Atualmente, o Curso de Tecnologia em Gestão Pública da UFPB está 

instalado no CCSA. O referido curso ainda dispõe das instalações da Central de 

Aulas, no Bloco CAF-105, para o turno vespertino, e de salas do Centro de 

Tecnologia (CT), no turno noturno.  

No processo seletivo inicial sobraram vagas e foram feitas mais duas novas 

entradas: a primeira com preenchimento da 2ª opção e, em seguida, um novo 

Vestibular Especial, com acesso restrito aos funcionários municipais, estaduais e 

federais. As aulas tiveram início no 2ª semestre de 2010.  

A duração varia de seis (mínimo) a nove semestres (máximo) no turno diurno, 

e de sete a dez semestres no turno noturno, com integralização curricular de 2.100 

horas e 140 créditos, conferindo a titulação de Tecnólogo em Gestão Pública.  
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Os Coordenadores e professores do Campo de Públicas, em documento 

intitulado “A Carta de Brasília” (ANEXO 1) se posicionaram e deliberaram em 

Brasília,  nos dias 11 e 12 de abril de 2013, no IX Fórum de Coordenadores e 

Professores do Campo de Públicas, em defesa de uma formação acadêmica, 

científica e profissional de nível superior, assim como em prol de uma pesquisa 

científica comprometida com a consolidação democrática e tendo como objetivo: 

formar profissionais, gerar conhecimentos, desenvolver e difundir metodologias e 

técnicas; propor inovações sociais e promover processos que contribuam para o 

fortalecimento da esfera pública; qualificar e aperfeiçoar a ação governamental e a 

intensificação e ampliação das formas de participação da sociedade civil na 

condução dos assuntos públicos.  

Vale destacar que durante mais de uma década vem sendo utilizada a 

expressão Campo de Públicas por coordenadores, professores, alunos e egressos 

de cursos de graduação em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas 

Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social, conforme revela o anexo II: 

Refere-se ao campo multidisciplinar de formação acadêmica, científica e 
profissional de nível superior, assim como da pesquisa científica, 
comprometido com o aperfeiçoamento democrático e republicano. 

Tem como objetivo formar profissionais, gerar conhecimentos, desenvolver 
e difundir metodologias e técnicas, propor inovações sociais e promover 
processos que contribuam para o aperfeiçoamento da esfera pública, 
qualificação e melhoria da ação governamental e intensificação e ampliação 
das formas de participação democrática da sociedade civil na condução dos 
assuntos públicos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 - Caracterização do Campo de Públicas. 
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No Campus I da Universidade Federal da Paraíba, os chamados Cursos de 

Campo de Públicas são aqueles que compartilham na sua formação do mesmo 

Campo do Saber no que concerne à formação acadêmica científica e profissional de 

nível superior, caracterizado pelo interesse público em formar egressos com perfil de 

profissionais com capacidade intelectual para serem gestores de políticas públicas 

que contribuam com uma gestão moderna no serviço público. 

Os Cursos do Campo de Públicas são representados pelos seguintes cursos: 

Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura) 

e Direito, os quais foram submetidos ao estudo de uma análise exploratória 

comparativa dos dados com o Curso de Tecnologia em Gestão Pública da UFPB. Na 

Figura 1, abaixo, a caracterização gráfica. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Ao final do estudo, formar indicadores que permita traçar um perfil do ingresso 

e do egresso do Curso de Tecnologia em Gestão Pública (TGP), como dos demais 

cursos do chamado Campo de Públicas, localizados no campus I da Universidade 

Federal da Paraíba. Através do estudo das variáveis, como: ano, forma e turno de 

ingresso, o coeficientes de rendimento escolar, a idade e o gênero e, as 

combinações entre os indicadores visa compreender as idiossincrasias dos cursos 

relacionados. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar os aspectos relacionados aos dados descritos e cursos correlatos. 

- Promover análise comparativa dos dados coletadas do Curso de Tecnologia 

em Gestão Pública com outros cursos do Campo de Públicas, ou seja, os cursos de 

Administração, Direito, Ciências Econômicas e Ciências Sociais (bacharelado e 

licenciatura). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O ser humano como ser sociável estará sempre procurando o seu 

desenvolvimento, e a educação faz parte desse processo. No entendimento de 

(FERREIRA apud AMADO, 2000, p. 21), observamos que: 

"processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da 
criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração 
individual e social: educação da juventude; educação de adultos; educação 
de excepcionais. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades 
humanas. Conhecimento e prática dos usos de sociedade; civilidade, 
delicadeza, polidez, cortesia”.  

 

A educação tem uma função social a partir do momento em que dá ao 

educando acesso aos códigos e conhecimentos da sociedade em que vive. A 

socialização permitiu as novas gerações o saber que dará o acesso aos bens 

matérias e simbólicos, ou seja, os aspectos culturais (AMADO, 2000). 

O aumento de oferta de vagas e a facilidade para financiar o acesso ao 

ensino superior, nos últimos 20 anos, deve-se na ampliação das infraestruturas das 

instituições de ensinos federais, assim como, o crescimento dos números de 

matrículas atendidas pela rede de educação privada. 

O momento histórico que a educação superior no Brasil vive apresenta dados 

que levam a dualidade nessa etapa educacional: um grande aporte financeiro nesta 

fase da educação, fato que não pode ser considerado um problema e do outro, a 

expansão ainda que pouco expressiva e democratizada do ensino superior. 

(FRANCO, 2008). 

Pelos apontamentos realizados pelo INEP e sistematizados por Moura Castro 

(2006) é justamente a ampliação da pirâmide de acesso e conclusão da escola 

básica que fortalece o ingresso no ensino superior, situação esta que requer 

historicamente um equacionamento no processo de atendimento à demanda e 

melhoria nos padrões de qualidade. 

Ainda neste sentido, registramos que 19% dos alunos matriculados em cursos 

superiores no país têm entre 25 e 29 anos, ou seja, fazem parte do grupo etário que 

foi, em algum momento de sua vida, excluído da progressão dos estudos e hoje 

retoma o percurso. Este dado é incrementado, quando constatamos que 38% da 

população acadêmica no Brasil, está acima dos 25 anos de idade (FRANCO, 2008). 
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Nessa perspectiva, em que 38% dos integrantes da população acadêmica 

estão acima dos 25 anos, que pretendemos fazer uma análise exploratória dos 

dados coletados diretamente do banco de dados da Secretaria de Estatística e 

Informática do NTI, órgão da UFPB, situado no campus I. 

Observando uma demanda legítima pelo ingresso na educação superior, a 

Universidade Federal da Paraíba, consciente da sua importância fundamental e em 

sintonia com o desenvolvimento sócio-cultural e econômico, busca oferecer cinco 

formas de ingressos que permitam contribuir para criar gerações com base no mérito 

e capacidade, sem permitir discriminação e favorecendo a inclusão das minorias 

reconhecidas socialmente (PDI, 2005). 

A partir de 2014, o ingresso na Universidade Federal da Paraíba só será 

possível pelo sistema ENEM-SISU. O candidato terá, obrigatoriamente, que se 

submeter ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e posteriormente se 

inscrever no Sistema de Seleção Unificada para poder concorrer a uma vaga nos 

Cursos presenciais da UFPB. Para concorrer às vagas do Ensino a Distância (EaD) 

os candidatos serão selecionados diretamente pela nota do Enem sem precisar 

passar pelo SISU. 

Em anos anteriores o candidato podia se submeter a três processos seletivos: 

o PSS ou o ENEM-SISU para Cursos presenciais e o Enem para EaD. “Com essa 

decisão do CONSEPE, o ingresso na UFPB fica mais simplificado e mais 

democrático; o gerenciamento interno vai ficar mais ágil. Acreditamos que a medida 

vá, inclusive, desburocratizar todo o sistema de ingresso na nossa Instituição”, 

afirmou o Coordenador da Coordenação de Cadastro Escolar (CODESC) João 

Wandemberg Maciel. 

O Processo Seletivo Seriado (PSS) era uma das formas de seleção utilizada 

pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, desde 1999 a 2013, para ingresso 

em seus cursos de graduação, exceto para os cursos de Bacharelado em Música, 

Licenciatura em Música, Teatro e Artes Visuais e Tradução, cujos ingressos são 

regidos por legislação específica. 

A inscrição é permitida tanto para candidatos matriculados no Ensino Médio 

como para candidatos que já concluíram esse nível de ensino. Apenas para as 

provas da 3ª série e de Redação em língua portuguesa, PSS 3,para candidato 

considerado apto no PSS 2 do ano anterior; 

Para o conjunto das provas das três séries, PSS 1, 2 e 3, quando o candidato: 
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a) não tiver se submetido às provas do PSS 2 no ano anterior, ou b) tendo-as 

realizado, foi eliminado ou renuncia aos resultados obtidos. 

É dever da universidade pública promover ações que levem à ampliação da 

diversidade de oportunidades educacionais, como fator de desenvolvimento social e 

econômico, cabendo à esta instituição cooperar com a administração pública, direta 

ou indireta, nos níveis federal, estadual e municipal para o aperfeiçoamento dos 

seus recursos humanos, qualificando-os plenamente para atender às necessidades 

do país no campo educacional, cultural, social, econômico, técnico e científico em 

benefício para a sociedade. 

Contribuindo para a melhoria e ampliando a sua participação de todos os 

segmentos da sociedade, a Universidade Federal da Paraíba, criou, em deliberação 

do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), uma nova 

forma de ingresso: o Programa Especial de Formação Superior (PROESP). Tal 

programa, inclusive, foi utilizado no preenchimento das vagas do Curso de 

Tecnologia em Gestão Pública na formação das primeiras turmas dos dois turnos, 

através da Resolução nº 30/2008, que resolve: 

 

Art. 1º Fica criado o Programa Especial de Formação Superior (PROESP) 
com a finalidade de oferecer o ensino de 3º grau aos integrantes efetivos 
dos sistemas da Administração Pública, direta ou indireta, da esfera federal, 
estadual ou municipal. 

§ 1º As vagas oferecidas pelo PROESP serão aquelas remanescentes do 
Processo Seletivo Seriado (PSS), concluído o processo classificatório. 

§ 2º Do total de vagas disponibilizadas para cada curso, 70% (setenta pro 
cento) serão destinadas aos servidores efetivos da UFPB e 30% (trinta por 
cento) aos servidores efetivos das demais instituições ou órgãos públicos. 

§ 3º Na hipótese do não preenchimento das vagas correspondentes a um 
dos percentuais de que trata o parágrafo anterior, estas poderão ser 
remanejadas entre si. 

 Art. 2º O PROESP destinar-se-á ao ingresso de servidores públicos 
efetivos integrantes do quadro permanente de instituições ou órgãos da 
Administração Pública, direta ou indireta, dos níveis federal, estadual ou 
municipal. 

§ 1º O ingresso a que se refere o caput deste artigo dar-se-á mediante 
processo seletivo realizado anualmente pela UFPB, visando ao 
preenchimento das vagas de que trata o § 1º do art. 1º, considerando o 
disposto no § 2º do mesmo artigo, e obedecerá ao contido nesta Resolução 
e no Edital de abertura das inscrições. 

 

Existe também a forma de ingresso de alunos graduados. São egressos que 

possuam diploma de outra instituição de ensino superior ou tenham concluído um 
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curso de graduação na UFPB em um semestre letivo imediatamente anterior ao 

corrente. 

Outro processo de ingresso é o chamado Processo Seletivo para 

Transferência de Escolar Voluntária (PSTV), que se destina ao aluno de curso de 

graduação de outras Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, 

interessados em se transferir para cursos de graduação da Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB, nas modalidades presenciais e a distância. 

Ainda existe o ingresso através de recursos jurídicos, que são homologados 

em decisões do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

As formas de ingresso na UFPB, temos o processo de seleção de alunos do 

Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G), que seleciona alunos 

estrangeiros cuja instituição mantenha convênio com a UFPB. 

No tocante a todas essas formas de entradas descritas, apenas cinco formas 

de ingressos serão submetidas a uma análise exploratória, referente as variáveis: 

ano, turno e período de ingresso dos discentes, a variável idade dos discentes, o 

Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) dos discentes e a variável gênero dos 

discentes a partir dos dados coletados segundo os parâmetros e objetivos traçados 

no presente estudo no período compreendido entre 2010.2 a 2012.2., do curso de 

Tecnologia em gestão Pública e cursos correlatos do Campo de Pública, todos 

localizados no Campus I da UFPB. 

 

O curso de Tecnologia em Gestão Pública, como todos os cursos inseridos 

nesse estudo, é ofertado pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, no Campus 

I, localizado no bairro do Castelo Branco, na cidade de João Pessoa. O Campus I 

possui característica de um município, com uma população que se aproxima de 

2.500 docentes, 3600 funcionários e 40.000 estudantes da graduação e pós-

graduação (dados de 2010), tem uma área total de terreno de 1, 131 Km² e um 

perímetro de 4600 metros. 

A Universidade Federal da Paraíba, instituição pública de ensino superior 

vinculada ao Ministério da Educação, tem em seu objetivo, promover o 

desenvolvimento socioeconômico da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Sua Missão 

está definida no PPI e PDI (2009-2012):  

“Integrada à sociedade, promover o progresso científico, tecnológico, 
cultural e socioeconômico local, regional e nacional, através das atividades 



21 

de ensino, pesquisa e extensão, atrelado ao desenvolvimento sustentável e 
ampliando o exercício da cidadania.” 

 

A criação da instituição data de 1955, como Universidade da Paraíba, através 

da Lei Estadual no 1.366/55. Nessa primeira fase, ganhou existência como resultado 

da junção de algumas escolas superiores isoladas. Posteriormente, com a sua 

federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº 3.835/60, foi transformada em 

Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas universitárias então 

existentes nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. 

A instituição passou pelo seu primeiro processo de expansão no decorrer da 

década de 1960, com a incorporação da Escola de Agronomia do Nordeste, 

localizada na cidade de Areia, e do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, sediado na 

cidade de Bananeiras. Nessa ocasião, houve, também, um elevado crescimento da 

prestação de serviços a comunidade.  

No inicio dos anos 80, foram incorporados mais três campi em três cidades 

paraibanas.  A concretização desse fato deu-se através da absorção dos recursos 

humanos e das instalações físicas da Faculdade de Direito, na cidade de Sousa; 

Escola de Veterinária e de Engenharia Florestal, na cidade de Patos, e Faculdade 

de Filosofia, na cidade de Cajazeiras.  

No inicio de 2002, a Universidade Federal da Paraíba passou pelo 

desmembramento de 4 (quatro), dos seus 7 (sete) campi, localizados nas cidades de 

Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Souza. 

A lei de nº 10.419/2002 criou, por desmembramento da UFPB, a Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, com sede e foro na cidade de Campina 

Grande.  

A UFPB ficou composta legalmente, a partir de então, pelos campi de João 

Pessoa, Areia e Bananeiras. A UFCG incorporou os campi de Campina Grande, 

Cajazeiras, Patos e Souza, com seus respectivos patrimônios, quadros de pessoal, 

cargos funcionais ocupados e vagos, cargos de direção e funções gratificadas, 

cursos e corpo discente.  

Em 2006, a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, deu início a uma 

expansão apoiado no do Programa do Ministério da Educação, de Expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, com a Interiorização dos Campi. 
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Sendo criado um novo campus, nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape no do 

Litoral Norte da Paraíba.  

Compulsando os dados apurados no Relatório da Autoavaliação Institucional 

da UFPB, elaborado em 2011, pode-se extrair as seguintes informações sobre a 

estrutura da UFPB: 

 

A UFPB, em 2011, ofereceu 128 cursos de graduação (121 de graduação 
presencial e 7 a distância) e 2 sequenciais, assim localizados os 121 cursos 
de graduação presencial: 

Campus I, localizado na cidade de João Pessoa, com 99 cursos, 
distribuídos nos seguintes Centros: Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza - CCEN; Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA; 
Centro de Ciências da Saúde - CCS; Centro de Ciências Sociais Aplicadas - 
CCSA; Centro de Educação - CE; Centro de Tecnologia – CT; Centro de 
Ciências Jurídicas – CCJ; Centro de Ciências Médicas – CCM e Centro de 
Comunicação, Turismo e Artes (CCTA); 

Campus II, situado na cidade de Areia, compreende o Centro de Ciências 
Agrárias– CCA, com 5 cursos; 

Campus III, localizado na cidade de Bananeiras, abrange o Centro de 
Ciências Humanas Sociais e Agrárias - CCHSA, com 5 cursos; 

Campus IV, nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto, agrega o Centro de 
Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, com 12 cursos; 

Campos V, situado no bairro de Mangabeira, compreende o Centro de 
Tecnologia e Desenvolvimento Regional – CTDR; Centro de Informática 
(CEINFO), Centro de Energias e Alternativas Renováveis (CEAR), Centro 
de Biotecnologia (CBiotec); 

A UFPB ofereceu, em 2011, sete cursos a distância (UAB): Matemática, 
Ciências Naturais, Ciências Biológicas, Letras (língua portuguesa), 
Letras/libras, Pedagogia e Ciências Agrárias. A educação a distância atende 
a 27 polos, situados nos estados: Paraíba, Bahia, Pernambuco e Ceará. 

 

A UFPB, com seus cinco campi, está dentre as 55 IFES do país, sendo uma 

das mais importantes das regiões Norte e Nordeste em temos de dimensão e 

desempenho acadêmico. E por estar entre as mais relevantes IFES do país, 

encontra-se, naturalmente, comprometida com o desenvolvimento da Paraíba e do 

Nordeste. 

Em outubro de 2007, fiel a sua indiscutível história de progresso, a UFPB 

encaminhou projeto para o programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI (Decreto no 6.096/2007).  

Nesse contexto, há de se ressaltar que O REUNI terá um papel essencial 

para o desenvolvimento da instituição, o que envolve, principalmente, um 

crescimento da qualidade acadêmico-científica, de modo que a Universidade 
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Federal da Paraíba- UFPB terá condições de aperfeiçoar sua contribuição para o 

desenvolvimento socioeconômico da Paraíba.  

Com esse intuito expansivo, a Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

propôs aumentar o total de vagas oferecidas nos seus processos seletivos, por meio 

da criação de novos cursos de graduação e da reorganização dos cursos já 

existentes. O projeto previa a criação de 32 novos cursos presenciais de graduação, 

dentre eles, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública.  

O Curso de Tecnologia em Gestão Pública foi concebido como uma 

alternativa para a formação de profissionais com competências voltadas para a 

gestão pública, uma vez que a elevação do nível de qualidade profissional pode 

contribuir para a melhoria dos processos e práticas de gestão no setor público. 

 

2.1 CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

 

Através da resolução 50/2009, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade Federal da Paraíba deliberou, em reunião realizada 08 de 

julho de 2009 (Processo n°. 23074.015106/09-14 e Pr ocesso nº 23074.015111/09-

46), a criação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, do Centro de 

Tecnologia e Desenvolvimento Regional, Campus I, desta Universidade. 

A gestão pública é hoje uma das áreas de maior interesse dos agentes 

governamentais, uma vez que a qualificação profissional é apontada como uma das 

alternativas para a otimização de recursos, para formulação de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento regional, assim como uma alternativa para a 

profissionalização da gestão pública no Estado da Paraíba. 

É um curso voltado para a formação de um profissional capaz de planejar, 

implantar e operacionalizar programas e projetos de políticas públicas, além de 

dominar as principais bases legais que regulamentam a gestão pública e as práticas 

de gestão, objetivando o aprimoramento dos processos e da capacidade governativa 

dos agentes públicos. 

De acordo com o seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o curso de 

Tecnologia em Gestão Pública da universidade Federal da Paraíba - UFPB tem 

como objetivo geral, desenvolver competências profissionais, voltadas para a 

formulação, implementação e gerenciamento de políticas públicas e de processos de 
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gestão para prover um serviço de qualidade, garantir a efetividade das instituições 

públicas e contribuir para atender as necessidades da sociedade. 

� Tendo como objetivo específico, proporcionar uma visão sistêmica e 

integrada da gestão pública: 

� Elevar os padrões de eficiência, eficácia e efetividade da gestão 

pública, promovendo um serviço de qualidade e que atenda as 

demandas da sociedade; 

� Desenvolver a capacidade de gerenciar pessoas centradas no 

desenvolvimento de equipes, na comunicação interpessoal e no 

espírito de liderança, com foco na participação e na capacidade de 

tomar decisões dentro dos princípios legais que regulamentam a 

gestão pública e do senso de compromisso com a sociedade;  

� Fomentar o desenvolvimento do senso crítico dos participantes em 

relação à análise do contexto político, econômico, social e cultural 

inerente ao cotidiano da vida profissional no setor público; 

� Qualificar os participantes a gerenciar recursos de acordo com os 

Preceitos legais que regulamentam a gestão pública com ética e 

responsabilidade social.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPB 2005-2008, ressalta 

a coerência entre o perfil do egresso, definido a partir das diretrizes curriculares 

nacionais, e com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Tecnologia em Gestão 

Pública, que tem o compromisso em articular o ensino, a pesquisa e a extensão, 

auxiliados na formação teórica e o trabalho coletivo interdisciplinar entre a teoria / 

prática, focado no compromisso social e ético do profissional, na busca da 

superação das injustiças sociais, da descriminação, da exclusão e das 

desigualdades sociais. 

Em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Pública (CTDR, 2009, p.19), propõe um perfil 

profissional com competências voltadas para o desenvolvimento, de forma plena e 

inovadora, nas atividades na área profissional e uma formação específica que 

habilite o egresso do curso à:  

 

a) compreensão do cenário econômico, político e legal no contexto da 
gestão pública;  
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b) aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e inovação científico-
tecnológica nos processos de gestão pública; 

c) difusão de tecnologias de gestão que atendam as necessidades da 
sociedade e a melhoria da gestão pública; 

d) formulação e implementação de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento regional; 

e) difusão de práticas de gestão inovadoras, balizadas pelos princípios da 
administração pública e pela ética profissional.  

 

 

O Tecnólogo em Gestão Pública é, segundo o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), um profissional com formação em nível de graduação, que deve ser capaz de 

articular teoria e prática, mobilizando competências com eficiência, eficácia e 

efetividade, atendendo as demandas da sociedade. 

Observando as diretrizes do Projeto Pedagógico do curso de Tecnologia em 

Gestão Pública, encontramos o perfil profissional do acadêmico contempla as 

seguintes competências:  

“Identificar os princípios que regulamentam a gestão pública; 

Conhecer os fundamentos das práticas de gestão que podem ser difundidos 
nas organizações públicas;  

Conhecer os principais modelos de gestão públicas difundidos no Brasil e 
no mundo; 

Planejar e implementar processos de mudança na gestão pública.  

Difundir um comportamento ético e socialmente responsável; 

Compreender os cenários econômicos e suas implicações na Gestão 
Pública; 

Analisar e interpretar a situação atual da economia brasileira;  

Compreender a influência do comportamento humano no gerenciamento de 
grupos e da organização; 

Utilizar ferramentas de comunicação e marketing na gestão pública;  

Conhecer os princípios e processos da contabilidade e das finanças no 
planejamento, gestão e controle de recursos públicos; 

Elaborar orçamentos públicos nas várias esferas da gestão pública;  

Identificar e aplicar os princípios constitucionais e administrativos que 
regulamentam a gestão pública;  

Utilizar os princípios e ferramentas da qualidade na gestão pública;  

Reconhecer as características e potencialidades do empreendedorismo na 
gestão pública; 

Analisar as principais políticas de gestão do estado brasileiro;  

Conhecer a legislação previdenciária e avaliar a sua aplicabilidade na 
gestão pública; 

Utilizar sistemas de informação na tomada de decisão governamental;  
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Conhecer as etapas e os processos de licitação e gestão de contratos no 
setor público; 

Conhecer, identificar e caracterizar sistemas de controles sobre registros 
contábeis e gerenciais, de publicações contábeis ou gerenciais, de métodos 
de estornos, ajustes ou reclassificações, de acordo com as normas e 
princípios de contabilidade a serem aplicados; 

Conhecer a Lei de Responsabilidade Fiscal e sua aplicabilidade nas várias 
esferas da gestão pública;  

Elaborar e implementar projetos voltados para o setor público”. 

 

 

O Curso de Tecnologia em Gestão Público iniciou-se de forma singular, tendo 

em vista que para o preenchimento das vagas oferecidas foi necessário, além do 

processo seletivo normal, outras formas de entradas, segundo dados da CODESC 

O ingresso se deu, no primeiro momento, através do processo seletivo (PSS), 

com oferecimento de 100 vagas anuais, distribuídas igualmente entre os turnos 

vespertino e noturno. O não preenchimento da totalidade das vagas levou a duas 

novas formas de entrada: o processo seletivo de Programa Especial de Formação 

Superior para funcionários da UFPB – PROESP/UFPB e o Programa Especial de 

Formação Superior para funcionários de outros órgãos públicos – PROES/OUTROS. 

As atividades do calendário escolar foram iniciadas no segundo período de 2010.   

O Curso possui duração mínima, para o turno vespertino, de seis períodos e 

duração máxima de nove períodos letivos. Para o turno noturno, a duração varia de 

sete a dez períodos. Com integralização de sua grade curricular de 2.100 horas e 

140 créditos, para a formação da titulação do egresso em Tecnólogo em Gestão 

Pública.  

O atual quadro de professores do Curso Tecnologia em Gestão Pública é 

composto por profissionais de diversas formações acadêmicas. Professores com 

formação nas áreas de: Administração, Contabilidade, Direito, Economia, 

Engenharia, TI da Informação e Sociologia Política. O curso é formado pelo 

Departamento de Tecnologia e Gestão (DTG), com a Professora Dra. Nayana Ruth 

Mangueira de Figueiredo a frente do DTG e, na Coordenação, a Professora MS. 

Maria Daniella de Oliveira Pereira da Silva. Atualmente integram o corpo docente 

nove professores doutores e sete professores mestres, totalizando dezesseis 

professores. Sendo que dois estão afastados com o doutorado em andamento, 

dados apresentados do Quadro 2. 
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Quadro 2 – Relação dos professores do Curso de Tecnologia em Gestão Pública (TGP). 
Professores  Titulação  Status  

César Emanoel Barbosa de Lima Doutor ativo 

Éfrem de Aguiar Maranhão Filho Doutor ativo 

Fernando José Vieira Torres Mestre ativo 

Flávio Perazzo Barbosa Mota Mestre afastado 

Geraldo Magela de Andrade Mestre ativo 

Verônica Fagundes Araújo Doutor aguardando portaria 

James Batista Vieira Doutor ativo 

Juliana Fernandes Moreira Mestre ativo 

Lizandra Serafim Doutor ativo 

Marco Antônio de Castilhos Acco Doutor ativo 

Maria Daniella de Oliveira Pereira da Silva Mestre ativo 

Maurício Sardá de Faria Doutor ativo 

Nayana Ruth Mangueira de Figueiredo Mestre ativo 

Roberto Mendoza Doutor ativo 

Sabrina de Melo Cabral Mestre afastado 

Vanderson Gonçalves Carneiro Doutor ativo 

Fonte – Elaboração própria a partir do arquivo da coordenação do TGP. 2013. 
 

 

Com um quadro de docentes multidisciplinar o Curso de Tecnologia em 

Gestão Pública contribui, para a formação do capital humano aptos a promover a 

gestão pública baseada em inovações tecnológicas e de modelos de gestão, além 

de contribuir na melhoria dos processos e práticas de gestão atendendo as 

demandas da sociedade, na formulação e implementação de políticas públicas que 

promovam o desenvolvimento regional e a otimização do uso de recursos públicos 

(PPC, 2009). 

O Curso de Tecnologia em Gestão Pública recebeu, na primeira avaliação 

feita, em 2013, pelo Ministério da Educação, a nota 4 (quatro), mesmo não tendo as 

suas instalações físicas finalizadas 

. 
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2.2 CURSOS CORRELATOS 

 

2.2.1 Curso de Administração 

 

Em 23 de junho de 1963, há 50 anos, era criado o Curso de Administração 

Pública na Paraíba, tendo, ao longo do tempo, passado por algumas atualizações, 

sendo a última pela Resolução 5/2007 do CONSEPE. 

Segundo informações colhida do site do Curso de Administração do Campus 

de João Pessoa atualmente tem duração mínima de quatro anos e máxima de sete 

anos, oferecida nos turnos diurno e noturno. Com integralização curricular de três mil 

horas, sendo 1800 disciplinas profissionais, 360 flexíveis/eletivas, 600 obrigatórias e 

240 optativas.  

O Curso oferece, anualmente, uma entrada de ingresso de 230 vagas, 55 

vagas em cada semestre, no turno diurno, e 60 vagas, por semestre, no turno da 

noite. Em 2009, o Curso de Administração ganhou nota 4 no ENADE e 4 no 

Conceito Preliminar de Curso(CPC). 

O Curso de Administração é oferecido pelo Departamento de Administração 

(DA), é composto por um total de 36 docentes, distribuído por vinte e cinco docentes 

com Doutorado e dez docentes com Mestrado e hum docente com especialização. 

Apresenta como missão: "Gerir a vida acadêmica do alunado, realizando 

atribuições com harmonia, eficiência, eficácia, tornando conhecidos seus direitos e 

deveres em um ambiente” e a visão “Funcionar como padrão de organização e 

excelência no atendimento ao alunado, tornando a Coordenação do Curso de 

Administração referencia dentro e fora da UFPB”. 

O curso de Administração forma gestores públicos e privados que estarão 

aptos a atuarem em organizações públicas e no mercado de trabalho de empresas 

privadas. A grade curricular se baseia nas áreas de Recursos Humanos, Marketing, 

Produção e Administração Financeira. 

O curso de Administração a responsabilidade na formação de 

Administradores que atuem em vários segmentos e campos, tanto da iniciativa 

privado com na pública. Daí a preocupação em dotar os profissionais de 

conhecimentos necessários, de forma que possam desenvolver atividades fins 

nesses campos de atuação.  
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2.2.2 Curso de Ciências Econômicas 

 

O curso de graduação em Economia da UFPB foi reconhecido pelo Decreto- 

Lei nº 30.236 de 04.12.51. A carga horária da estrutura antiga, com vigência até o 

período 2008.2, era de 2.925 horas/aula e 187 créditos. 

As origens do Departamento de Economia têm as suas origens ligadas à 

antiga Faculdade de Ciências Econômicas (FACE). Ela foi criada em 1947, como 

instituição privada, e efetivamente implantada em 1948, quando abriu sua primeira 

turma. Foi a segunda unidade de ensino superior da Paraíba, precedida pela Escola 

de Agronomia do Nordeste (Areia/PB). Foi federalizado em 1955, passando a 

integrar a Universidade Federal da Paraíba. Posteriormente, a FACE agregou os 

cursos de Ciências Contábeis e de Administração. Funcionou nas instalações da 

Academia de Comércio Epitácio Pessoa até o ano de 1974, quando foi transferida 

para o Campus I da UFPB. 

Segundo informações contidas no site do curso, a nova estrutura, com 

vigência a partir de 2009.1, apresenta uma carga horária de 3.000 horas/aula e 200 

créditos. 

Possui atualmente um total de 953 alunos ativos, dos quais 514 são do turno 

matutino e 439 estão ativos no turno Diurno. Destes, 415 são alunos matriculados no 

turno noturno, enquanto 370 são matriculados Diurno. Totalizando, portanto, os 953 

ativos. 

O Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas da UFPB é oferecido pelo 

Departamento de Economia, que tem como atual Chefe Ivan Targino Moreira. O 

Corpo Docente do DE é formado por quarenta professores, sendo vinte e seis 

docentes com Doutorado, treze docentes com Mestrado e um com Especialização. 

A habilitação é ministrada em dois períodos, matutino e noturno. No período 

matutino, a duração estimada é de 8 semestres, permitindo-se que seja estendida 

até o máximo de 14 semestres. No período noturno, a duração estimada é de 10 

semestres, e a máxima permitida é de 18 semestres. 

Diante da variedade de áreas e setores com os quais o economista pode vir a 

trabalhar, a estrutura curricular que o curso de Economia da UFPB oferece ao aluno 

é bastante ampla. Para a conclusão do curso de Ciências Econômicas, os alunos 

devem cursar 27 disciplinas obrigatórias, correspondentes a 121 créditos teóricos e 
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práticos, totalizando 1.920 horas, 48 créditos em eletivas, totalizando 720 horas, e 

245 créditos livres, com carga de 360 horas.  

Após o cumprimento dos créditos, o aluno deve elaborar uma monografia, em 

que é desenvolvida uma reflexão crítica acerca de um problema contemporâneo, ou 

realizada uma aplicação da teoria e do ferramental analítico estudado ao longo do 

curso a alguma questão prática. O Curso de Ciências Econômicas no ano de 2009 

foi avaliado pelo MEC e obteve respectivamente as seguintes notas: nota 4 (quatro) 

no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e nota 4 (quatro) no 

Conceito Preliminar de Cursos (CPC). 

 

2.2.3 Curso de Bacharelado em Ciências Sociais 

 

O Curso de Bacharelado em Ciências Sociais iniciou suas atividades em 

1994, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da UFPB, conforme 

Resolução 04/93 do CONSUNI. Oferecia-se, no então denominado “Curso de 

Ciências Sociais”, 40 vagas a alunos ingressantes na Universidade, no período 

diurno, que deveriam cumprir 184 créditos distribuídos em 2760 horas/aula, inclusive 

a redação de uma monografia de conclusão de curso.  

O Curso de Graduação em Ciências Sociais da UFPB foi reconhecido e 

aprovado pela Comissão de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação 

(parecer no. 217/2000), tendo obtido, conforme o mesmo parecer, o conceito “B”. 

Desde então, o Curso passou por duas mudanças: uma primeira, apresentada ao 

CONSEPE ainda em 1997, consistiu numa pequena alteração referente aos pré-

requisitos seriados obrigatórios. Uma segunda modificação, exposta no Projeto 

Político Pedagógico aprovado pelo CONSEPE, em fevereiro de 2000, foi mais 

alentada: obedecia às diretrizes da LDB 9394/96 e visava atenuar a rigidez, 

considerada excessiva, da estrutura curricular.  

 De acordo com as informações retirada do site do Curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais –nova denominação do curso- passou a conter estrutura curricular 

bem mais flexível (incluindo o sistema de “dependência” para os alunos reprovados 

em até 2 disciplinas e um número considerável de “atividades de conteúdo livres” no 
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cômputo final dos créditos a serem cumpridos pelos alunos), organizada em torno de 

2.325 horas num total de 155 créditos. 

Na avaliação do MEC, em 2006, o Curso de Bacharelado em Ciências Sociais 

recebeu a nota 5 no Conceito do Curso; em 2011, recebeu nota 4 no CPC e nota 4 

no ENADE. 

O Curso de Bacharelado em Ciências Sociais tem como finalidade fornecer 

aos estudantes uma formação teórico-metodológica sólida em torno das áreas de 

Antropologia, Ciência Política e Sociologia, provendo instrumentos para estabelecer 

relações com a pesquisa e a prática social. A Estrutura Curricular do Curso deverá 

estimular a autonomia intelectual, a capacidade analítica dos estudantes e uma 

ampla formação humanística, objetivando abrir um campo de possibilidades com 

alternativas de novas trajetórias. 

.O perfil profissional do Bacharel em Ciências Sociais permite atuar como 

professor-pesquisador e, também, nas áreas de planejamento, consultoria, formação 

e assessoria, junto a empresas públicas, empresas privadas, organizações não 

governamentais, instituições governamentais, partidos políticos, movimentos sociais 

e atividades similares. 

O quadro de professores é comum ao Bacharelado e à Licenciatura. Ele é 

composto por quarenta e um docentes, sendo sete Mestres e 34 Doutores, onde 

onze docentes estão na área de Antropologia, sete docentes na área de Ciência 

Política e, 23 docentes na área de Sociologia. 

 

2.2.4 Curso de Licenciatura em Ciências Sociais  

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Sociais foi criado em 2007, através das 

Resoluções 44/07 e 45/07 do CONSEPE, tendo iniciado suas atividades em 2009, 

vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da UFPB. Inicialmente, o Curso 

oferecia 40 vagas a alunos ingressantes na Universidade, no período noturno, 

contando com 187 créditos distribuídos em 2805 horas/aula, inclusive a redação de 

uma monografia de conclusão de Curso, tendo o licenciando 09 semestres para 

integralizar em tempo mínimo, e 14 semestres em tempo máximo. 
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Na avaliação do Conceito de Curso (CC) em 2010, o Curso de Licenciatura 

recebeu a nota 4. E em 2011 recebeu a nota 5 do ENADE e a nota 4 no Conceito 

Preliminar do Curso (CPC) 

A partir das informações colhidas no site do Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais, tem como finalidade fornecer aos estudantes uma capacitação 

teórica e prática nas áreas de Antropologia, Ciência Política e Sociologia, combinada 

a uma formação pedagógica voltada às competências profissionais. A Estrutura 

Curricular do Curso deverá estimular a autonomia intelectual, a capacidade analítica 

e uma ampla formação humanística dos educandos, reconhecendo a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

O aluno formado pelo Curso de Licenciatura em Ciências Sociais tem no perfil 

a capacidade de desenvolver atividades de ensino em diferentes níveis da 

educação, com conhecimentos, práticas investigativas e objetivos do cientista social. 

O curso de Licenciado em Ciências Sociais tem como área de atuação 

privilegiar o ensino, ou seja, atuar em escolas ou outras instituições educacionais 

públicas e privadas no país, estando habilitado e qualificado a ensinar as matérias 

que compõem o corpus das Ciências Sociais, a saber: Sociologia, Antropologia e 

Ciência Política, bem como dar consultoria, planejar ou quaisquer outras atividades 

relacionadas ao assunto que estejam dentro de sua competência. 
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2.2.5 Curso de Direito 

Um breve relato da história do Curso de Direito retirado da “Nossa História”, 

escrito por Maria José Teixeira Lopes Gomes. 

Centro de Ciências Jurídicas da UFPB foi instituída em 11 de agosto de 1949, 

iniciando as atividades docentes em 1951, com a realização do primeiro vestibular 

no prédio doado pelo governador José Américo de Almeida. Em 1953, o Curso de 

Direito foi reconhecido através do Decreto Federal nº 33.404/53 do Presidente 

Getúlio Vargas. 

Foi no ano de 1951, que o então Governador José Américo de Almeida, criou 

Universidade da Paraíba, e em 1955, e com a estadualização a Faculdade de 

Direito, os alunos deixaram de pagar a mensalidades, sendo nesse mesmo ano que 

foi diplomada a primeira turma de bacharéis. Em 1960 a Universidade da Paraíba é 

federalizada através do Decreto Federal nº 40.160/56, do Presidente Juscelino 

Kubistchek. 

A Universidade da Paraíba é federalizada em 1960, através do Decreto n° 

3.835/60, do Presidente Juscelino Kubistchek, passando a Faculdade de Direito 

pertencer a Universidade Federal da Paraíba, assim como outras escolas de ensino 

superior que já existiam. 

O prédio da antiga Faculdade de Direito foi tombado em 1980, pelo então 

governador Tarcísio de Miranda Burity, seu ex-aluno, ex-professor e ex-diretor. 

No ano de 1988, através da portaria n° 90/88, baixa da pelo Reitor Antônio de 

Sousa Sobrinho, é criado o Centro de Ciências Jurídicas, desvinculando o Curso de 

Direito do Centro de Ciências Sociais Aplicadas.  

Em 2006, houve o anúncio pelo Magnífico Reitor Rômulo Soares Polari da 

transferência do Centro de Ciências Jurídicas para uma nova sede, situada no 

Campus Universitário. Em 2009 veio a mudança do curso de Direito do antigo prédio 

da Faculdade de Direito para o Campus da UFPB. 

Também em 2009 ocorreu o primeiro vestibular do Programa REUNI. Novo 

curso de Direito, ligado ao CCJ, funciona provisoriamente no prédio da Faculdade de 

Direito, enquanto o prédio novo no campus de Santa Rita tem suas obras iniciadas. 
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O Curso de Direito oferece anualmente uma entrada de 200 vagas nos dois 

turnos. No turno diurno disponibiliza 50 vagas de ingressos a cada semestre o 

mesmo acontecendo no turno noturno. 

O Curso de Direito teve, em 2011, alterada a sua grade curricular pela 

Resolução nº 62/2011: 

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições e tendo em vista a 
deliberação do plenário adotada em reunião realizada no dia 23 de agosto 
de 2011 (Processo nº 23074.013753/11-15); 

RESOLVE: 

Art. 1º Altera a composição curricular do Curso de Direito, fixada no Anexo II 
da Resolução nº. 49/2008 do CONSEPE, de acordo com o Anexo I desta 
Resolução. 

Art. 2º - Altera o Anexo III da Resolução nº. 49/2008 do CONSEPE que 
estabelece o Fluxograma do Curso, de acordo com o Anexo II desta 
Resolução. 

 

 

Na sua nova composição a matriz curricular é composta pelos conteúdos 

básicos e Profissionais, com quarenta e três disciplinas, integralizando um total 2625 

de horas-aula dos dois conteúdos. Os conteúdos complementares obrigatórios, com 

vinte e uma disciplinas, que integraliza 1140 horas-aula. Os conteúdos 

complementares optativos compõem vinte e cinco disciplinas, devendo o ingresso 

cursar 180 horas-aula do conteúdo complementar optativo. Finalmente, há outro 

grupo de conteúdos complementares optativos, com cinco disciplinas, que vão 

integralizar 300 horas-aula, que, somando- se com os outros conteúdos, apresenta 

uma carga horária de 4245 horas. 

Em 2009, o curso de Direito foi muito bem avaliado, obtendo nota 5 (máxima), 

no ENADE,  e nota 3 no CPC. O Curso de Direito é formado pelo Departamento de 

Direito Privado (DDPR), com 37 docentes, atualmente tendo como Chefe do 

Departamento a professora Adriana de Abreu Mascarenhas, e pelo Departamento 

de Direito Público (DDPU), com 33 docentes, tendo a frente como Chefe de 

Departamento é a professora Marcia Glebyane Maciel Quirino, perfazendo, ao final, 

um total de 70 docentes vinculados ao Curso de Direito. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

O presente trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa descritiva de 

caráter exploratório, com variáveis quantitativas coletadas no banco de dados da 

Secretaria de Estatística e Informática do Núcleo da Informação e Tecnologia (NTI) 

da UFPB. 

As técnicas clássicas da estatística foram delineadas para serem as melhores 

possíveis sob rigorosas suposições. Entretanto, a experiência tem forçado os 

estudiosos a conhecer que as técnicas clássicas comportam-se mal quando 

situações práticas não apresentam o ideal descrito por tais suposições. O 

desenvolvimento recente de métodos exploratórios robustos está aumentando a 

eficiência da análise estatística (MEDRI, 2011). 

Segundo Medri (2011), análise exploratória de dados proporciona ao 

pesquisador um extenso repertório de métodos para um estudo detalhado dos 

dados, antes de fazer uma adaptá-los. 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2008) 

Dentro dessa abordagem, tem a finalidade de obter uma maior quantidade 

possível de informações, que oriente e indique modelos plausíveis a ser utilizados 

em uma fase posterior à análise confirmatória de dados ou inferência estatística. 

A Estatística Descritiva se preocupa com a organização, apresentação e 

sintetização de dados Medri (2011). Podem-se utilizar tabelas, gráficos e medidas 

descritivas como ferramentas. É utilizada na etapa inicial da análise, destinada a 

obter informações que indicam possíveis modelos utilizados numa fase final, que 

seria a chamada inferência estatística. 

Ao se fazer um estudo estatístico de um determinado fato ou grupo, tem que 

se considerar o tipo de variável, uma vez que podem existir variáveis qualitativas ou 

variáveis quantitativas.  

Variáveis quantitativas (MEDRI, 2011) são aquelas expressas pelas variáveis 

com níveis de mensuração intervalar ou de razão. São aquelas nas quais as 

variáveis assumem valores numa escala métrica definida por uma origem e uma 

unidade, por exemplo: idade, salário, peso, etc. 
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Os parâmetros usados para análise descritiva de caráter exploratória foram: 

forma de ingresso dos discentes; ano de ingresso; período de ingresso; forma de 

evasão; ano de evasão; período de evasão; data de nascimento; cota; coeficiente de 

rendimento escolar (CRE); idade e turno. 

Segundo Piovesan (1995), a pesquisa exploratória, da maneira proposta 

neste trabalho, apoia-se em determinados princípios bastante difundidos: 

1) a aprendizagem melhor se realiza quando parte do conhecido; 

2) deve-se buscar sempre ampliar o conhecimento e; 

3) esperar respostas racionais pressupõe formulação de perguntas também 

racionais. 

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma 

investigação mais ampla (GIL, 2008). Fazer perguntas racionais para receber 

respostas racionais implica fazer perguntas congruentes como Repertório Popular 

de Respostas: as respostas serão "lógicas", segundo esse entendimento, se 

coadunarem com este Repertório. Assim, as respostas estariam de conformidade 

com a "realidade".  

Desse modo, ao contrário do que é considerado certo pela práxis, fazer 

perguntas racionais, para receber respostas racionais, implica saber fazer perguntas 

adequadamente "racionais" em termos do Repertório Popular de Respostas. 

A solução do problema está, pois, em elaborar um instrumento de medida 

capaz de captar, do Universo de Respostas, as respostas mais adequadas ou 

convenientes para a pesquisa. 

 Quanto mais ajustado à realidade, mais capaz será o instrumento de relatar 

com precisão as melhores respostas. 

Do exposto, depreende-se ser esta concepção consideravelmente distante 

dos entendimentos de praxe, apresentados por outros autores retromencionados. 

 Esse afastamento se refere não só a pormenores, mas também a aspectos 

básicos, essenciais; é suficientemente palpável para se afirmar que a expressão 

"pesquisa exploratória" pode ser aplicada a realidades distintas. 

A escolha pela metodologia de uma análise exploratória se justifica, em parte, 

pela existência de poucos estudos específicos sobre o tema que será abordado, de 

forma que este estudo possa contribuir para diminuir a lacuna de indicadores 

referentes aos cursos de Tecnológicos de Gestão Pública. 
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Com o intuito de fazer comparações das médias de idade e de CRE dos 

ingressos dos cursos de Campo de Públicas: Administração, Ciências Econômicas, 

Ciências Sociais (Licenciatura e Bacharel) e Direito, e as comparar com a média de 

idade e de CRE dos ingressos do curso de Tecnologia em Gestão Pública (TGP). 

Será calculada a média e o desvio padrão de cada grupo em relação ao ano que 

entrou na UFPB, que neste estudo foi considerado os anos de 2010.2, 2011 e 2012, 

e utilizando o Teste de comparação de médias T-Student, Iremos ver se as médias 

são iguais ou não. 

Apresentando o Teste. 

O teste leva em consideração duas hipóteses: 

H0: as médias são iguais;  

H1: as médias são diferentes. 

E utiliza-se a seguinte estatística de teste derivada da seguinte fórmula: 

 

 

 

(1) 

 

 

 

Onde a partir do valor obtido por esta fórmula comparasse com um valor 

tabelado de T-Student, para uma população com “n” observações e com “k” graus 

de liberdade, assim, deste valor encontra-se um “p-valor” equivalente, e observando 

se o mesmo é menor ou maior que 0.05, se este fato ocorrer será rejeitada a 

hipótese de médias iguais, e se, o mesmo for maior que o valor dito não será 

rejeitada a hipótese de médias iguais. 

 O coeficiente de correlação de Pearson, também chamado de coeficiente 

correlação produto-momento ou simplesmente P- Pearson mede o grau de duas 

variáveis quantitativas e a direção dessa correlação, entre essas duas variáveis e diz 

se é positiva ou negativa. Este valor de “P” é sempre limitado no intervalo -1< P < 1, 

levando em consideração que se obtiver sinal negativo apresentam correlação 

inversa, ou seja, nos maiores valores de uma variável encontram-se os menores 

valores da outra variável, tendo o sinal positivo temos correlação direta, quando nos 
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maiores valores de uma variável apresentam-se os maiores valores da outra 

variável. 

Fórmula:  

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

3.1 O INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

Para o presente estudo utilizou-se o banco de dados cedido pelo Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI) da Universidade Federal da Paraíba, através da 

secretaria de inteligência, os dados foram coletados pelo servidor responsável pelo 

sistema, em seguida inseridos numa planilha eletrônica e foram analisadas as 

seguintes variáveis: coeficiente de rendimento escolar; gênero; idade, ano de 

ingresso, forma de ingresso e o período de ingresso. Durante o presente estudo 

foram feitas visitas às coordenações dos cursos inseridos no estudo, sendo aplicado 

um pequeno questionário para identificar quais das variáveis estudadas e suas 

combinações, seriam relevantes na visão do coordenador do curso, quais 

informações apresentadas e produzidas pelo presente estudo o coordenador 

gostaria acessar. 

 
 

3.1.1 CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA 

 

Algumas inconsistências na base de dados foram retiradas, de modo que os 

resultados obtidos foram provenientes de uma amostra de 1822 alunos. No tocante 

as escolhas das formas de ingressos se deram em razão da busca de uma 

consistência na padronização na base dos dados, em consonância com o Curso de 
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Tecnologia em Gestão Publica e os outros cursos correlatos do Campo de Públicas 

no conceito MEC/INEP aqui relacionados: Administração, Direito, Ciências 

Econômicas, Ciências Sociais (Bacharelado) e Ciências Sociais (Licenciatura), no 

intervalo de período compreendido entre 2010.2 a 2012.2. 

Sendo que as escolhas das formas de ingressos ficaram restritas apenas às 

cinco formas de ingressos descritas e seus respectivos códigos: PSS (1); Decisão do 

CONSEPE, recurso de processo seletivo (21); Vestibular do Programa Especial de 

Formação Superior - PROESP/UFPB (25); Vestibular do Programa Especial de 

Formação Superior - PROESP/OUTROS órgão públicos. (26) e ENEM/SISU (41). 

Tais escolhas deve-se ao fato de que elas foram usadas de maneira única na 

entrada dos ingressantes da primeira turma dos turnos vespertino e noturno do 

Curso de Tecnologia em Gestão Pública em 2010.2. Somadas representam 92,6% 

da amostra analisada no presente estudo. 

Na Tabela 1 a seguir, estão descritas, além das cinco formas de ingressos 

que serão objetos do estudo, as demais formas de ingressos (7,4%) encontradas na 

amostra e sua % (porcentagem) em relação ao total de alunos no período 

compreendido entre 2010.2 a 2012.2. 
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TABELA 1 - Distribuição das cinco formas de ingressos e porcentagem de cada no universo 
pesquisado. 

CÓDIGO %

1 VESTIBULAR / PSS 83,71%

41 ENEM / SISU 8,13%

25 VESTIBULAR - PROESP / UFPB 0,38%

21 DECISÃO CONSEPE - REC. PROC. SELETIVO 0,19%

26 VESTIBULAR - PROESP / OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS 0,19%

5 Graduado 1,43%

2 Transferência 1,39%

15 Programa PIANI 1,35%

22 Reopção de curso 0,98%

9 Transferência Ex- Oficio 0,83%

31 EDA - Reopação de curso 0,26%

10 Transferência por força liminar 0,23%

17 Programa de Mobilidade Estudantil 0,15%

32 Reopção de turno 0,15%

39 Vestibular-EDA / Ouvintes 0,11%

12 PEC-G 0,08%

13 Reingresso PRG Resolução CONSEPE nº 0822011 0,08%

27 Vestibular EAD / Professor 0,08%

34 Transferência PEC-G 0,08%

44 CAD/AUTORIZAÇÃO/PRG/RESOLUÇÃO 05/2012 0,08%

4 Mudança de Campus / Curso Autorização CONSEPE 0,04%

19 Reingresso PRG RESOLUÇÃO CONSEPE 0,04%

35 Reopção PEC-G Autorização pela PRG 0,04%

40 Mudança Curricular por DECISÃO CONSEPE 0,04%

TOTAL 100,00%

FORMAS DE INGRESSOS IDENTIFICADAS NO ESTUDO

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 

 

Descrevendo inicialmente, os indicadores da variável ingresso, na sua forma; 

ano e período, nos turnos (diurno, noturno e vespertino), dentro do universo de 1822 

alunos para todos os cursos selecionados no estudo observando a quantidade e 

porcentagem na seguinte correspondência. 

No Curso de Administração, foram contabilizados o número de 586 alunos do 

total da amostra de 1822 alunos analisados, o que representa uma parcela de 

32,16% desse total. Destes, houve distribuição da seguinte forma: no turno diurno 

estudam 282 alunos que representam 15,48% dos alunos de administração, já no 

turno noturno estudam 304 alunos, que representam 16,68% dos alunos. 
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No Curso de Ciências Econômicas foram contabilizados 332 alunos do total 

da amostra de 1822 alunos analisados, o que representa uma parcela de 18,23% do 

total. Distribuído da seguinte forma: no turno diurno estudam 161 alunos, que 

representam 8,84% dos alunos de Ciências Econômicas e, no turno noturno, 

estudam 171 alunos, que representam 9,39% dos alunos.  

No Curso de Ciências Sociais (bacharelado), no único turno diurno foi 

contabilizado 70 alunos, que representam 3,84% do total do universo de 1822 

alunos pesquisados e, no Curso de Ciências Sociais (licenciatura), no único turno 

noturno, com 100 alunos, corresponde a 5,49% do total de alunos pesquisados. 

No Curso de Direito, foram contabilizados 524 alunos do total da amostra de 

1822 alunos analisados o que representa uma parcela de 28,76% da amostra. 

Distribuído da seguinte forma: no turno diurno estudam 270 alunos que representam 

14,82% dos alunos de Direito e, no turno noturno, 254 alunos, que representam 

13,94% dos alunos. 

 No Curso de Tecnologia em Gestão Pública, foram contabilizados 210 alunos 

do total da amostra de 1822 alunos analisados, o que representa uma parcela de 

11,53% da amostra. Distribuído da seguinte forma: no turno vespertino estudam 106 

alunos, que representam 5,82% dos alunos de Tecnologia em Gestão Pública e, no 

turno noturno, 104 alunos que representam 5,71% dos alunos. Dados distribuídos na 

Tabela 2 abaixo. 

 

TABELA 2 – Distribuição de alunos ingressos por turnos no período 2010.2 a 2012.2. 

Qtd. Alunos % Qtd. Alunos % Qtd Total % Qtd Total
282 15,48 304 16,68 32,16 586

161 8,84 171 9,39 18,23 332

70 3,84 3,84 70

100 5,49 5,49 100

270 14,82 254 13,94 28,76 524

106 5,82 104 5,71 11,53 210

889 48,8 933 51,21 100,0 1822TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

C. ECONÔMICAS

C. SOCIAIS (BACHA.) 

CURSOS 

TOTAL

C. SOCIAIS (LICEN.) 

DIREITO

TEC. GES. PÚBLICA

        DIURNO         NOTURNO

TURNOS

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 

 

Dando continuidade a descrição dos dados do presente estudo, passamos a 

descrever a variável coeficiente de rendimento escolar (CRE) acumulada de cada 

turma, nos seus respectivos ano de entrada e a média final de cada curso.  Serão 
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objetos de análise os coeficientes inclusos dentro do corte de tempo a partir do 

período 2010.2 a 2012. No sentido de preservar os resultados dentro de um 

parâmetro que espelhe uma maior realidade e credibilidade nas médias dos 

coeficientes de rendimento escolar, foi parametrizado que, as médias inferiores ao 

coeficiente 2,0 (dois), não serão objetos análise no estudo, pois, elas são resultados 

de abandonos.  

No Curso de Administração, a média dos coeficientes de rendimentos escolar 

(CRE) dos alunos está representada na seguinte forma: o CRE de 6,78 obtidos 

pelos alunos do turno diurno no período de 2010.2, o CRE de 6,53 no período de 

2011.2 e 7,29 no período de 2012.2, resultando uma média no CRE acumulado em 

6,86. No turno noturno, a média do CRE dos alunos em 2010.2 ficou em 6,67, no 

período de 2011.1 a média do CRE foi de 7,06; no o período de 2012.1 a média do 

CRE foi de 6,99. Totalizando uma média acumulado do CRE em 6,91. 

No Curso de Ciências Econômicas, a média dos coeficientes de rendimentos 

escolar (CRE) dos alunos está representada na seguinte forma: o CRE de 5,52 

obtidos pelos alunos do turno diurno no período de 2010.2, o CRE de 5,53 no 

período de 2011.2 e 7,15 no período de 2012.2, resultando uma média no CRE 

acumulado em 6,07. No turno noturno, a média do CRE dos alunos em 2010.2 ficou 

em 5,23, no período de 2011.1 a média do CRE foi de 5,52 e no o período de 2012.1 

a média do CRE foi de 6,32. Totalizando uma média acumulado do CRE em 5,69. 

O Curso de Ciências Sociais (Bacharelado), que é oferecido no único turno 

diurno, a média dos coeficientes de rendimentos escolar (CRE) dos alunos no 

período de 2010.1 foi de 7,34, no período de 2011.1 a média do CRE foi de 5,83; no 

período de 2012.1 a média do CRE foi de 4,89. Totalizando uma média acumulada 

do CRE em 6,02. 

No Curso de Ciências Sociais (Licenciatura), que é oferecido no único turno 

noturno, a média dos coeficientes de rendimentos escolar (CRE) dos alunos no 

período de 2010.2 foi de 6,64, no período de 2011.2 a média do CRE foi de 5,39, no 

período de 2012.2 a média do CRE foi de 5,62. Totalizando uma média acumulada 

do CRE em 5,88. 

No Curso de Direito, a média dos coeficientes de rendimentos escolar (CRE) 

dos alunos está representada na seguinte forma: o CRE de 8,86 obtidos pelos 

alunos do turno diurno no período de 2010.2, o CRE de 8,43 no período de 2011.2 e 

8,41 no período de 2012.2, resultando uma média no CRE acumulado em 8,57. No 



43 

turno noturno, a média do CRE dos alunos em 2010.2 ficou em 8,37, no período de 

2011.1 a média do CRE foi de 8,46 e no o período de 2012.1 a média do CRE foi de 

8,41. Totalizando uma média acumulado do CRE em 8,51. 

No Curso de Tecnologia em gestão Pública, a média dos coeficientes de 

rendimentos escolar (CRE) dos alunos está representada na seguinte forma: o CRE 

de 7,09 obtidos pelos alunos do turno vespertino no período de 2010.2, o CRE de 

6,82 no período de 2011.2 e 7,25 no período de 2012.2, resultando uma média no 

CRE acumulado em 7,05. No turno noturno, a média do CRE dos alunos em 2010.2 

ficou em 6,69, no período de 2011.1 a média do CRE foi de 7,23 e, no o período de 

2012.1, a média do CRE foi de 6,72. Totalizando uma média acumulado do CRE em 

6,88. 

 A Tabela 3 apresenta as médias dos CRE nos períodos relacionados e as 

médias dos CRE acumulados do turno diurno dos cursos correlatos e o turno 

vespertino (TGP). A Tabela 4 apresenta as médias do CRE nos períodos 

relacionados e as médias CRE acumulados no turno noturno de todos os cursos. 

Observando que o Curso de Ciências Sociais (Bacharelado) é oferecido apenas no 

turno diurno, no primeiro semestre de cada ano, e o Curso de Ciências Sociais 

(Licenciatura) é oferecido apenas no turno noturno do primeiro semestre de cada 

ano. 

 
 
TABELA 3 – Distribuição em conjunto das médias do coeficiente de rendimento escolar acumuladas 
dos cursos por períodos no turno diurno. 

Méd. 2010.2 Méd. 2011.2 Méd. 2012.2 Total Acum. Méd. Curso
6,78 6,53 7,29 6,86

5,52 5,53 7,15 6,07

7,34 5,83 4,49 6,02

8,86 8,43 8,41 8,57

Tec. Ges. Pública 7,09 6,82 7,25 7,05
Direito

MÉDIA DO CRE

Cursos/Períodos →

Administração

C. Sociais (Bach)

C. Econômicas

Fonte:  Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 
2013.  
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TABELA 4 – Distribuição em conjunto das médias do coeficiente de rendimento escolar acumuladas 
dos cursos por períodos no turno noturno. 

MÉDIA DO CRE

Méd. 2010.2 Méd.2011.1 Méd.2012.1 Méd. acum. Total Cursos

6,67 7,06 6,99 6,91

5,23 5,52 6,32 5,69

6,64 5,39 5,62 5,88

8,37 8,46 8,41 8,51

6,69 7,23 6,72 6,88Tec. Ges. Pública

Curso / Período →

Adminstração

C.Econômicas

C. Sociais (Licen)

Direito

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 
2013. 
 

No Curso de Administração, a média de idade dos alunos no período 2010.2 

do turno diurno é de 22,3 anos e, no turno noturno, a média de idade dos alunos é 

de 25 anos. No período 2011.1 do turno noturno, a média de idade dos alunos é de 

25,1; no turno diurno do período 2011.2, a média de idade dos alunos é de 21,2 

anos. No período 2012.1, no turno noturno, a média de idade dos alunos é de 25,7 

anos e, no turno diurno do período 2012.2, a média de idade dos alunos é de 20 

anos. A média total dos alunos do curso é 23,2 anos.  

No Curso de Ciências Econômicas, a média de idade dos alunos no período 

2010.2 do turno diurno é de 24 anos e, no turno noturno, a média de idade dos 

alunos é de 28,7 anos. No período 2011.1 do turno noturno, a média de idade dos 

alunos é de 24,5; no turno diurno do período 2011.2, a média de idade dos alunos é 

de 22,3 anos. No período 2012.1 no turno noturno, a média de idade dos alunos é 

de 25,2 anos e no turno diurno do período 2012.2, a média de idade dos alunos é de 

22,7 anos. A média total dos alunos do curso é 24,6 anos. 

 No Curso de Ciências Sociais (Bacharelado), no único turno diurno no 

período 2010.1, a média de idade dos alunos é de 26,2 anos. No período 2011.1 no 

turno diurno a média de idade dos alunos é de 25,9. No período de 2012.1 do turno 

diurno, a média de idade dos alunos é de 21,9 anos. A média total dos alunos do 

curso é de 24,7 anos. 

No Curso de Ciências Sociais (Licenciatura), no único turno noturno no 

período de 2010.2, a média de idade dos alunos é de 30,7 anos. No período de 

2011.2 no turno noturno, a média de idade dos alunos é de 26,6 anos. No período 

de 2012.2 no turno noturno, a média de idade dos alunos é de 29,9 anos. A média 

total dos alunos do curso é de 29,1 anos. 
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No Curso de Direito, a média de idade dos alunos no período 2010.2 do turno 

diurno é de 22 anos e, no turno noturno, a média de idade dos alunos é de 24,9 

anos. No período 2011.1 do turno noturno, a média de idade dos alunos é de 25,4; 

no turno diurno do período 2011.2, a média de idade dos alunos é de 21,6 anos. No 

período 2012.1 no turno noturno, a média de idade dos alunos é de 22,3 anos e, no 

turno diurno do período 2012.2, a média de idade dos alunos é de 20,5 anos. A 

média total dos alunos do curso é 22,8 anos. 

No Curso de Tecnologia em Gestão Pública, a média de idade dos alunos no 

período 2010.2 do turno diurno é de 31,4 anos e, no turno noturno, a média de idade 

dos alunos é de 32,5 anos. No período 2011.1 do turno noturno, a média de idade 

dos alunos é de 26,3; no turno diurno do período 2011.2 a média de idade dos 

alunos é de 25 anos. No período 2012.1 no turno noturno, a média de idade dos 

alunos é de 27,5 anos e, no turno diurno do período 2012.2, a média de idade dos 

alunos é de 23,4 anos. A média total acumulada dos alunos do curso é 27,7 anos. 

Na Tabela 5, consta a representação gráfica da média de cada curso por 

período, seus respectivos turno e a média total de cada curso. 

 

TABELA 5 – Distribuição em conjunto das médias dos cursos nos períodos por turnos. 

2011.2 2011.1 2012.2 2012.1

Diurno Noturno Diurno Noturno Diurno Noturno Méd. total do Curso
22,3 25 21,2 25,1 20 25,6 23,2

24 28,7 22,3 24,5 22,7 25,2 24,6

26,2 25,9 21,9 24,7

30,7 26,7 29,9 29,1

22 24,9 21,6 25,4 20 22,3 22,7

31,4 32,5 25 26,3 23,4 27,5 27,7

MÉDIA DE IDADE

C. SOCIAIS (LICEN)

DIREITO

TEC. GES. PÚBLICA

CURSOS/PERÍODOS 2010.2

    ↓        TURNOS →

ADMINISTRAÇÃO

C. ECONÔMICAS

C. SOCIAIS (BACHA)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 

A variável gênero foi analisada e identificada no estudo dentro do universo 

dos 1822 alunos, gerando os seguintes indicadores: o gênero masculino concorre 

com 56,08% do total do alunos, já o gênero feminino com uma parcela de 43,92%. O 

exame realizado na amostra de cada curso, com a variável gênero, gerou os 

números abaixo delineados. 

No Curso de Administração, foram identificados 329 alunos pertencentes ao 

gênero masculino na soma dos dois turnos, o que representa uma parcela de 

18,05% no universo de 1822 alunos estudados. Desse total, 7,35% dos alunos do 
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gênero masculinos estudam no turno diurno e 10,70% dos alunos masculinos 

estudam no turno noturno. No gênero feminino foram identificadas 257 alunas nos 

dois turnos, que representam uma parcela de 14,10% do total da amostra de 1822 

alunos. A distribuição nos turnos se deu da seguinte forma: 8,12% das alunas 

estudam no turno diurno e 5,98% das alunas estudam no turno noturno.  

No Curso de Ciências Econômicas, foram identificados 190 alunos 

pertencentes ao gênero masculino na soma dos dois turnos, o que representa uma 

parcela de 10,42% no universo de 1822 alunos estudados. Desse total, 4,77% dos 

alunos do gênero masculinos estudam no turno diurno e 5,65% dos alunos 

masculinos estudam no turno noturno. No gênero feminino foram identificadas 142 

alunas nos dois turnos, o que representa uma parcela de 7,79% do total da amostra 

de 1822 alunos. A distribuição nos turnos se deu da seguinte forma: 4,06% das 

alunas estudam no turno diurno e 3,73% das alunas estudam no turno noturno.  

No Curso de Ciências Sociais (Bacharelado), de único turno (diurno), foram 

identificados 26 alunos pertencentes ao gênero masculino, o que representa uma 

parcela de 1,43% no universo de 1822 alunos. No gênero feminino foram 

identificados 44 alunas, que representam uma parcela de 2,41% do total da amostra 

de 1822 alunos. 

No Curso de Ciências Sociais (Licenciatura) de único turno (noturno), foram 

identificados 49 alunos pertencentes ao gênero masculino, o que representa uma 

parcela de 2,69 no universo de 1822 alunos. No gênero feminino foram identificados 

51 alunas, que representam uma parcela de 2,80% do total da amostra de 1822 

alunos. 

No Curso de Direito, foram identificados 281 alunos pertencentes ao do 

gênero masculino na soma dos dois turnos o que representa uma parcela de 15,42% 

no universo de 1822 alunos estudados. Desse total 7,30% dos alunos do gênero 

masculinos que estudam no turno diurno e 8,12% dos alunos masculinos que 

estudam no turno noturno. No gênero feminino foram identificadas 243 alunas nos 

dois turnos, que representam uma parcela de 13,54% do total da amostra de 1822 

alunos. A distribuição nos turnos se deu da seguinte forma: 7,52% das alunas 

estudam no turno diurno e 5,82% das alunas estudam no turno noturno. 

Por fim, para finalizar a descrição da variável gênero, apresentamos os dados 

do Curso de Tecnologia em Gestão Pública: no Curso de Tecnologia em Gestão 

Pública foram identificados 103 alunos pertencentes ao do gênero masculino na 
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soma dos dois turnos, o que representa uma parcela de 5,65% no universo de 1822 

alunos estudados. Desse total, 2,25% são alunos do gênero masculinos que 

estudam no turno vespertino e 3,40% dos alunos masculinos estudam no turno 

noturno. No gênero feminino foram identificadas 107 alunas nos dois turnos, que 

representam uma parcela de 5,88% do total da amostra de 1822 alunos. A 

distribuição nos turnos se deu da seguinte forma: 3,57% das alunas estudam no 

turno vespertino e 2,31% das alunas estudam no turno noturno, como se observa na 

apresentação gráfica dos indicadores na Tabela 6. 

 

TABELA 6 – Distribuição em conjunta da porcentagem de alunos por gênero nos turnos. 

Diurno Noturno Diurno Noturno
7,35% 10,70% 18,05% 8,12% 5,98% 14,10% 32,15%

4,77% 5,65% 10,42% 4,06% 3,73% 7,79% 18,21%

1,43% 1,43% 2,41% 2,41% 3,84%

2,69% 2,69% 2,80% 2,80% 5,49%

7,30% 8,12% 15,42% 7,52% 5,82% 13,34% 28,76%

2,25% 3,40% 5,65% 3,57% 2,31% 5,88% 11,53%

23,10% 30,56% 53,66% 25,68% 20,64% 46,32% 100%
TEC. GES. PÚBLICA

TOTAL

T. Mas % TOTAL 
FEMININ0

C. SOCIAIS (BACH)

C. SOCIAIS (LICEN)

DIREITO

GÊNERO

T.Fem %CURSO

C. ECONÔMICAS

MASCULINO

ADMINISTRAÇÃO

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 

 

Em uma análise exploratória comparativa com abordagem quantitativas 

aplicado no estudo de caso, do aludido curso, com dados dos cursos correlatos do 

Campo de Públicas da UFPB, visando angariar informações junto às coordenações 

dos cursos do Campo de Públicas, especificando quais indicadores seria 

importantes e a definição da preferência das relações entre si, pode-se observar as 

seguintes respostas do questionário aplicado aos coordenadores dos cursos do 

Campo de Públicas: Administração, Ciências Econômicas, Bacharelado e 

Licenciatura em Ciências Sociais, Direito e Tecnologia em Gestão Pública. 

Pode-se perceber da Tabela 7 que o indicador, coeficiente de rendimento 

escolar, junto com ano, forma e período de ingresso ambos com 37,5% são os 

indicadores mais importantes que eles gostariam de ter acesso. Na segunda opção 

na escala de importância é o indicador “idade” com 18,75% e o indicador gênero, 

com 6,25%, na última posição. 

Em relação às combinações advindas da correlação entre os indicadores, 

estão empatados na preferência dos coordenadores o CRE x Ingresso e Idade x 
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Ingressos com 26,09%, em segundo lugar temos o indicador CRE x Idade, com 

17,39%, em seguida a combinação Gênero x Ingresso, com 13,04%, e por último 

empatados as combinações CRE x Gênero e Gênero x Idade, com 8,7% da 

preferência dos coordenadores, como estão distribuída nas Tabelas 7 e 8 abaixo.  

 

TABELA 7 Distribuição conjunta dos indicadores escolhidos pelos coordenadores dos cursos. 
Qual(is) indicadores, são usados ou gostariam que f ossem para facilitar o coordenador do curso?

ADM C.ECON. C.SOC. (BACH) C.SOC. (LINC) DIREITO TGP TOTAL TOTAL %
X X X X X X 6 37,50%

X 1 6,25%
X X X 3 18,75%
X X X X X X 6 37,50%
3 2 2 2 4 3 16 100,00%Total de respostas por curso

INDICADORES  /       CURSOS
Coef.de rend. escolar (CRE)
Gênero
Idade
Ingresso: ano, forma, período

 
Fonte: Elaboração própria a partir das respostas do questionário aplicado em 22 de agosto de 2013. 
 

 

 

TABELA 8 Distribuição conjunta das combinações dos indicadores escolhidos pelos coordenadores 
dos cursos. 

ADM C.ECON.C.SOC. (BACH)C.SOC. (LINC)DIREITO TGP TOTAL TOTAL %
X X 2 8,70%

X X X X 4 17,39%
X X X X X X 6 26,09%

X X 2 8,70%
X X X 3 13,04%
X X X X X X 6 26,09%
4 6 2 2 6 3 23 100,00%

Gênero x Ingresso
Idade x Ingresso
Total de respostas por curso

Qual(is) as combinações dos indicadores, são usados  ou gostariam que fossem para facilitar o coordenad or 
INDICADORES   /    CURSOS
CRE x Gênero
CRE x Idade
CRE x Ingresso
Gênero x Idade

 
Fonte: Elaboração própria a partir das respostas do questionário aplicado em 22 de agosto de 2013. 
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Analisando a variável forma de ingresso, observa-se que as formas 

escolhidas no estudo foram parametrizadas em consonância com as formas de 

entradas utilizadas pela Comissão Permanente do Vestibular (COPERVE) para o 

preenchimento das vagas da primeira turma do Curso de Tecnologia em Gestão 

Pública em 2010.2, fazendo com que os resultados dos dados produzidos durante a 

análise exploratória tenham consistência e confiabilidade. 

Em relação ao diagnóstico dos dados levantados no presente estudo, 

percebe-se que da distribuição dos alunos ingressos no período de 2010.2 a 2012.2, 

a maior parcela dos alunos matriculados está no Curso de Administração, que conta 

com 607 alunos, contribuindo com 28,40% do total da amostra, observando-se uma 

pequena predominância de alunos que estudam no turno da noite, com nove alunos 

a mais que o turno diurno.  

O mesmo ocorre com o curso de Direito, que tem 492 alunos matriculados 

(23,01%), quatro alunos a mais no turno noturno (11,60%). Essa tendência de 

resultado continua no Curso de Ciências Econômicas, que tem 452 alunos 

matriculados e uma diferença de apenas seis alunos (10,71%) a mais no turno 

noturno. Na análise do Curso de Tecnologia em Gestão Pública (TGP) face os 

cursos citados, percebe-se que ocorreu justamente o contrário. No Curso de 

Tecnologia em Gestão Pública há leve predominância de alunos matriculados no 

turno vespertino, com três alunos a mais que o turno noturno. 

O curso de Bacharelado em Ciências Sociais apresenta 132 (6,17%) dos 

alunos, mas suas vagas são oferecidas apenas no turno diurno, sendo que o Curso 

de Licenciatura em Ciências Sociais oferece as suas vagas apenas no turno 

noturno. Diante dessa observação, os dois cursos não serão analisados nesse item. 

No gráfico 1 e 2 a seguir  consta representação gráfica da quantidade e 

porcentagem de ingressos por turno e o curso.  
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GRÁFICO 1 – Distribuição em conjunto da quantidade de ingressos por curso e turno. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 
 
 
GRÁFICO 2 – Distribuição em conjunto da porcentagem ingressos por curso e turnos. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 
 
 

Considera-se, a seguir, a variável coeficiente de rendimento escolar (CRE), 

que é uma variável de valor significativo para o discente. Além de servir para avaliar 

o aproveitamento escolar, o CRE é usado como parâmetro para diversas atividades 
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durante toda vida acadêmica dos ingressos e que, em certos momentos, os alunos 

egressos vão ser avaliados pelo seu CRE. 

Durante a análise exploratória dessa variável, foi observado que o Curso de 

Direito difere dos demais nesse quesito. No turno diurno compreendido entre os 

períodos 2010.2 a 2012.2 a média acumulada dos alunos de Direito é de 8,57. A 

turma de 2010.2 tem o melhor desempenho entre todas as turmas, sendo a sua 

média acumulada de 8,86. 

Os outros cursos tem uma média que sugere uma convergência de 

desempenhos semelhantes. Fazendo a análise comparativa da média do CRE total 

do curso de Tecnologia em Gestão Pública, que totalizou 7,05, a segunda melhor 

média, percebe-se um bom desempenho do curso nesse quesito, ainda mais por ser 

um curso novo, que, em 2013.1, estará vivenciando a saída da sua primeira turma 

de egresso, sendo este um ponto a ser analisado de forma positiva para o curso 

como um todo.  

Os cursos tiveram desempenhos dos alunos dentro de um perfil semelhante, 

como do curso de Administração, com uma média total acumulado do CRE de 6,86, 

o curso de Ciências Econômicas, com a média CRE acumulado em 6,07 e o curso 

de Bacharelado em Ciências Sociais, com a média acumulada do CRE em 6,07.  

Observa-se, ainda, que o curso de Bacharelado tem o menor coeficiente de 

rendimento escolar (CRE) do turno diurno, com uma média acumulada em 4,49, 

registrada no período 2010.2.  Lembrando que o Bacharelado em Ciências Sociais é 

oferecido apenas no único turno diurno. A média de 4,49 não segue o padrão 

apresentado da distribuição conjunta das médias acumuladas nos cursos no turno 

diurno, que são apresentadas no gráfico 3,a seguir. 
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GRÁFICO 3 – – Distribuição das médias do CRE dos cursos no turno diurno. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 
 

Analisando os dados levantados do turno noturno, percebe-se que o curso de 

Direito noturno também apresenta uma média do CRE acima do padrão verificado 

durante a análise exploratória da variável. A sua média acumulada total do CRE 

apresentada é de 8,51. A turma de 2011.1 apresenta o melhor CRE acumulado das 

turmas do turno noturno, com a média acumulada do CRE em 8,41.  

Em seguida, o curso de Administração com a média CRE de 6,91 teve uma 

leve alteração positiva em relação a turma do turno diurno. Logo após, o curso de 

Ciências Econômicas, com a média do CRE de 5,69, abaixo da média do turno 

diurno, e, por fim, o curso de Licenciatura com a média do CRE de 5,88, um pouco 

abaixo da média do Bacharelado no turno diurno. 

Verificou-se tendência dos cursos noturnos em geral ter um desempenho 

inferior ao turno diurno. Essa tendência também se apresentou na análise 

comparativa feita na média total acumulada do curso de Tecnologia em Gestão 

Pública, que registra a média acumulada total do CRE em 6,88, um pouco abaixo da 

média do turno vespertino. Identifica-se uma consonância do desempenho dos 

alunos do TGP com a maioria dos alunos do Campo de Pública, excetuando-se 

nesse caso os alunos de Direito. A distribuição conjunta da média do CRE dos 

cursos no turno noturno no gráfico 4 na sequencia  
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GRAFICO 4 – Distribuição das médias do CRE dos cursos no turno noturno. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 
 
 

Realizou-se um estudo exploratório comparativo nos dados da variável idade, 

objetivando analisar a média de idade do curso de Tecnologia em Gestão Pública 

em relação aos cursos de Campo de Pública.  

Analisando a média de idade, foi identificada uma diminuição na média de 

idade no turno diurno em todos os cursos. O que não acontece no turno noturno, o 

qual apresenta uma oscilação da média de idade nos períodos analisados nos 

cursos de Administração, Ciências Econômica, Direito, Licenciatura em Ciências 

Sociais e Tecnologia em Gestão Pública. Cabe lembrar que o Bacharelado em 

Ciências Sociais tem suas vagas oferecidas apenas do turno diurno. 

O curso com a menor média de idade é o de Direito, com a média de 22,7 

anos. A turma do período 2012.2 tem a menor média de idade, com 20 anos. E o 

curso de Licenciatura em Ciências Sociais tem a maior média de idade de todos os 

cursos analisados, com uma média de 29,1 anos para os alunos ingressos nas 

vagas oferecidas apenas do turno noturno.  

A análise exploratória comparativa feita sobre a disparidade existente entre a 

média de idade da primeira entrada de ingressos em 2010.2 com a média de idade 
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nos períodos 2011 e 2012 do Curso de Tecnologia em Gestão Pública sugere que 

essa elevação seja pelo fato de ter sido realizada outras formas de ingressos para o 

preenchimento das vagas ofertadas. 

 Nessa situação específica, houve o vestibular especial (PROESP/UFPB – 

PROESP/OUTROS ÓRGÃO PÚBLICOS), exclusivo para funcionários públicos nos 

três segmentos, municipal, estadual e federal, o que elevou de forma significativa a 

média da primeira entrada no período 2010.2 nos dois turnos, vespertino e noturno.  

Nesse sentido, no semestre seguinte pode-se observar que a média de idade 

teve uma redução significativa, fato esse ocorrido também com as médias de idade 

dos outros cursos. A tendência de diminuição das médias de idades nos semestres 

posteriores restou confirmada. A distribuição dos dados estão apresentados nos 

gráficos 5 e 6. 

 
 
GRAFICO 5 – Distribuição em conjunto das médias de idade dos alunos nos cursos do turno diurno. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
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GRAFICO 6 – Distribuição em conjunto das médias de idade dos alunos nos cursos no turno noturno. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 
 

Examinando a variável gênero, a última a ser objeto da análise exploratória 

comparativa dos dados coletados do curso de Tecnologia em Gestão Pública com 

os dados dos cursos de Campo de Pública, observou-se que o gênero masculino 

constitui a maioria dos alunos ingressos no período 2010.2 a 2012.2, com 56,09%, e 

o gênero feminino integrando a parcela de 43,93% do total dos ingressos.  

No turno noturno, o gênero masculino, com exceção do curso de Licenciatura 

de Ciências Sociais, onde existe uma igualdade de ingresso para ambos o gênero, 

existe uma predominância do gênero masculino em todos os cursos analisados no 

presente estudo.  

No turno diurno, o gênero masculino tem a maioria dos ingressos nos cursos 

de Administração, Ciências Econômicas e no curso de Tecnologia em Gestão 

Pública; já o gênero feminino predomina nos cursos de Bacharelado em Ciências 

Sociais e Direito. 

Na análise exploratória comparativa do curso de Tecnologia em Gestão 

Pública com os outros cursos do Campo de Pública em relação à variável gênero, 

houve a confirmação de que o perfil dos alunos ingressos do curso está em sintonia 
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com o perfil da maioria dos alunos ingressos dos cursos de Campo de Pública. Essa 

constatação pode ser mais bem percebida na representação dos gráficos 7 e 8.  

 

 

GRÁFICO 7 – Distribuição conjunta dos ingressos gênero e turno diurno em porcentagem. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 
 
 
GRÁFICO 8 – Distribuição conjunta dos ingressos gênero e turno noturno em porcentagem. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
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4.1 APLICANDO OTESTES T-STUDENT PARA OS ANOS 2010.2, 2011 E 2012. 

 

Para obtenção das informações confiáveis e visando conferir uma maior 

legitimidade e validade ao resultado da pesquisa e, por conseguinte, às conclusões 

desse estudo, foi utilizado o Software SPSS para consecução das análises 

comparativas e formações dos indicadores finais.  

Levando em consideração as características de conteúdo apresentado pelos 

respondentes na análise quantitativa, foi possível classificar como processo 

relevante as combinações CRE x Ingresso e Idade x Ingresso, no presente estudo 

de caso, de modo que tais dados e conclusões podem contribuir para a academia e 

atender os pleitos dos coordenadores dos cursos examinados. 

Onde a partir do valor obtido por esta fórmula comparasse com um valor 

tabelado de T-Student, para uma população com “n” observações e com “k” graus 

de liberdade, assim, deste valor encontra-se um “p-valor” equivalente, e observando 

se o mesmo é menor ou maior que 0.05, se este fato ocorrer será rejeitada a 

hipótese de médias iguais, e se, o mesmo for maior que o valor dito não será 

rejeitada a hipótese de médias iguais. 

 

4.1.1 Teste para o ano de 2010.2 

Nesse primeiro teste comprovou-se as médias de idade dos ingressos com 

entrada no ano de 2010.2, levando em consideração os ingressos de TGP e os 

ingressos dos cursos correlatos. Na Tabela 9 observamos que há 66 ingressos do 

curso TGP e 499 ingressos dos cursos correlatos, com as respectivas médias de 

idade 31,98 e 24,68, e desvio padrão de 10,46 e 5,99. E a partir desses dados 

aplica-se o teste T-Student. 

Depois de aplicado a fórmula (1) mostrada acima, temos na Tabela 9 os 

valores resultantes do teste acompanhado dos graus de liberdade e seu respectivo 

p-valor.  Assim, observa-se que o p valor é inferior a 0,05,  possibilitando concluir 

que as medias observadas são consideravelmente diferentes ao nível de 

significância de 95% de confiança.  
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Da mesma forma que fizemos a comparação para a média de idade iremos 

aplicar o teste T para as médias do CRE dos dois grupos, alunos do curso TGP e 

dos cursos correlatos. Observa-se na Tabela 9 que temos o mesmo “n”, e médias de 

CRE para o curso de TGP e curso correlatos de 6,89 e 7,21 respectivamente, assim 

como os desvios padrões de 1,63 e 1,82. 

Aplicando o Teste T para as médias do CRE, obtêm-se os resultados, 

apresentados na Tabela 9, sendo que o P-valor maior que 0,05, nos levando a não 

rejeição de médias consideravelmente iguais, tendo assim a interpretação de que as 

médias estão muito próximas quase idênticas ao nível de significância de 95% de 

confiança. 

 
 TABELA 9: Testes referentes às Médias de idade e Médias de CRE no ano de 2010.2. 

TGP 31,98 10,46 66

CURSOS 
CORRELATOS

24,68 5,99 499 T calculado      → 8,36 -1,35

Média de CRE Desvio padrão      N Graus de liberdade 563 563

TGP 6,89 1,63 66 P-valor              →    0,001* 0,175

CURSOS 
CORRELATOS

7,21 1,82 499

CREMédia de idade Desvio padrão N Idade

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 

 

4.1.1.1 Teste para o ano de 2011 

 

Como no primeiro teste, nesse segundo também irão ser comparadas as 

médias entre os dois grupos de ingressos, porém, neste referido, apenas para os 

que entraram no ano de 2011. Observa-se na Tabela 10 os dados do ano referido 

acima, tendo para os alunos de TGP e os respectivos valores, de “ n”, média de 

idade e desvio padrão, 79, 25,68, 6,64, e para os alunos dos cursos correlatos tem-

se 531, 23,49 e 5,58, e assim aplica o Teste T. 

Após ter visto os dados e aplicado o teste, vemos na Tabela10 os seus 

respectivos valores de T calcula derivado da formula apresentada acima, seus graus 

de liberdade e P-valor relacionado. Vendo que o P-valor abaixo descrito é menor 

que 0.05, rejeitamos a hipótese de que as médias são iguais, assim, tendo certeza 
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que as médias são consideravelmente distintas ao nível de significância de 95% de 

confiança. 

Na Tabela 10 a seguir encontram-se os dados referentes aos grupos, 

destacando as médias do CRE de cada grupo, assim como o desvio padrão 

referente e o “n”, para assim ser aplicado o Teste T. 

Com os dados referidos acima aplicaremos o teste com um nível de 95% de 

confiança, para saber se as médias são consideravelmente iguais ou distintas. 

Olhando para a Tabela 10 abaixo, observa-se que o “P-valor” resultante foi maior 

que 0,05, então, não rejeita-se a hipótese de que as médias são consideravelmente 

iguais.  

 

TABELA 10: Testes referentes às Médias de idade e Médias de CRE no ano de 2011

TGP 25,68 6,64 79

CURSOS 
CORRELATOS

23,49 5,58 531 T calculado      → 3,17 0,21

Média de CRE Desvio padrão     N Graus de liberdade 608 608

TGP 7,02 1,6 79 P-valor              → 0,002 0,834

CURSOS 
CORRELATOS

7,06 1,87 531

CREMédia de idade Desvio padrão N Idade

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 

 

4.1.1.1.1 Teste para o ano de 2012 

 

Tendo aplicado o Teste T-Student para os anos de 2010 e 2011, será agora 

aplicado para o ano de 2012, tendo apresentado os dados que irão ser utilizados 

dispostos na Tabela 11 abaixo. 

Com os dados utilizados, a saber, média das idades dos alunos dos cursos de 

TGP e dos cursos correlatos, desvio padrões associados a cada média e o valor do 

“n” referidos, aplica-se o Teste T com finalidade de comparar as citadas médias, 

concluindo se as mesmas são consideravelmente iguais ou diferentes, que para a 

comparação de médias obtivemos um P-valor menos que 0,05, então rejeita-se a 
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hipótese de que as médias são iguais, confirmação de que elas são diferentes, esse 

valores podem ser vistos abaixo na Tabela 11. 

Usando o mesmo raciocínio para o teste de comparações de médias feito 

anteriormente, será aplicado também na comparação das médias de CRE, tendo 

disposto na Tabela 11 abaixo os valores da Média, Desvio Padrão e ”n”, para cada 

grupo de ingressos, e com estes números aplicar o teste. 

Vendo na Tabela 11 abaixo que o P-valor encontrado no teste de comparação 

de médias do CRE, constata-se que foi obtido um número superior ao valor 

estipulado no começo do trabalho para uma confiança de 95% , que é 0,05, e assim 

não é rejeitado a hipótese de que as médias dos CRE são consideravelmente 

idênticas ou iguais. 

 

TABELA 11: Testes referentes às Médias de idade e Médias de CRE no ano de 2012. 

TGP 25,43 7,4 65

CURSOS 
CORRELATOS

22,81 5,84 582 T calculado      → 3,32 -1,36

Média de CRE Desvio padrão  N Graus de liberdade 645 645

TGP 6,98 1,82 65 P-valor              → 0,001 0,172
CURSOS 
CORRELATOS

7,3 1,8 582

CREMédia de idade Desvio padrão N Idade

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
 
 

4.2 COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 

 

Correlação entre a idade e o CRE dos alunos TGP dos anos 2011, 2012 e 

2013. Tendo todas as devidas idades dos ingressos do curso de TGP e os seus 

devidos CRE’s. pode-se encontrar essa correlação, assim sendo feito para os 3 

anos em questão. 

TABELA 12: Correlações entre as idades dos alunos e seus CRE’s 

Correlação IDADE x CRE 2010.2 Correlação IDADE x CRE  2011

-0.1487944 -0.08392796

Correlação IDADE  x CRE 2012

 -0.1180532
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no banco de dados do NTI, em junho de 2013. 
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Podemos observar que a correlação é inversamente proporcional nos três 

anos, ou seja, nos maiores valores das idades, encontram-se os menores valores de 

CRE. Para os três anos em estudo, outro ponto a ser observado é que no ano de 

2012 temos um valor quase próximo de zero, o que representa que suas variáveis 

sem nenhuma correlação com dados muito dispersos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo analisou o comportamento das variáveis ano, forma, turno de 

ingresso, coeficientes de rendimento escolar, idade e gênero na formação de 

indicadores, numa análise exploratória comparativa dos dados do curso do Campo 

de Públicas e suas combinações e, em especial, a correlação da idade com o 

coeficiente de rendimento escolar do curso de Tecnologia em Gestão Pública. 

Verificou-se que é no turno noturno onde se concreta o maior número de 

ingressos do total da amostra estudada. Os cursos de Direito e o de TGP, ao 

contrário, tem um maior número de ingresso do turno diurno e vespertino. 

Em relação ao gênero, no turno noturno percebeu-se a predominância do 

gênero masculino e, no turno diurno, predomina o gênero feminino. 

Quanto à análise realizada entre os coeficientes de rendimento escolar 

(CRE), pode-se perceber uma discrepância em relação à média do CRE do curso de 

Direito, que possui a média muito acima dos demais cursos, tanto do turno diurno, 

como no turno noturno.  

Essa situação peculiar do curso de Direito provoca curiosidades, o que 

poderá ser análise de estudo futuro que vise examinar as razões pelas quais há 

essa diferença tão elevada na média do curso de Direito. Será que os ingressos são 

mais preparados? Será que os professores são mais suscetíveis a distribuir nota 

mais alta? Entre outras hipóteses a serem levantadas. 

Com intuito de conferir maior legitimidade e validade ao resultado da 

pesquisa, bem como ao resultado da pesquisa quantitativa feita aos coordenadores 

dos cursos, foi utilizado o software SPSS para consecução das análises 

comparativas, usando os indicadores: coeficientes de rendimento escolar e idade, 

sendo aplicando o Teste T-Student para comparar as médias de idade dos ingressos 

com entrada no ano de 2010.2, 2011 e 2012, levando em consideração os ingressos 

de TGP e os ingressos dos cursos correlatos. 

Observou-se neste estudo um diagnóstico de relevância em relação à 

diminuição da média de idade dos ingressos do TGP, como também dos cursos 

correlatos, medida que avançou o ano a partir de 2010.2. No início em 2010.2 a 

média de idade do TGP era de 31,9 anos, tendo diminuindo nos outros dois anos, 

consecutivos, 2011 e 2012, respectivamente para 25,68 e 25,43, e foi se 



63 

aproximando da média dos cursos correlatos, que são, respectivamente, 24,68, 

23,49 e 22,81, apesar dos testes t dizer que as médias de idades são diferentes. 

Daí pode-se supor a hipótese que a inclusão do SISU como forma de 

ingresso do curso de Tecnologia em Gestão Pública e cursos correlatos da 

Universidade Federal da Paraíba contribui em grande parte para diminuição da 

média de idade dos ingressos, devido a sua abrangência, recebendo ingressos de 

todo o país, com faixa etária bem inferior à média de idade dos cursos estudados.  

Foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson para uma correlação 

entre as idades dos ingressos e seus CRE’s, percebendo-se um antagonismo na 

relação dos indicadores, tendo em vista que a correlação da idade com o CRE foi 

negativa, representando que estas variáveis são inversamente proporcionas. Em 

geral, tem-se que o crescimento da idade representa obtenção de menores CRE. 

A partir das limitações expostas no estudo e, aproveitando o surgimento de 

possíveis temas no decorrer da pesquisa, algumas oportunidades para pesquisas 

futuras podem ser sugeridas: pesquisa avaliando um maior número de participantes, 

envolvendo outros cursos outras unidades ou, até mesmo, a totalidade de unidades 

da Instituição; estudo comparativo de casos entre uma Instituição Pública e uma 

Instituição Privada, com vistas a analisar se há diferenças no perfil apresentados 

pelos ingressos dos cursos do Campo de Pública com o perfil dos ingressos dos 

outros cursos da instituição como instituições privadas. 
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ANEXO I 
 

IX FÓRUM DE COORDENADORES E PROFESSORES DO CAMPO DE 
PÚBLICAS. BRASÍLIA. 11 e 12 de abril de 2013 

 

Carta de Brasília  

O presente documento constitui uma síntese dos debates, dos 

posicionamentos e das deliberações do IX Fórum de Coordenadores e Professores 

do Campo de Públicas, particularmente sobre as especificidades do campo, em 

termos acadêmicos e da inserção do egresso no mundo do trabalho.  

O campo de públicas é o campo multidisciplinar de formação acadêmica, 

científica e profissional de nível superior, assim como da pesquisa científica, 

comprometido com a consolidação democrática. 

Tem como objetivo formar profissionais, gerar conhecimentos, desenvolver e 

difundir metodologias e técnicas, propor inovações sociais e promover processos 

que contribuam para o fortalecimento da esfera pública, a qualificação e melhoria da 

ação governamental e a intensificação e ampliação das formas de participação da 

sociedade civil na condução dos assuntos públicos. 

Compreendem tanto as ações de governo quanto as de outros agentes 

públicos não governamentais, sobretudo as organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos.  

O campo passou a ser reconhecido como tal a partir de 2005, com a criação 

de grande número de novos cursos de graduação no Brasil. Desde então, nove 

fóruns de coordenadores e professores desses cursos foram realizados, 

possibilitando um acúmulo de discussões que aponta para a consolidação do 

campo.  

Recentemente, foram aprovadas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de graduação em Administração Pública, publicadas no Diário Oficial da União 

de 14 de novembro de 2011 e que aguardam homologação pelo Ministério da 

Educação (MEC). Este processo está assentado em dois conjuntos de referenciais 

fundamentais:  

 

1. Referenciais epistêmicos  
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As últimas décadas testemunharam deslocamentos de papéis e o aumento da 

complexidade da esfera pública que, embora mantenha a centralidade do Estado, 

crescentemente cria novos espaços e incorpora novos atores sociais, ampliando a 

participação direta da sociedade civil nas políticas públicas e na governança 

democrática.  

Trata-se de tendência mundial seguida pelo Brasil, que se reflete tanto na 

produção intelectual sobre a gestão das políticas públicas, quanto na multiplicação 

de cursos de graduação e pós-graduação para formação de quadros profissionais 

competentes para atuar na formulação, implementação, análise e avaliação de 

políticas públicas.  

 

2. Referenciais empíricos  

 

Os referenciais epistêmicos acima balizam a constituição de um campo de 

públicas no Brasil, com a evidente ampliação dos ambientes de atuação profissional. 

O crescimento do campo é reflexo direto da consolidação democrática do país que, 

nas políticas educacionais, adotadas inclusive pelo MEC (REUNI), implicaram a 

criação de cursos especificamente voltados a qualificar e formar quadros para 

compreender essas mudanças e interferir profissionalmente, atuando na gestão 

dessas transformações.  

O reflexo mais visível desse percurso foi a criação, nos últimos 10 anos, de 

quase 80 cursos presenciais e cerca de 50 cursos na modalidade Educação a 

Distância (PNAP/UAB/MEC), com diversas denominações – administração pública, 

gestão de políticas públicas, gestão pública, gestão social e políticas públicas (ver 

anexo) – e egressos atuando principalmente em organizações da esfera pública.  

A realidade brasileira reflete tardiamente a experiência internacional 

consolidada pela qual, desde os anos 1960 e 70, afirma-se um campo distinto do de 

administração de negócios (business), composto por cursos como public 

administration, public management, public policy, public policy and management, 

public affairse non profit management.  

Expressão emblemática dessa tendência foi a criação, ainda nos anos 1970, 

nos Estados Unidos, da NASPAA – National Association of Schoolsof Public 

Affairsand Administration, entidade que reúne instituições ofertantes de cursos em 

todas essas formações.  
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Considerando esses referenciais epistêmicos e empíricos, o IX Fórum de 

Coordenadores e Professores do Campo de Públicas debateu e deliberou pelos 

seguintes encaminhamentos:  

 A defesa da homologação das diretrizes curriculares contidas na Resolução 

CNE/CES 266, como condição para o reconhecimento e a afirmação da natureza 

particular e das especificidades que são próprias dos cursos sob a égide dessas 

diretrizes.  

Essas especificidades conduzem à formação de um egresso com perfil 

ajustado à atuação nas seguintes esferas: como agente tecnopolítico em órgãos 

públicos federais, estaduais ou municipais, nas organizações não-estatais de caráter 

público, nacionais e internacionais, ou em quaisquer outras organizações orientadas 

pelo ethos público e para o bem público; como formulador, implementador e analista 

de processos sociais complexos relacionados à esfera pública.  

 A afirmação das diferenças fundamentais entre as DCNs n. 4/2005 e a 

Resolução CNE/CES 266. Enquanto as primeiras estão orientadas a referenciais 

acadêmicos para cursos de administração com ênfase em negócios (business 

administration), dando destaque a áreas funcionais (marketing, finanças, produção e 

recursos humanos), a Resolução 266, buscando estabelecer referenciais para os 

cursos do campo de públicas, tem o seu foco na articulação multi e interdisciplinar 

das quatro áreas do conhecimento – Administração, Ciências Sociais (Ciência 

Política, Sociologia e Antropologia), Direito e Economia – que constituem os 

alicerces conceituais e teóricos dos cursos do campo, tal como ilustrado na figura 

que segue. 

 Nas últimas décadas, o diálogo entre essas áreas de conhecimento gerou, 

nitidamente, um lócus (na acepção de objeto de estudo, de formação acadêmica e 

de capacitação profissional) caracterizado pelo interesse público, repercutindo no 

surgimento de cursos de graduação em gestão de políticas públicas, gestão pública, 

gestão social e políticas públicas, para além dos cursos de administração pública, 

cuja identidade coletiva é a formação acadêmica tecnopolítica. 
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F.1 Caracterização do Campo de Públicas 

 

A postulação de instrumentos apropriados para avaliação e reconhecimento 

dos cursos do campo de públicas pelo MEC/INEP, incluindo o ENADE e a avaliação 

institucional in loco, como forma de aprimorar a qualidade desses cursos de modo a 

garantir melhor formação dos estudantes. Isso porque, diante das especificidades 

próprias do campo, a aplicação direta e pura dos instrumentos avaliativos da área de 

administração, sobretudo no ENADE, tem gerado constrangimentos e danos aos 

cursos, em especial aos bacharelados em Administração Pública e Gestão Pública, 

com reflexos nos demais cursos do campo em processos de autorização, 

reconhecimento e renovação.  

- A ratificação do caráter estritamente acadêmico do campo de públicas, 

implicando o explícito e enfático reconhecimento do Conselho Federal de 

Administração (CFA) como interlocutor privilegiado, seja para o registro profissional 

dos egressos dos cursos do campo de públicas, seja como parceiro institucional 

para o próprio fortalecimento do campo – com o implícito fortalecimento, por 

sinergia, do próprio CFA.  
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Parceria essa passível de ser estreitada por meio de diálogo permanente 

entre este Fórum, representativo dos cursos do campo de públicas, e as Câmaras 

de Formação Profissional (CFP) e de Gestão Pública (CGP) do CFA.  

- A explicitação ao CFA, a título de sugestão, do indicativo para que os cursos 

do campo de públicas passem a receber o tratamento como campo conexo, 

reconhecido pelo CFA, análogo ao caso dos cursos de Turismo, que possuem DCNs 

específicas (Resolução CNE/CES n. 13/2006).  

 

Brasília, 12 de abril de 2013.  

Coordenadores e Professores do Campo de Públicas. 
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ANEXOS II 
 

UMA DEFINIÇÃO DO “CAMPO DE PÚBLICAS”  

“Campo de Públicas” é uma expressão que vem sendo utilizada, há pouco 

mais de uma década, no Brasil, por coordenadores, professores, alunos e egressos 

de cursos de graduação em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas 

Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social. 

 Refere-se ao campo multidisciplinar de formação acadêmica, científica e 

profissional de nível superior, assim como da pesquisa científica, comprometido com 

o aperfeiçoamento democrático e republicano. 

 Tem como objetivo formar profissionais, gerar conhecimentos, desenvolver e 

difundir metodologias e técnicas, propor inovações sociais e promover processos 

que contribuam para o aperfeiçoamento da esfera pública, qualificação e melhoria 

da ação governamental e intensificação e ampliação das formas de participação 

democrática da sociedade civil na condução dos assuntos públicos. 

Compreende tanto as ações de governo quanto as de outros agentes públicos 

não governamentais - sobretudo as organizações da sociedade civil." (Pires, 

Valdemir; Vainer, Carlos; Fonseca, Sérgio Azevedo. Grupo de Discussão Google 

Campo de Públicas, 2012). 

 


