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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação do/a enfermeiro/a sempre foi uma preocupação da categoria. Sabe-se que 

antes mesmo da criação das Diretrizes Curriculares para a Enfermagem (DCN) em 2001, a 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), teve papel significativo na elaboração e 

aprovação das DCN, mediante a atuação de uma comissão de especialistas de enfermagem 

ainda na década de 1990 (BAGNATO; RODRIGUES, 2007).  

O aparecimento das DCN para a formação de força de trabalho em saúde foi amparado 

legalmente pelo Plano Nacional de Educação (PNE) sob a égide da Lei 10.172, de 09 de janeiro 

de 2001, além de atender ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996. As orientações dispostas nas DCN definiram novos parâmetros de organização, de 

desenvolvimento e de avaliação dos projetos pedagógicos de cada curso das Instituições de 

Ensino Superior (IES), produzindo mudanças nos princípios, fundamentos e procedimentos na 

formação profissional (BARBOSA et al, 2003). 

Particularmente, para a formação do profissional de enfermagem, as DCN foram 

asseguradas pela Resolução nº 03, de 07 de novembro de 2001. Este documento orienta que 

para ofertar uma formação de qualidade, os cursos de graduação em Enfermagem deverão 

garantir: a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência mediante a oferta 

de um ensino crítico/reflexivo e criativo; promover o estímulo ao desenvolvimento de projetos 

de pesquisas com relevância social, que levem em conta a epistemologia dos modelos do 

processo saúde-doença; ofertar atividades teóricas e práticas de forma articulada e 

interdisciplinar, logo nos períodos iniciais do curso; construir elementos que proporcionem uma 

educação cidadã e participativa para inserção na sociedade; assegurar autonomia institucional, 

flexibilidade, integração estudo/trabalho e pluralidade no projeto pedagógico do curso; 

desenvolver metodologias no processo ensino/aprendizagem que possibilitem ao estudante 

refletir sobre cenário social e aprenda a aprender; utilizar estratégias pedagógicas de modo a 

articular os atributos essenciais à formação do enfermeiros, tais quais, o saber, o saber fazer e 

o saber conviver, na perspectiva de estimular o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender 

a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer; proporcionar o desenvolvimento de 

trabalhos grupais, com objetivo de ampliar discussões e a convivência coletiva; valorizar as 

dimensões éticas e humanísticas, estimulando atitudes e valores com base ao exercício da 

cidadania e solidariedade; e por fim, articular a licenciatura junto ao bacharelado em 

enfermagem (BRASIL, 2001). 
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No que se refere a formação pedagógica do/a enfermeiro/a, esta aparece timidamente no 

documento das DCN de 2001, embora tenha-se registros documentais sobre um período de 

estímulo e debate frequente presentes principalmente na década de 1980. Tais discussões que 

permeiam a formação pedagógica do enfermeiro, perderam força e ainda é uma questão mal 

resolvida e polêmica para a profissão (BAGNATO; RODRIGUES, 2007).  

Santos et al (2014) afirmam que, embora exista uma valorização da formação 

pedagógica para o enfermeiro atuar no SUS junto à comunidade, persiste o desafio para 

estruturação de cursos de bacharelado e licenciatura em Enfermagem, devido às notórias 

exigências das DCN, o que tem revelado uma priorização por constituição de cursos apenas na 

modalidade bacharelado. Em contrapartida, sabe-se que o enfermeiro é também um educador 

em saúde e, independente da inserção profissional, uma das competências e habilidades diz 

respeito à formação e à educação continuada de outros trabalhadores da área de 

saúde/enfermagem, bem como à condução de atividades de educação em saúde junto à 

comunidade (BRASIL, 2001).  

Para Spessoto e Missio (2016) as orientações e legislações nacionais sugerem a 

separação da oferta concomitante entre o bacharelado e licenciatura, e esse fato seria inclusive 

um dos grandes motivos para diminuição de cursos de enfermagem na modalidade de 

licenciatura. Em pesquisa recente no site e-MEC (2020) de 22 cursos com grau de licenciatura 

em enfermagem registrados, apenas 09 não se encontram em extinção (e-MEC, 2020). Dado 

realmente preocupante, agravado também pela ausência de exigência de formação pedagógica 

para o enfermeiro assumir o papel docente, tanto no nível profissionalizante quanto no superior. 

Contudo, na contramão desse movimento, estudos revelam o aumento gradativo da 

inserção profissional de egressos em Enfermagem na docência, especialmente no Ensino 

Técnico Profissionalizante (PUSCHELL; INACIO; PUCCI, 2009; CABREIRA; MISSIO; 

LOPES, 2010). Pesquisa com discentes de Enfermagem sobre as competências profissionais 

necessárias para o enfermeiro também identifica a relevância do desenvolvimento de 

competências pedagógicas durante a graduação, ou seja, estimular a atuação do enfermeiro 

educador para que ele possa conduzir atividades de educação em saúde tanto para a 

comunidade, como na educação profissional junto à equipe de trabalho (LEAL et al, 2016).  

Diante do exposto, é preciso repensar a inserção ou então possibilidade da oferta da 

licenciatura para os cursos de graduação em Enfermagem, tendo em vista uma maior 

qualificação destes profissionais para ingressarem no ensino, um campo em extensão, bem 



5 

 

como qualificar o papel de educador em saúde, inerente a realidade do enfermeiro nos diferentes 

níveis de atenção.  

A motivação pelo tema estudado brota da vivência e realidade da qual a pesquisadora 

faz parte. Docente do curso de graduação em enfermagem do Campus Caicó a onze anos, que 

desde a sua implantação em 2006, oferece o grau de bacharelado e licenciatura concomitante, 

escuta insatisfação de alguns discentes pela configuração do curso. No entanto, desconhece a 

percepção de egressos no que diz respeito as contribuições ou dificuldades que a licenciatura 

possibilitou para a sua prática profissional.   

Para tanto, parte-se do pressuposto de que a licenciatura juntamente com o bacharelado 

em enfermagem oferece um diferencial na formação e atuação do enfermeiro, repercutindo 

positivamente na prática profissional destes, facilitando sua atuação em diferentes campos de 

trabalho, bem como amplia o leque de possibilidades laborais e de visão de mundo.  

O estudo se justifica por existir lacunas de investigações a nível local sobre as 

repercussões da formação para o licenciado em enfermagem em sua prática profissional.  Além 

disso, acompanhar egressos é uma atividade que visa a aproximação entre a instituição de 

ensino superior e seus ex-estudantes, tendo como objetivo colher informações sobre a inserção 

dos mesmos no mercado de trabalho, realizar auto avaliação continuada e identificar a 

necessidade de novos perfis profissionais, como também a adequação da oferta de cursos e 

melhoria da formação acadêmica (UERN, 2019).   

A importância deste estudo reside na contribuição quanto à discussão, acerca da 

formação pedagógica do licenciado em enfermagem, e sua articulação com as necessidades do 

atual mundo do trabalho. Além disso, este trabalho pode auxiliar as instituições formadoras a 

conhecerem as arestas e as potencialidades dessa articulação, indicando possíveis estratégias 

para superação de problemas e otimizando, assim, a formação futura.   

Dessa forma, toma-se como questão norteadora do estudo a seguinte indagação: Quais 

as contribuições ou dificuldades inerentes a formação pedagógica do licenciado em 

enfermagem para sua atuação profissional?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

Analisar as contribuições e/ou fragilidades da formação do licenciado em enfermagem 

do Campus Caicó em relação a sua prática profissional  

2.2 ESPECÍFICOS 

 Traçar perfil socioeconômico e profissional de egressos graduados em enfermagem; 

 Identificar contribuições e dificuldades inerentes ao processo formativo da licenciatura 

em enfermagem;   

 Discutir a formação pedagógica de egressos licenciados e sua inserção profissional 

como enfermeiros.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO 

 

O estudo será do tipo exploratório, transversal, descritivo com abordagem nessa 

primeira fase qualitativa. Para Gil (2002) as pesquisas exploratórias proporcionam maior 

familiaridade com o problema proposto para a pesquisa e envolvem elementos processuais 

como levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas envolvidas com a realidade a ser 

investigada. O autor prossegue afirmando que, por sua vez, a pesquisa descritiva concentra-se 

na exposição das principais características de determinadas populações ou fenômenos e também 

envolve elementos processuais para a coleta dos dados, tais como questionários e observações 

sistemáticas.  

 

3.2 POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

A população alvo será os egressos do curso de graduação em enfermagem do Campus 

Caicó. Deste a implantação do curso de enfermagem em Caicó, em outubro de 2006, colou grau 

aproximadamente180 discentes, entre os anos de 2010 até 2019.  A escolha pelo egresso como 

participante dessa pesquisa, se dar por compreendermos que estes têm muito a contribuir com 

as mudanças na formação do enfermeiro, podendo melhorar inclusive sua articulação com o 

mundo do trabalho e inferir sobre a importância ou não da sua formação pedagógica.  

Todos os egressos que possuírem e- mails e/ou telefones nos registros cadastrais do 

curso de graduação em enfermagem serão contactados e convidados a participar da pesquisa, 

no entanto é necessário atender alguns critérios de inclusão, tais quais:   

 

 Ter colado grau em bacharelado e licenciatura entre os anos de 2010 até 2019;  

 Ter experiência profissional na área de formação; 

 Possuir e-mail atualizado nos registros cadastrais do curso de graduação em 

enfermagem – Campus Caicó; 

 Responder a pesquisa em formulário online no período determinado para a coleta de 

dados 

Entre os critérios de exclusão para participar dessa pesquisa, tem-se: 
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 Nunca ter atuado na área de formação acadêmica em enfermagem até o período da 

pesquisa;  

 Não possuir e-mail e/ou telefone encontrados nos registros cadastrais do curso de 

graduação em enfermagem - Campus Caicó;  

 Não responder a pesquisa em formulário online ou não enviar retorno no prazo da coleta 

de dados.  

 

A investigação tem enfoque qualitativo e dada a natureza desse fenômeno, em que a 

objetividade se inscreve na subjetividade, a composição amostral em estudos qualitativos não 

segue parâmetros estatísticos, pois a suficiência dos dados está na densidade e profundidade do 

que é relatado a ponto de torná-lo possível, conforme o julgamento fundamentado do 

pesquisador, uma interpretação ampla do fenômeno ora investigado.  

Nesse sentido, o tamanho da amostra não pode ser estabelecido a priori, pois dependerá 

do acúmulo das narrativas, a chamada saturação teórica, o que só pode ser percebido no decorrer 

do trabalho de campo. Contudo, no contexto dessa investigação, estima-se que pelo menos 30% 

da população total participe da pesquisa, correspondendo a 54 indivíduos aproximadamente 

(SCRHAIBER, 1995; MINAYO, 2010).  

Neste caso, a seleção dos participantes também difere da pesquisa quantitativa, sendo 

levado em consideração os seguintes princípios: (a) escolher os sujeitos que detêm os atributos 

relacionados ao que se pretende estudar; (b) considerar a possibilidade de inclusões sucessivas 

de sujeitos até que seja possível uma discussão densa das questões da pesquisa. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para dar viabilidade à pesquisa será utilizada a aplicação de questionário em formulário 

online, para atingir os objetivos propostos. A realização de pesquisas através de formulários é 

uma alternativa amplamente utilizada nos dias atuais, facilitando à disseminação da pesquisa 

aos participantes, bem como auxilia também no ordenamento dos dados coletados para 

realização da análise (OLIVEIRA; JACINSKI, 2017).  Existem várias vantagens associadas à 

utilização do formulário eletrônico quando comparado ao formulário convencional (com 

utilização de papel), entre elas, a facilidade na busca de dados, a utilização de armazenamento 

físico diminuto e distribuição fácil e rápida (ZANINI, 2007).  
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Uma alternativa disponível para criação de formulários eletrônicos online é a plataforma 

Google Forms, que é uma ferramenta que oferece suporte para a criação de formulários 

personalizados de forma simples (GOOGLE, 2020). Para tanto, foi construído previamente um 

questionário semiestruturado (Apêndice B).  

Esse instrumento contém perguntas abertas e fechadas elaborados pela pesquisadora 

dividido em duas partes; Parte I: Caracterização do egresso; Parte II: Questões abertas sobre a 

formação do licenciado em enfermagem. Todos os participantes só terão acesso ao questionário 

eletrônico, após aceitarem a participação na pesquisa mediante leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Apêndice A) que antecederá a abertura do 

questionário para o participante.  

 

3.4  PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Antes de dar início a coleta de dados do referido estudo, a pesquisa será submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para análise 

das questões éticas envolvendo pesquisas com seres humanos.   

Por se tratar de uma pesquisa que não tem instituição participante, foi elaborado um 

Termo de Anuência e assinado pela direção do Campus Caicó, para que os pesquisadores 

tenham posse das informações necessárias para contactar os participantes, tais quais: e-mail 

e/ou telefones (APENDICE C). Após a submissão do projeto utilizando a Plataforma Brasil e 

posterior aprovação pelo comitê de ética indicado, será iniciada as fases do estudo para 

realização da coleta de dados através do instrumento de coleta de dados formulado e 

disponibilizado por meio eletrônico.  

 

3.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para realizar a análise qualitativa do material coletado nos roteiros semiestruturados de 

entrevista utilizar-se-á a análise de conteúdo descrita por Laurence Bardin (2016), na 

modalidade análise lexical. A análise de conteúdo é bastante utilizada nas investigações em 

saúde e tem como objetivo principal analisar documentos, depoimentos ou comunicações com 

intuito de obter de forma sistemática e objetiva a descrição das mensagens ou indicadores 

(quantitativos ou não), de tal forma que possa realizar inferência dos conhecimentos 

relacionados a determinado objeto de estudo (BARDIN, 2016; MINAYO, 2010). A despeito da 
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análise de conteúdo lexical, essa se baseia na contagem de palavras por meio de agrupamento 

destas, até que se consiga agrupa-las de forma a dar sentido ao texto. (MINAYO, 2010).  

 Destarte a análise de conteúdo segue alguns preceitos que precisam ser respeitados 

durante a sua execução, dentre eles destacam-se a objetividade, sistematicidade e em algumas 

situações a quantificação (MINAYO, 2010). Para tanto, nesse método de análise faz-se 

necessário considerar as regras preestabelecidas de forma que os conteúdos sejam ordenados e 

sistematizados, atingindo assim os objetivos da pesquisa, possibilitando fazer inferências sobre 

a população estudada.  

De acordo com Minayo (2010) as etapas para a realização da técnica da análise temática 

dividem-se em pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. Na pré-

análise deve-se realizar uma leitura flutuante a qual implica na leitura exaustiva do material 

coletado, sem a intenção de detectar elementos específicos nos depoimentos. Posteriormente 

deve-se definir as unidades de significação ou temas, comparando-os com os objetivos e 

hipóteses já estabelecidos no estudo. Na pré-análise serão empregadas as unidades de registro 

(palavras-chaves ou frase), considerando os temas ou unidades de significação.  

Já na fase de exploração de material deverão ser criadas as categorias de análise, por 

sistematização e agrupamento dos depoimentos em comuns, ou seja, a formação das categorias 

se dar pela aproximação dos elementos textuais existentes nos depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa. Por último, na etapa de interpretação dos resultados, é realizado um diálogo com os 

autores que discorrem sobre a temática estudada, possibilitando aprofundar as discussões dos 

resultados encontrados. 

Para auxiliar o método de tratamento dos dados qualitativos, as entrevistas serão 

organizadas em um único corpus textual e submetidas a técnica de Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) no software IRAMUTEQ (Interface de Rpour Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) versão 0.7. Esse software é open source, 

ou seja, de acesso gratuito. Utiliza o ambiente estatístico do software R versão 3.1.2 e a 

linguagem python (www.python.org). O IRAMUTEQ possibilita diferentes tipos de análise de 

dados textuais, desde as mais básicas como a lexicografia que trabalha sobretudo a lematização 

e o cálculo de frequência de palavras; até as mais complexas como análises multivariadas por 

exemplo a classificação hierárquica descendente de segmentos de texto, análise de 

correspondências e análises de similitude. (CAMARGO; JUSTO, 2013).  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 
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Em defesa dos preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, e levando em 

consideração as disposições da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS/MS), o trabalho será inicialmente submetido à Plataforma Brasil que o encaminhará ao 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e só 

após aprovação e consentimento por esse órgão será dado início as fases da pesquisa.  

A realização do estudo proposto obedecerá aos critérios estabelecidos pela Resolução 

466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em pesquisa com seres 

humanos, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). 

Nos momentos que antecedem a coleta, os sujeitos envolvidos na pesquisa serão esclarecidos 

quanto à importância, contribuições e possíveis riscos do estudo e só posteriormente ao 

assinalar que concorda fazer parte da pesquisa, o participante terá acesso ao questionário 

eletrônico. A data, horário  e local de acesso ao questionário serão estabelecidos pelos sujeitos 

da pesquisa, já que o mesmo receberá o formulário por e-mail, mantendo o sigilo e privacidade 

para responder aos questionamentos presentes no formulário.  

 Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável 

Rosangela Diniz Cavalcante no Departamento de Enfermagem no Campus Caicó, a fim de 

garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes. 

Se por ventura houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação nesse 

estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para reparar 

dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de 

despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora Rosangela Diniz Cavalcante.  

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados serão utilizados unicamente para divulgação em meios científicos, tais quais eventos 

e periódicos nacionais ou internacionais. A pesquisadora estará à disposição para qualquer 

esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo.  

 

3.7 RISCOS E BENEFÍCIOS 

A referida pesquisa envolverá riscos mínimos aos participantes pela possibilidade de 

causar qualquer tipo de constrangimento por não saber responder algum questionamento 

presente no formulário online e/ou medo de não ter o sigilo e privacidade das informações 
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disponibilizadas. Esses riscos serão minimizados mediante: a garantia do seu 

anonimato/privacidade tendo em vista que você terá acesso ao instrumento de coleta de dados 

mediante seu login e senha; o participante responderá ao instrumento de coleta de dados no 

local, horário e data de acordo com a sua disponibilidade; terá a manutenção do sigilo e o 

respeito das informações disponibilizadas, tendo em vista que apenas o discente e a 

pesquisadora responsável poderão manusear e guardar os questionários; será mantido o sigilo 

das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado 

que identifique sua participação; garantia de que você se sinta à vontade para responder ao 

questionário online, podendo desistir a qualquer momento, com a anuência da instituição de 

ensino para a realização desta pesquisa.  

Em relação aos benefícios o estudo irá contribuir para o curso de graduação em 

enfermagem do Campus Caicó, auxiliando no acompanhamento de egressos, além de auxiliar 

na avaliação da formação desses profissionais de saúde e sua articulação com as necessidades 

do mundo do trabalho contemporâneo.   Além disso, possibilitará avaliação da formação 

pedagógica do enfermeiro licenciado e sua contribuição para o exercício profissional, 

conhecendo as arestas e as potencialidades dessa articulação, indicando possíveis estratégias 

para superação de problemas e otimizando, assim, a formação futura. 

3.8 FINANCIAMENTO 

Todas as despesas decorrentes da viabilização desta pesquisa serão de responsabilidade 

da pesquisadora. A UERN se responsabilizará em disponibilizar referências contidas em sua 

biblioteca, computadores e conectivos e salas de estudo.
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4 CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES 

2020 2021 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X    

Criar formulário eletrônico  X X           

Solicitação das informações dos  

possíveis participantes   

 X           

Coleta de dados   X X X X       

Tratamento e Análise dos Dados       X X X    

Construção e envio do Relatório 

Parcial  

     X       

Construção das considerações finais           X   

Construção do Relatório Final            X  

Envio do Relatório Final            X 

Participação no Evento de Iniciação 

Científica da UERN 

           X 
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5 ORÇAMENTO 

MATERIAL DE CONSUMO Quant. Valor Unit. Total 

Resma de papel A4 02 20,00 40,00 

Canetas 05 2,00 10,00 

Compact Disk (CD) 02 2,50 5,00 

Pen-drive 01 15,50 15,50 

MATERIAL PERMANENTE Quant. Valor Unitário Total 

Livros  02 25,00 50,00 

Celular 01 350,00 350,00 

Notebook  01 1000,00 1000,00 

Eventos Científicos 02 150,00 300,00 

SERVIÇOS TERCEIROS Quant. Valor Unitário Valor Total 

Xerocópias 500 0,10 50,00 

Impressão 400 0,20 80,00 

Submissão e publicação de artigos 01 300,00 300,00 

TOTAL 2200,50  
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APENDICE A: Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ O impacto da licenciatura na 

prática profissional de egressos de enfermagem do Campus Caicó” coordenada pelo (a) Prof. 

Rosangela Diniz Cavalcante e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso 

lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte procedimento: preencher 

um formulário google que será disponibilizado através do seu e-mail, cuja responsabilidade do 

envio é do estudante do curso de enfermagem Henrique Marcelino Ovidio de Oliveira, do 

Campus de Caicó, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.  As informações coletadas 

serão organizadas em um banco de dados no Excel e analisadas a partir da técnica de análise de 

conteúdo com ênfase na análise lexical. O tratamento dos dados será realizado mediante uso do 

software IRAMUTEQ versão 0.7 que auxilia no processamento de dados qualitativos. As técnicas 

de tratamento as quais os dados serão submetidos no software serão:  lexicografia básica e a 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que permite a formação de classes por meio do 

agrupamento dos segmentos de textos, organizadas a partir das semelhanças e dessemelhanças 

entre si, de acordo com o significado utilizado pelo vocabulário.  

 Essa pesquisa tem como objetivo geral: analisar as contribuições e/ou fragilidades da 

formação do licenciado em enfermagem do Campus Caicó em relação a sua prática profissional. 

E como objetivos específicos: traçar perfil socioeconômico e profissional de egressos graduados 

em enfermagem; identificar contribuições e dificuldades inerentes ao processo formativo da 

licenciatura em enfermagem; discutir a formação pedagógica de egressos licenciados e sua 

inserção profissional como enfermeiros.  O benefício desta pesquisa é a possibilidade de avaliar 

a formação pedagógica do enfermeiro e sua contribuição para o exercício profissional. Além 

disso, este trabalho pode auxiliar as instituições formadoras a conhecerem as arestas e as 

potencialidades dessa articulação, indicando possíveis estratégias para superação de problemas e 

otimizando, assim, a formação futura.   

Os riscos mínimos que você, participante da pesquisa, estará exposto são de 

constrangimento por não saber responder algum questionamento presente no formulário online 

e/ou medo de não ter o sigilo e privacidade das informações disponibilizadas. Esses riscos serão 

minimizados mediante: a garantia do seu anonimato/privacidade tendo em vista que você terá 

acesso ao instrumento de coleta de dados mediante seu login e senha; responderá ao instrumento 

de coleta de dados no local, horário e data de acordo com a sua disponibilidade; terá a manutenção 

do sigilo e o respeito das informações disponibilizadas, tendo em vista que apenas o discente e a 

pesquisadora responsável poderão manusear e guardar os questionários; será mantido o sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 

identifique sua participação; garantia de que você se sinta à vontade para responder ao 

questionário online, podendo desistir a qualquer momento, com a anuência da instituição de 

ensino para a realização desta pesquisa. 
Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável 

   Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Caicó 

Curso de Enfermagem 
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Rosangela Diniz Cavalcante no Departamento de Enfermagem no Campus Caicó, a fim de 

garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes.  

Se por ventura houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação nesse 

estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para reparar 

dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de 

despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora Rosangela Diniz Cavalcante. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. A pesquisadora estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Esse termo contém as principais informações da pesquisa, e será disponibilizado 

mediante o link de acesso no seu e-mail, podendo ter acesso sempre que precisar ou arquivar em 

uma pasta no seu computador. Caso tenha alguma dúvida a respeito da pesquisa poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, Rosangela Diniz Cavalcante, docente do Departamento 

de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Caicó, no 

endereço: Av. Rio Branco, 725, Centro – Caicó, RN 59.300-000. Telefones para contato (84) 

3421-6513 ou (84) 99665-7709;  E-mail: rosangelacavalcante35@gmail.com.  

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP-UERN) – Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel Antonio da Silva 

Neto  s/n  - Aeroporto. Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br – CEP: 59607-360 

- Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  
Consentimento Livre 
Concordo em participar da pesquisa intitulada “O IMPACTO DA LICENCIATURA 

NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE EGRESSOS DE ENFERMAGEM DO CAMPUS 

CAICÓ”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido (a) quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que 

possam advir da minha participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que 

minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo 

assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação. 

 

Cidade, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

 

Discente - Henrique Marcelino Ovidio de Oliveira - Aluno do Curso de enfermagem, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Caicó, no endereço Av. Rio 

Branco, 725, Centro – Caicó, RN 59.300-000. Telefone: (84) 3421-6513 

Professora Rosangela Diniz Cavalcante (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, Campus xxxxxxxxxx, no endereço Av. Rio Branco, 725, Centro – Caicó, RN 59.300-000. 

Telefone (84) 3421-6513 ou (84)99665-7709.  

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel 

Antonio da Silva Neto  s/n  - Aeroporto. Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br 

– CEP: 59607-360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  
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APENDICE B: Instrumento de Coleta de Dados  
 

FORMULÁRIO ON LINE 

PARTE I- CARACTERIZAÇÃO DO EGRESSO: 

1. Município de residência atual: _______________________ 

2. Sexo: 1.(   ) Masculino   2.(   ) Feminino 

3. Idade: __________ (anos) 

4. Estado Civil: 1. (   ) Solteiro 2. (  ) Casado   3. (   ) Viúvo     4. (   ) Divorciado/Separado 

5. Ano que colou grau em enfermagem pela UERN: ______________ 

6. Possui ou encontra-se inserido/a em pós-graduação:  

1.(    ) Sim   2.(    ) Não 

Se sim, assinalar o nível de maior pós-graduação que cursa/cursou: 

1.(   )Especialização Lato Sensu  2.(   ) Residência   3.(   ) Mestrado profissional 

4.(   ) Mestrado acadêmico  5.(   ) Doutorado   6.(   ) Pós-Doutorado 

06. Área da pós-graduação assinada na questão 05 (exemplo: mestrado em saúde coletiva 

ou especialização em neonatologia): ____________________________ 

07. Trabalha?  

1.(   ) Sim, atuo e exerço a profissão relacionado à graduação em enfermagem 

2.(    ) Sim, mas no momento exerço a profissão em outra área não relacionada a graduação 

em enfermagem 

3.(   )Não estou trabalhando atualmente, mas já exerci a profissão relacionada a área da 

formação em enfermagem.  

4.(   ) Não, nunca exerci a profissão relacionada à graduação em enfermagem 

08. Em qual área exerce ou exerceu sua profissão relacionada à graduação em 

enfermagem (se tiver mais de uma área de atuação, especificar, exemplo: área hospitalar 

e/ou atenção básica; gestão dos serviços de saúde; coordenação de programas e/ou cursos; 

docência, pesquisa, outros) -________________________________________________ 

09. Com quanto tempo de formado conseguiu seu primeiro emprego relacionado à 

graduação em enfermagem 

1.(   )Até 6 meses de formado.     

2.(   )Mais de 6 meses até 1 ano de formado. 

3.(   ) Mais de 01 ano até 2 anos de formado.   

4.(   ) Acima de 2 anos de formado.  
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10.Como conseguiu ingressar no mercado de trabalho (assinalar mais de uma alternativa, 

caso tenha mais de um vínculo empregatício relacionado à formação em enfermagem):  

1.(   ) Concurso público 

2.(   ) Processo seletivo 

3.(   ) Contato direto com instituição 

4.(   ) Indicação de profissionais da área 

5.(   ) Indicação de amigos/parentes 

6.(   ) Outros. Especifique: _______________________________________ 

11. Regimes de trabalho (pode assinalar mais de uma alternativa, caso tenha mais de um 

vínculo empregatício relacionado à sua formação):  

1.(    ) Contrato por tempo determinado 

2.(    ) CLT 

3.(    ) Estatutário  

4.(    ) Autônomo 

5.(    ) Outro. Especifique: ___________________________________ 

12. Carga horária semanal de trabalho: _______________ (Se tiver mais de um vínculo 

profissional relacionado à sua graduação em enfermagem, favor somar as cargas 

horárias). 

13. Renda mensal líquida atuando como enfermeiro/a de todos os vínculos: (considerar 

o salário mínimo de R$ 1.045 reais). 

1.(   ) Até 02 salários mínimos  

2.(   ) De 03 a 04 salários mínimos  

3.(   ) De 05 a 07 salários mínimos  

4.(   ) De 08 a 10 salários mínimos 

5. (   ) Acima de 10 salários mínimos  

PARTE II- QUESTÕES ABERTAS SOBRE A FORMAÇÃO DO LICENCIADO  

1. Você identifica ou não a importância da manutenção da licenciatura concomitante 

com o bacharelado na graduação em enfermagem? Explique.  

2. Você acha que ser licenciado em enfermagem contribui ou contribuiu para sua 

atuação profissional como enfermeiro. Explique.   

3. Cite fragilidades e potencialidades sobre a formação do licenciado de enfermagem 

na realidade do Campus Caicó/UERN.  

4. Você indicaria o curso de graduação em enfermagem do Campus Caicó? Cite o 

principal motivo da indicação ou não.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/30/bolsonaro-assina-mp-que-eleva-valor-do-salario-minimo-de-r-1039-para-r-1045.ghtml
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APENDICE C: Termo de Anuência 

 

 
 


