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Objetivos
Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar o nível de satisfação dos alunos de Graduação
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) nos Campi de Caruaru, Recife e Vitória de Santo
Antão. Comparar os resultados dessa pesquisa com os resultado obtidos em pesquisa anterior
realizada em 2011, para acompanhar a evolução da satisfação do estudante com a própria IES,
fator importante no desempenho do aluno. Os itens como informações pessoais, aspectos sobre
o curso de Graduação e aspectos relacionados à instituição serão também investigados e
comparados com os resultados de 2011.

Resumo
Estudos buscam compreender melhor o processo de interação entre a instituição e os estudantes
a partir desta interação, construindo instrumentos capazes de caracterizar o estudante e
averiguar a experiencia vivida durante o processo de formação. A satisfação acadêmica está
entre as variáveis analisadas por pesquisadores interessados pela área. Em vários estudos, a
investigação da satisfação acadêmica surge como elemento importante na avaliação da eficácia
institucional e dos contextos educativos, possibilitando às instituições reestruturarem a sua
organização para se adaptarem às necessidades dos estudantes. Esta pesquisa tem como
objetivo principal avaliar o nível de satisfação dos alunos de graduação da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) em 2014, nos Campi de Caruaru, Recife e Vitória de Santo Antão, e
comparar com os resultados obtidos em pesquisa semelhante realizada em 2011. Os itens como
informações pessoais, aspectos sobre o curso de graduação e aspectos relacionados à instituição
serão também investigados neste estudo. O método a ser empregado é de pesquisa
quanti/qualitativa, por amostragem estratificada. A técnica de coleta de dados será feita a
partir de entrevistas individuais, com perguntas claras e objetivas. Os alunos serão divididos por
seus cursos e suas respectivas áreas: Saúde, Humanas e Exatas. A coleta de dados acontecerá
nos campi de Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru.

