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RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE 2018 
 

A avaliação foi realizada com os discentes que concluíram o mestrado em 2016, 2017 e 2018, 

referente as Turmas 2 a 4. Para tanto foi elaborado um questionário, disponibilizado eletronicamente 

pelo Laboratório do PPGAdm, utilizando-se da ferramenta Google Formulários. O questionário foi 

estruturado com perguntas de caracterização e perguntas de avaliação, sendo que as três últimas 

questões eram abertas e foram destinadas a obter informações sobre pontos positivos e pontos 

negativos do PPGAdm e sobre o impacto pessoal e profissional de ter cursado o Mestrado. 

 O questionário foi enviado a todos os mestres das Turmas 2 a 4, dos quais 23 responderam 

voluntariamente, sendo 11 concluintes em 2016, 7 em 2017 e 5 em 2018.  

Foram elencados 14 pontos de avaliação, sendo que os respondentes foram solicitados a atribuir 

uma nota de 0 a 10 para cada um destes pontos. Estes estão agrupados em 3 aspectos: aspectos 

relacionados ao PPGAdm; aspectos relacionados as atividades do programa; aspectos relacionados ao 

desenvolvimento pessoal. A Tabela 1 apresenta a média de cada uma destas questões e a média da 

pesquisa anterior, realizada em 2016. 

 
Tabela 1 – Média dos pontos de avaliação 

Pontos de Avaliação Média 

2016 2018 

Quanto ao processo de seleção para ingresso no programa/disciplina isolada 8,45 8,70 

Quanto a infraestrutura (espaços físicos) utilizados pelo PPGAdm 7,78 8,39 

Quanto a estrutura político-pedagógica do mestrado profissional em Administração 8,45 8,74 

Quanto a estrutura e ordenação das disciplinas 8,33 8,87 

Quanto aos conteúdos abordados nas disciplinas 8,48 9,04 

Quanto ao corpo docente 9,08 9,13 

ASPECTOS RELACIONADOS AO PPGADM/UNICENTRO 8,43 8,86 

Quanto as formas de avaliação das disciplinas 8,18 8,91 

Quanto a obrigatoriedade da participação em eventos externos 8,68 9,13 

Quanto as bancas de qualificação e defesa (se for o caso) 9,13 9,17 

ASPECTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA 8,66 9,11 

Quanto ao crescimento intelectual por cursar o mestrado/disciplina 9,33 9,48 

Quanto ao crescimento profissional por cursar o mestrado/disciplina 8,73 9,09 

Quanto ao reconhecimento profissional a partir da conclusão do curso (se for o caso) 8,33 8,70 

Quanto a habilitação para aproveitar novas oportunidades atuais ou futuras 8,98 9,26 

Quanto ao reconhecimento do curso por terceiros 8,70 9,04 

ASPECTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO PESSOAL 8,81 9,14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

É possível observar que as médias obtidas em 2018 são superiores as médias obtidas em 2016, 

inclusive nas médias gerais dos construtos. Avaliando em termos de construtos, o que recebeu maior 

nota média pelos respondentes foi a que se refere aos aspectos relacionados ao desempenho pessoal, 

fato que indica que o mestrado está cumprindo com um de seus principais objetivos, que é o 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus alunos. 
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Por fim, as respostas abertas sobre pontos positivos e pontos negativos são apresentadas nas 

Tabelas 2. 
 

Tabela 2 – Aspectos negativos e negativos que gostaria de destacar 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Infraestrutura. 

Carga pesada de conteúdos em curto período de tempo. 

Muitas resenhas de muitos conteúdos para pouco tempo de estudo para aqueles que trabalham durante o dia. 

Compreendo como um processo natural o alinhamento à modalidade de mestrado profissional. Creio que com o passar 

das turmas o programa perceba melhor essa identidade. 

Por ser uma área ainda nova, o Mestrado ainda teve ares de Mestrado Acadêmico. Provavelmente também pela 

dificuldade em publicar em revistas científicas especializadas em Mestrado Profissional, tenha-se optado pelo viés 

Acadêmico. 

A designação de orientadores sem capacidade e conhecimento p/ orientar trabalho. 

A didática adotada por alguns professores em sala de aula. 

Falta de investimentos do governo e parcerias privadas para desenvolvimento de pesquisa e intercambio com outras 

universidades. 

Houveram muitas mudanças de sala e o envolvimento dos professores na greve prejudicou o calendário e a finalização de 

algumas disciplinas. 

Quando ingressei o mestrado estava em desenvolvimento, as vezes as regras eram definidas no decorrer do programa, 

acredito que isso já foi sanado. 

Perguntas realizadas que não dizem respeito ao processo de seleção dos candidatos.  

Falta reconhecimento profissional... 

ASPECTOS POSITIVOS 

Sistema de aulas. Currículo. 

Professores capacitados e disponíveis para orientações.  

Dedicação dos professores. 

Corpo docente. 

Copo docente capacitado e participativo. 

Professores capacitados. 

Dedicação dos professores para com o mestrado. 

Os docentes se esforçaram bastante para tentar oferecer uma pós-graduação dentro do que foi proposto: o Mestrado 

Profissional. Gostei do pioneirismo. 

Alta qualificação dos professores estando eles sempre aberto a auxiliar; empenho e dedicação do meu orientador. 

Coordenação do curso acessível aos acadêmicos. 

Mestrado ampliou meu conhecimento de uma forma geral. 

A escolha de boas teorias. 

Oferecido pela universidade, não havia pré-requisito de exclusividade para cursar o mestrado. 

Oportunidade profissional. Reconhecimento. Melhora no desempenho intelectual. 

Conteúdo trabalhado, qualificação dos professores, horários para poder estudar na Universidade. Por ser a noite abriu 

portas para quem trabalha durante o dia mas deseja estudar. 

Com relação a pesquisa com certeza, pois me formei em 2003 e não tinha esse contato com a pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por fim, foram inqueridos a descrever, comparativamente e de forma resumida, qual era a sua 

situação profissional antes de ingressar no mestrado e como ela está agora, evidenciando, se for o caso, 

o impacto pessoal e profissional de ter cursado o Mestrado em Administração. As respostas são 
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apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Impacto pessoal e profissional 
Acredito que não foi somente pelo mestrado, mas pela pessoa que me tornei após o mestrado e nessa minha nova jornada, era Gerente 

Comercial em uma Retífica de Motores e hoje sou Diretor Comercial em uma Cooperativa de Crédito. 

Depois que conclui o mestrado consegui maior reconhecimento profissional, a titulação e o conhecimento adquirido durante o curso 

agregaram mais valor à minha carreira docente. 

Permaneci no mesmo cargo, gerente operacional do banco Itaú. Ainda não assumi compromisso com a docência 

O curso propiciou crescimento pessoal e profissional. Reconhecimento na carreira, possibilidade de melhoria profissional e 

possibilidades acadêmicas futuras. 

Nada se alterou no meu caso, minha expectativa é futura. 

Mudei de trabalho, mas via concurso público realizado anterior ao ingresso no mestrado. Porém o título irá me possibilitar uma 

promoção futura que requer mestrado. 

O impacto de ter cursado o Mestrado em Administração é pessoal, por ter minha pesquisa reconhecida e publicada pela instituição em 

qual trabalho. 

Minha situação profissional continua a mesma, pois o mestrado ainda não é reconhecido no âmbito profissional. 

Analisa de mercado. Atualmente professora no ensino superior 

Antes. Docente. Atualmente: Docente, Coordenador de Curso, promovido. Há também um grande reconhecimento e respeito por parte 

de familiares, amigos e profissionais. 

Antes eu tinha uma visão diferente do impacto da Qualidade de Vida no Trabalho com o pessoal da área de Tecnologia da Informação. 

Após realizar a pesquisa tive uma visão mais positiva relacionada ao tema, afinal é minha área de atuação. Os resultados mostraram 

que os profissionais tinham uma Qualidade de Vida no Trabalho melhor do que eu achava. 

Estou trabalhando em uma faculdade particular. Sem o mestrado eu teria dificuldade em continuar atuando em meu ramo de atuação. 

Houve melhorias significativas nas atividades profissionais. 

Após o mestrado tive mais oportunidades de crescimento profissional, tanto na carreira acadêmica, quanto no mercado. 

Durante o mestrado fiquei desempregado, mas o fato de estar cursando o mestrado foi fundamental para me recolocar no mercado. 

O meu salário aumentou devido a conclusão do mestrado como professor 

Situação profissional anterior, professor de ensino superior especialista, com o mestrado obtive avanço na carreira dentro da instituição 

privada e também obtive uma garantia de estabilidade dentro da instituição, pois como trabalho há bastante tempo na instituição e 

aumentei a titulação durante esse período esse tipo de crescimento profissional ajuda a instituição nas avaliações do MEC, bem como 

as produções científicas efetuadas durante o mestrado que contam pontos para meu curriculum e consequentemente para a instituição 

onde trabalho. 

Eu sou servidora pública e o mestrado conta para minha progressão salarial. 

O mestrado contribuiu significativamente para meu senso crítico e analítico. No ambiente profissional consegui reconhecimento e tive 

oportunidade de melhorar meu salário e cargo. 

Cursar o Mestrado Profissional em Administração foi uma experiência incrível, de muito aprendizado e crescimento intelectual e 

profissional, teve impactos positivos na minha carreira pessoal e profissional, otimizando novos negócios, abertura de novas 

possibilidades de trabalho e melhores condições de vida. 

Quando iniciei o Mestrado minha empresa já existia há 3 anos. Ter concluído o curso de Mestrado contribuiu muito com essa fase 

inicial da empresa. Foi possível reconhecer a relação entre a inovação e o desempenho da empresa, o que contribuiu significativamente 

com as mudanças organizacionais necessárias para alcançar o sucesso e permanência no mercado. 

Sou professora colaboradora na Unicentro, por isso, o curso foi de grande importância para a minha vida profissional. Como sou 

egressa da primeira turma ofertada, pelo programa, existiam algumas coisas em que éramos pioneiros e, pelos colegas que cursam hoje, 

vejo que algumas coisas estão um pouco modificadas (neste caso para melhor). Não tenho queixas do PPGAdm, todos os professores 

foram muito atenciosos e dedicados! 

Estava trabalhando em uma Cooperativa de Crédito antes de entrar no mestrado, ainda estou na mesma Cooperativa. O mestrado me 

abrira novas portas de desenvolvimento profissional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Guarapuava, 26 de novembro de 2018. 

 

______________________ 

Dr. Marcos Roberto Kühl 

Coordenador do PPGAdm 
 

http://www.unicentro.br/ppgadm

