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Resumo:  Com  a  atual  valorização  da  formação  acadêmica  o  número  de 
instituições de ensino superior (IES) no Brasil   vem se multiplicando, como 
consequência também houve um aumento de cobrança no que tange a  qualidade 
do ensino oferecido por essas instituições. No sentido de que a satisfação do 
aluno está ligada a qualidade do ensino, além de auxiliar na melhora das políticas 
voltadas ao estudante, este estudo objetiva fazer um levantamento dos fatores 
que determinam o nível de satisfação dos alunos no curso de Ciências Contábeis 
da UFRN/CERES Caicó. A pesquisa abrangueu uma amostra de 119 estudantes, 
caracterizando-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa que em relação 
aos seus objetivos é descritiva, por estudar características de um determinado 
grupo, e quanto aos seus procedimentos é uma pesquisa de levantamento, por 
permitir a generalização dos resultados. O instrumento de coleta de dados foi um 
questionário composto de questões hierarquizáveis contendo tópicos que 
caracterizam o respondente e as variáveis  da pesquisa, como intrumento de 
análise utilizou-se o Excel. No que diz respeito aos resultados, a pesquisa apontou 

que a satisfação dos alunos quanto aos aspectos externos estão entre bom e 

regular. Entretanto, apresentaram um percentual relevante no nível muito ruim, 
cujo pico foi 2,52% que foi atingido nas variáveis “políticas da instituição” e 
“materiais disponibilizados para estudo”. Da análise dos fatores internos destacamos 
o alto índice de interesse do aluno no mercado de trabalho, um aspecto que pode 
ser aprofundado em outra pesquisa, pois está ligado ao perfil do curso. 
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ABSTRACT 

With the current appreciation of the academic the number of higher education 

institutions (HEIs) in Brazil has been multiplying as a result there was also a 

collection of increase regarding the quality of education offered by these institutions. 

In the sense that student satisfaction is linked to quality of education, and assist in 

the improvement of those intended for student policies, this study aims to survey 

the factors that determine the level of student satisfaction in the course of 

Accounting UFRN / CERES Caico. Research abrangueu a sample of 119 students, is 

characterized as a quantitative approach to research in relation to
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their goals is descriptive, to study characteristics of a particular group, and about 

their procedures is a survey research by allowing the generalization results. The data 

collection instrument was a questionnaire consisting of questions with topics ranked 

in order to characterize the respondent and the variables of the research, as  

analysis  of instrument was  used Excel. Regarding the  results, the  survey 

indicated that student satisfaction as the external aspects are between good and 

regular. However, they showed a significant percentage in very bad level, whose 

peak was 2.52% which was achieved in the variables "policies of the institution" and 

"material available for study." Analysis of the internal factors we highlight the high 

level of student interest in the labor market, an aspect that can be deepened in 

other research, because it is connected to the profile of the course. 
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INTRODUÇÃO 

Com a atual valorização da formação acadêmica o número de instituições de 

ensino superior (IES) no Brasil  vem se multiplicando, como consequência também 

houve um aumento de cobrança no que tange a  qualidade do ensino oferecido 

por essas instituições. Nesse sentido a satisfação do aluno está ligada a qualidade 

do ensino, além de auxiliar no aprimoramento de projetos políticos-pedagógicos, 

de programas de acesso e permanência, enfim, de todas as políticas voltadas aos 

estudantes (SCHLEICH; POLYDORO; SANTOS, 2006). 

Partindo dessa realidade, o presente  estudo objetiva fazer um levantamento dos 

fatores que determinam o nível de satisfação dos alunos no curso de Ciências 

Contábeis da UFRN/CERES Caicó. Para alcançar esse objetivo partimos dos 

objetivos específicos: 

I-       Identificar o perfil dos alunos do curso de Ciências Contábeis Ceres 

Caicó; 

II-      Analisar o nível de satisfação do aluno quanto aos fatores externos 

(Políticas  da  Instituição;  estruturas  disponíveis;  materiais 

disponibilizados para estudo; relação professor aluno; e envolvimento 

dos professores com o curso); e, 

III-    Analisar o nível de satisfação quanto aos fatores internos (Afinidade 

com os conteúdos; interesse do aluno quanto ao mercado de trabalho; 

e interesse do aluno quanto ao curso e aos conteúdos abordados). 

Para fins sistemáticos de compreensão e reposta do problema estão dispostos os 

tópicos: Referencial teórico, onde tratamos dos conceitos necessários para o 

entendimento do estudo; metodologia; resultados obtidos, toda a parte de 

discursão; e, por fim, as considerações finais.



METODOLOGIA 

Participaram desse estudo uma amostra constituída por 119 estudantes do curso 

de Ciências Contábeis UFRN- CERES Caicó, cujo conjunto universo da pesquisa foi 

todos os estudantes do curso de Ciências Contábeis desta instituição. Quanto a seus 

objetivos a pesquisa é descritiva, por estudar características de um determinado  

grupo  (GIL,2002).  Quanto  aos  procedimentos,fizemos  uso  da pesquisa de 

levantamento que,segundo Silva (2006) “[...]permite a generalização dos resultados 

obtidos para o total da população[...].” Como instrumento de coleta utilizamos 

questionários com questões hierarquizáveis contendo tópicos que caracterizam o 

respondente(Período, sexo e idade) e as variáveis da pesquisa. Por fim, analisamos 

as variáveis no Microsoft Office Excel. 
 

 

DISCUSSÃO 

1.2         Identificação do perfil dos estudantes pesquisados 

A população desse estudo foram todos os alunos do curso de Ciências Contábeis 

da UFRN-CERES/Caicó matriculados no semestre 2015.2, onde alcançamos como 

amostra o número de 119 respondentes.De acordo com a pesquisa a idade dos 

alunos gira em torno 25 anos, desses 39,5% são do sexo masculino e 60,5% são 

do sexo feminino. Isto indica que o curso é frequentado por uma população 

jovem, em sua maioria do sexo feminino. Quanto a sua disposição por período temos 

uma melhor visualização na tabela abaixo: 

Tabela 1- Caracterização dos alunos por período 
 

Período Frequência Percentual 

2º 29 24,40% 

4º 30 25,20% 

6º 20 16,81% 

8º 28 23,51% 

10º 12 10,80% 

Total 119 100% 

 
Fonte: Dados da pesquisa(2015). 

A heterogeneidade da distribuição dos alunos por período se deu pelo motivo de 

alguns deles não estarem presentes no dia da coleta dos dados. Observando-se, 

nesse sentido, que os resultados não apresentaram deficiência devido ao total 

satisfatório de respondentes. 

1.3         Políticas da instituição 

Nesta variável, analisamos a opinião dos estudantes no que se refere às políticas 

da instituição, de acesso, permanência, assistência estudantil, etc. A pesquisa 

indicou, de maneira geral, que 2,52% classificam o item como muito ruim, 5,88% 

como ruim, 39,49% como regular, 47,91% como bom, 1,68% como ótimo e 

2,52% preferiu deixar o item sem resposta.



1.4         Estruturas disponíveis 

Essa segunda variável refere-se às estruturas disponíveis pela instituição, como as 

salas de aula, laboratórios, ambientes de estudo, etc. 1,68% classificaram este 

item como muito ruim,  7.56% como ruim, 44,54% como regular, 43,70% como 

bom, e 2,52% como ótimo. 
 
 

 
1.5         Materiais disponíveis para estudo 

Neste item analisamos o nível de satisfação quanto aos materiais disponíveis para 

estudo, os livros, atualizados ou não, a quantidade, a qualidade, etc. Aqui 2,52% 

classificaram o item como muito ruim, 10,08% ruim, 32,37% regular, 50,43% 

bom, e 4,20% ótimo. 

1.6         Relação professor aluno 

Quanto a relação professor aluno, 0,84% classificaram a questão como ruim, 

21,84% como regular, 68,07% como boa, 8,41como ótima, e 0,84% optaram por 

deixar sem resposta. 

1.7         Envolvimento dos professores com o curso 

O envolvimento dos professores que com curso é classificado em 0,84% muito ruim, 

4,20% ruim, 31,93% regular, 52,95% bom, 8,40% ótimo, e 1,68% optaram por 

não responder. 

1.8         Afinidade com os conteúdos 

A pesquisa indicou que 0,84% dos alunos classificam o item com muito ruim, 

3,36% como ruim, 21,85% como regular, 65,55 como bom e 8,40 como ótimo. 

1.9         Interesse do aluno quanto ao mercado de trabalho 

Quanto a essa variável identificamos que 0,84% classificam como muito ruim, 

3.36% como ruim, 21,85% como regular, 65,55% como bom e 8.40% como 

ótimo. 

1.10       Interesse do aluno quanto ao curso e aos conteúdos 

Identificamos que 2,52% classificam o item como ruim, 14,28% regular, 68,91 

bom, e 14,28% ótimo. 
 

 

CONCLUSÃO 

No que se refere aos resultados, a pesquisa apontou que a satisfação dos alunos 

quanto   aos   aspectos   externos   estão   entre   bom  e   regular.  Entretanto, 

apresentaram um percentual relevante no nível muito ruim, cujo pico foi 2,52% 

que foi atingido nas variáveis “políticas da instituição” e “materiais disponibilizados 

para  estudo”.  Da  análise  dos  fatores  internos  destacamos  o  alto  índice  de 

interesse  do  aluno  no  mercado  de  trabalho,  um  aspecto  que  pode  ser 

aprofundado em outra pesquisa, pois está ligado ao perfil do curso. 

Por fim, atingimos nossos objetivos específicos e também o geral, fazendo um 

levantamento dos fatores que influenciam o nível de satisfação dos alunos de 

Ciências Contábeis do CERES. Verificamos, também, a necessidade de estudos da



mesma temática, pois, a mensuração da satisfação dos alunos pode auxiliar no 

aprimoramentodas políticas voltadas aos estudantes, assim como,da qualidade do 

ensino oferecida pela instituição. 
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