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RESUMO 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) pode ser denominado como a identidade da 

instituição, possuindo as características do local, das pessoas que a constituem e da 

sociedade onde esta se encontra, sendo estes indivíduos os responsáveis por sua 

elaboração. Este estudo teve como objetivo apresentar o PPP do curso de Educação Física 

(EF) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e suas 

implicações, relacionando-o com a formação dos alunos egressos, investigando se esta foi 

adequada à realidade em que se encontram hoje dentro do mercado de trabalho, na 

perspectiva dos mesmos. Os sujeitos participantes foram os alunos egressos do curso de 

EF que se formaram nos anos de 2010 e 2011, anos estes referentes as três primeiras 

turmas do curso em questão, que estão trabalhando como professores de educação física 

em escolas de Diamantina. A metodologia utilizada para esse trabalho foi à pesquisa 

qualitativa, através de entrevista semiestruturada, sendo esta feita a partir de temas 

geradores, que indagavam sobre o conhecimento do PPP, a relação deste com sua 

formação e sugestões de mudança do projeto. A partir dos dados coletados, foi realizada a 

análise de conteúdo. O relato dos sujeitos revelou o desconhecimento do PPP, não tendo 

estes o contato antes, durante e nem depois da graduação, embora reconheçam ser 

importante que o aluno conheça o projeto antes de ingressar em uma universidade. Três 

dos quatro sujeitos relataram que as propostas contidas no PPP foram contempladas 

parcialmente durante a formação, embora a maioria deles tenham alegado que a graduação 

se distância um pouco da realidade profissional que enfrentam atualmente. Em relação às 

sugestões de mudança do PPP, os sujeitos proporam uma maior proximidade com a 

realidade escolar. A partir da literatura estudada e dos dados levantados na pesquisa de 

campo, pudemos concluir que o PPP das instituições de ensino superior não tem sido 

considerado pelos alunos antes de optarem por uma universidade, mesmo estes sabendo de 

sua importância. A distância entre o que se aprende na graduação com a realidade 

profissional sugere a falta de conhecimento do PPP por parte dos docentes do curso, uma 

vez que o projeto propõe uma formação voltada para o cenário da comunidade local, fato 

este que justificaria a parcial contemplação das propostas do PPP durante a graduação, 

relatado pelos sujeitos. Entretanto, as conclusões apontam para uma maior atenção ao PPP 
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tanto por parte dos alunos, quanto pelos docentes para que a formação universitária se 

torne cada vez mais efetiva.  

Palavras chaves: Alunos egressos, Projeto Político Pedagógico, Educação Física. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 A formação de professores para o ensino básico é objeto de estudos de vários autores. 

Trata-se de um processo que tem início nos cursos de licenciatura e deveria ser contínuo, de 

forma que se estendesse até o final da carreira de qualquer professor. Para nortear a formação 

inicial, possui nas instituições de ensino o chamado Projeto Político Pedagógico (PPP) que se 

configura como um documento constituído de intenções em relação aos procedimentos a 

serem empregados na universidade. 

 De modo geral, a formação se constitui na ação ou efeito de formar ou formar-se 

(Dicionário online de português, 2011), este processo pode acontecer em instituições de 

ensino, de maneira autônoma, em cursos especializados, entre outros.  

Já a formação docente nas universidades e faculdades é discutido por Ghedin et al 

(2008) como não sendo suficiente para enfrentar a realidade de trabalhar em escolas públicas 

e de enfrentar as demandas existentes atualmente. O autor cita deficiências do professor em 

diversas habilidades e capacidades, tais como: pensamento sistemático, criatividade, 

solidariedade, habilidade de resolver problemas, trabalhos em equipe, entre outros. Não se 

pode pensar os alunos das escolas como seres passivos, meros recebedores de conhecimento, 

e sim como sendo pessoas com individualidades, sentimentos, objetivos, entre outros. 

 Para que a formação profissional seja adequada é necessário que os graduandos 

passem por experiências que os aproximem da realidade que irão encontrar no mercado de 

trabalho. Como exemplo, podem ser citados projetos de extensão, práticas de ensino, estágio 

supervisionado, que podem ser momentos para praticar o que se aprende teoricamente na 

graduação, se caracterizando como o espaço e tempo de se vivenciar um pouco da realidade 

das escolas, de sua rotina, dificuldades e facilidades, se aproximando da realidade dos 

professores do ensino básico. Segundo Canário (2001, apud GHEDIN et al 2008), o contato 

com a escola deve ser feito durante todo o processo de formação de professores e não apenas 

na etapa final do curso. 

 Portanto, cabe à universidade pensar em atividades voltadas para a formação dos 

alunos, devendo ser esta adequada a realidade local, representada pelos seus docentes, se 

planejar em relação aos objetivos a serem alcançados, ao perfil do aluno que desejam formar, 
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ao contato da universidade com a sociedade, às disciplinas curriculares, entre outros, para que 

tudo isso esteja contido dentro do PPP. 

 É de grande importância a elaboração adequada de um PPP em um curso superior. 

Este deve ser elaborado pelos membros da instituição, comunidade e alunos no sentido de 

proporcionar aos graduandos uma formação que supra as necessidades como futuro professor, 

lhes indicando os meios para se alcançar o objetivo proposto, atrelado ao compromisso de se 

adequar a cultura da região onde a instituição se localiza. 

 Podemos citar como exemplo um objetivo do PPP do curso de Educação Física (EF) 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM):  

 

garantir a formação de profissionais de ensino que aliem os conhecimentos e 

instrumentos específicos de sua área a uma ampla e consistente visão crítica da 

realidade humana, social, política e econômica da região e do país (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, S/A
1
 p. 07). 

 

 Portanto, a intenção desta pesquisa é apresentar o PPP do curso de EF da UFVJM e 

suas implicações e, a partir disso, analisar se suas propostas foram alcançadas pelos alunos 

egressos, e se essa formação foi adequada à realidade em que se encontram hoje dentro do 

mercado de trabalho, na perspectiva dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sem ano 



 

11 

 

2- JUSTIFICATIVA 

 

 O estudo do PPP e suas implicações se justifica pelo fato deste documento ser o 

responsável por revelar a identidade de cada instituição, com seus objetivos específicos, 

competências e habilidades esperadas em relação aos alunos, entre outros pontos. Uma vez 

que sua elaboração é feita pelos integrantes da instituição, pesquisas que envolvam essa 

temática são de extrema importância para auxiliar no desenvolvimento de um PPP que 

consiga suprir as necessidades para a formação e da região onde ela se localiza.  

 Outro aspecto que justifica o trabalho é a possibilidade de identificar o conhecimento 

do PPP por parte dos alunos. A proposta é que o conhecimento deste deveria ser feito antes de 

se ingressar em uma universidade, pois neste documento constam todas as propostas da 

instituição, incluindo metas, grade curricular, que deixariam os ingressantes a par do curso 

que estão optando, entre outros. Entretanto, a experiência tem nos mostrado uma realidade 

diferente. 

 E por fim, o presente estudo possibilitou avaliar junto aos alunos egressos se as 

propostas contidas no PPP foram trabalhadas durante a graduação destes e se isso foi 

suficiente para que ingressassem de forma plena na escola, auxiliando assim, na 

reestruturação do documento baseado em dados concretos. 
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3- OBJETIVOS 

 

3.1- Objetivo geral 

Relacionar o PPP do curso de EF da UFVJM com a formação dos alunos egressos. 

 

3.2- Objetivos específicos 

Apresentar o PPP e suas implicações, analisar se suas propostas foram alcançadas 

pelos alunos egressos e se essa formação foi adequada à realidade em que se encontram hoje 

dentro do mercado de trabalho, na perspectiva dos mesmos. 
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4- CAPÍTULO I – CONCEITUAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 

 De acordo com Carrer (1999), o PPP é um documento de grande importância dentro 

de uma instituição de ensino, podendo também assumir outras nomeações, tais como: 

proposta pedagógica, projeto educacional, entre outros. 

Para entender do que se trata este documento, Asbahr (2005) aborda alguns autores 

que apresentam definições sobre o PPP. Araújo (2003 apud ASBAHR, 2005) defende que os 

PPPs são espaços onde os profissionais que compõem a escola podem estabelecer os critérios 

para a orientação da prática educativa, sendo colocados os objetivos a serem propostos e 

possuindo a característica individual da instituição em questão. Para complementar esse 

pensamento, Moura (2000 apud ASBAHR, 2005), ressalta que o PPP possui elementos da 

condição humana, metas, ações, instrumentos a serem utilizados e critérios de avaliação dos 

alunos. Sendo assim, entende-se que o PPP é a união do projeto individual de todos os 

professores de uma instituição a cerca de um só objetivo, visando o benefício da mesma.  

Outras definições são levantadas por Libâneo (2001, p.125 apud BAFFI, 2002) ao 

citar que o PPP “deve ser compreendido como instrumento e processo de organização da 

escola”. Já para Vasconcellos (2005), o PPP deve ser elaborado de forma refletida, consciente, 

sistematizada, orgânica e participativa, utilizado como um instrumento teórico-metodológico 

para se enfrentar a realidade escolar.  

Ter a consciência das condições da instituição é de suma importância, pois o PPP deve 

ser elaborado de acordo com suas possibilidades, tornando as propostas concretas e viáveis. 

Para que isso ocorra, deve haver a participação de todos os membros da instituição de ensino, 

de modo que todas as áreas do processo de aprendizagem sejam contempladas com a 

construção deste.  

Segundo o site Portal Educação (2008), o PPP é diferente de planejamento 

pedagógico, pois engloba também conceitos subjacentes à educação. Estes são conceitos 

antropológicos (relativos à existência humana), conceitos epistemológicos (aquisição do 

conhecimento), conceitos sobre valores (pessoais, morais, ético, etc.) e político 

(direcionamento hierárquico, regras, entre outros). O texto cita que a principal importância de 

um projeto bem feito é que se evite a improvisação, colocando o PPP como a busca de 

autoconhecimento e de conhecimento da realidade e seu contexto.  
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Gonçalves e Abdulmassih (2001) defendem que o PPP deve, através da ação dos 

membros, fazer uma previsão daquilo que se deseja transformar, tanto no que se refere a 

concepções teóricas como práticas.  

Portanto, o PPP é uma intenção que pode ser modificada a qualquer momento pelos 

seus elaboradores de acordo com as necessidades que surgirem, com a cautela de não 

distorcer a intenção da proposta geral. 

Os autores ainda ressaltam que, este projeto deve conter não só elementos ligados ao 

conhecimento focado na aprendizagem de disciplinas escolares, mas também a questão da 

relação com o outro, o respeito às regras, sendo elas adequadas ao nível do aluno, o 

conhecimento sobre o ambiente em que se encontra e a utilização do cotidiano como meio 

para a aprendizagem. O planejamento do desenvolvimento da escola é imprescindível para 

alcançar as perspectivas traçadas, visando: 

 

Intervenções responsáveis e conscientes em benefício da coletividade. Isso 

pressupõe que o projeto da escola possa atender as dimensões política e pedagógica 

que lhe são atribuídas. Política porque traduz pensamento e ação: exprime uma visão 

de mundo, de sociedade, de educação, de profissional e de aluno que se deseja. 

Tomar decisões, fazer escolhas e executar ações são todos atos políticos. Pedagógico 

porque nela está a possibilidade de tornar real a intenção da escola, subsidiando e 

orientando a ação educativa no cumprimento de seus propósitos que, sem dúvida, 

passam primeiramente pela formação do ser humano: participativo, compromissado, 

crítico e criativo. (GONÇALVES, ABDULMASSIH, 2001, p.2) 

 

Sobre a elaboração do PPP, as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) prescreve nos artigos 

13 (inciso I) e 14 (inciso I e II) que este deve ser construído coletivamente pelos docentes, 

outros profissionais da educação, comunidade escolar e local. O artigo 13 (inciso II) diz ainda 

que os docentes têm a incumbência de elaborar e cumprir um plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da unidade de ensino (BRASIL, 2010).  

A partir dessa ideia é possível observar o quanto é importante utilizar e manter 

atualizado o PPP, afinal, é ele que define as propostas a serem seguidas pelos componentes da 

instituição, devendo ser consultado sempre que necessário. É neste momento de construção 

que os professores podem se reunir para exporem e documentarem suas propostas educativas 

à serem alcançadas em relação à escola.  

Para tanto, os professores devem saber quais as necessidades a serem atendidas e quais 

os materiais disponíveis para essa realização, para que a combinação dos dois seja a 
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elaboração de um projeto adequado à realidade de sua instituição (ARAÚJO, CAMARGO, 

TAVARES, 2002, apud ASBAHR, 2005).  

Segundo Veiga (2001), para que um PPP seja elaborado com qualidade deve-se partir 

da realidade em que a escola se encontra e, em relação a seus problemas, pensar no 

desenvolvimento da escola e em como será feita a avaliação dos alunos. Para que esse 

processo de elaboração do PPP seja feito de forma adequada, a escola deve responder a 

algumas perguntas, tais como: Para quê? O quê? Quando? Como? Com o quê? Por quê? Com 

que? (GONÇALVES; ABDULMASSIH, 2001). Portanto, dificilmente encontra-se PPPs 

idênticos em diferentes instituições. Pode-se observar esta afirmação nos aspectos citados no 

PPP do curso de EF da UFVJM que será abordado no capítulo a seguir. 

 Outro fato de suma importância é o conhecimento do PPP por parte da comunidade 

escolar. Eto (2006), em sua dissertação de mestrado, percebeu que esse desconhecimento em 

relação ao PPP não se aplica somente aos alunos, mas também aos docentes. Dos 29 

acadêmicos do curso de EF que participaram dessa pesquisa, apenas oito conheciam o PPP de 

sua universidade. O autor ainda afirma que este documento deveria ser conhecido por todos os 

discentes, pois o mesmo direciona a formação pretendida. Outra problemática mencionada 

pelo autor foi que os professores entrevistados relataram não conhecer o PPP profundamente. 

Um dos sujeitos até coloca que essa seria a função do coordenador e não dos docentes. Mas o 

autor enfatiza que essa participação é de extrema importância, já que o PPP é considerado a 

identidade da instituição e, por esse motivo, os docentes não devem apenas conhecer o 

projeto, mas também participar de sua construção ou adequação. 
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5- CAPÍTULO II – O PPP DA UFVJM 

 

 

A criação do PPP do curso de licenciatura em EF da UFVJM aconteceu em 31 de 

Dezembro de 2006, mesmo ano de criação do curso na referida instituição, pelo colegiado do 

referido curso, contando com a ajuda da equipe de assessoria de professores. O curso funciona 

na cidade de Diamantina e tem como objetivo a formação de profissionais com capacidade 

crítica e criativa de compreender a realidade e os conhecimentos gerais e específicos da EF 

com relação ao espaço escolar, a saúde, o lazer, o esporte, tendo competência técnica, humana 

e científica.  

Inicialmente, percebe-se que o PPP citado parece ter sido elaborado com a 

preocupação com o contexto no qual a universidade está inserida. Entretanto, é necessário que 

se faça um estudo mais aprofundado para que tais questionamentos sejam sanados.   

O PPP do curso de EF da UFVJM, de acordo com o Ministério da Educação (S/A) se 

divide em várias partes, quais sejam: 

 Identificação do curso, nome do curso, modalidade, regime de matrícula, forma de 

ingresso, número de vagas oferecidas, turno de funcionamento, tempo de integração do curso, 

carga horária total e ano e semestre de início do curso; 

 Apresenta as resoluções que foram aprovadas para que o curso funcionasse 

legalmente; 

 As considerações do projeto pedagógico em relação a seus compromissos acadêmico-

profissionais com a região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e com seus alunos; 

  Objetivos do curso; 

 Perfil do profissional pretendido; 

 Competências e habilidades; 

 Proposta pedagógica; 

 Organização curricular; 

 Formação ampliada; 

 Formação específica; 

 Dimensões (do conhecimento Social da Cultura Corporal de Movimento, do 

conhecimento Biológico da Cultura Corporal de Movimento, dos Temas da Cultura Corporal 
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de Movimento, do conhecimento Técnico-Instrumental e do conhecimento Didático-

Pedagógico); 

 Funcionamento do curso (Estrutura básica, Dinâmica de relação com os outros cursos 

e Indissociabilidade entre o Ensino a Pesquisa e a Extensão); 

 Matriz Curricular (todas as matérias a serem trabalhadas durante a graduação, 

identificando o que deverá ser dado, em qual período e sua carga horária). 

 

Entretanto, é abordado neste trabalho apenas os trechos que têm relação com os 

objetivos propostos pelo PPP em questão, os quais serão descritos a seguir.  

A universidade deve ter o compromisso com a região dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, a fim de solucionar problemas ligados a população, sendo grande parte carente e com 

pouca instrução em relação às práticas corporais, construção da cidadania e também valorizar 

a cultura local, não só considerando o que a comunicação em massa nos transmite, que na 

maioria das vezes não nos acrescenta em nada, mas utilizando-se outros meios para a 

construção do conhecimento e da identidade daqueles que estão relacionados à UFVJM. 

Sua intenção é não deixar que o modismo em relação ao esporte e ao corpo mude sua 

dinâmica e fidedignidade em relação às aulas de EF, mas sim permitir ao aluno dialogar com 

o mercado de trabalho e abrir novas possibilidades de atuação. 

Os objetivos específicos abordados no PPP propõem que devem-se formar alunos que 

aliem o conhecimento crítico adquirido durante o curso à realidade humana, social, política e 

econômica da região e do país. Garantir saúde e qualidade de vida para a população da região 

onde está inserida a universidade e prestar serviço a população através de desenvolvimento de 

projetos. 

Em relação ao perfil do profissional que será formado na UFVJM, pretende-se que ele 

tenha a compreensão crítica da realidade, da área da EF, abrangendo dimensões político-

sociais, ética-moral, técnico-profissional e científica. Deverá possuir fundamentação teórico-

prática, com conduta ética, devendo estar apto a atuar nos diferentes níveis de ensino.  

Algumas competências e habilidades são almejadas em relação aos alunos egressos do 

curso de EF como, por exemplo, dominar conceitos, procedimentos e atitudes da EF; ter 

capacidade de realizar análise crítica da realidade social, diagnosticando e atendendo as 

necessidades da sociedade; participar de equipes multidisciplinares; ter a capacidade de 

perceber como e com que intervir na Educação Básica; utilizar de recursos tecnológicos para 
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produção e difusão de conhecimento; estar sempre atualizado em relação a seu campo de 

atuação, através de bibliografias e programas e participar de grupos de discussão para 

projetos, além de propor avaliação em EF.  

Na proposta pedagógica há princípios teórico-metodológicos para que os egressos 

atinjam os objetivos colocados, tais quais: sempre procurar adquirir mais conhecimento em 

relação às práticas e saberes; relação de interdisciplinaridade com saberes da EF para que a 

criança tenha uma amplitude maior de conhecimentos; indissociabilidade entre teoria e 

prática, sendo essa fundamental para a melhor aprendizagem. 

Com relação à organização curricular, esta se divide em dois eixos, o de formação 

ampliada e o de formação específica. O primeiro deles refere-se ao produto do conhecimento 

científico e tecnológico, devendo ser sempre atualizado. Já no segundo eixo, o foco é o 

conhecimento da cultura corporal de movimento e suas dimensões, sendo elas:  

 

 Dimensão do Conhecimento Social da Cultura Corporal de Movimento, tendo esta 

como fundamento a história, a sociologia, a antropologia, a psicologia, entre outros, buscando 

as especificidades da EF;  

 Dimensão do conhecimento Biológico da Cultura Corporal de Movimento, sendo este 

o conhecimento sobre o corpo e seu desenvolvimento, pois este é nosso instrumento de 

trabalho, ter capacidade para entender e explicar as alterações físicas, químicas e biológicas e 

seu desenvolvimento antropogenético, sendo contemplada nesse currículo a Anatomia 

Humana, Citologia, Biomecânica, entre outras; 

 Dimensão dos Temas da Cultura Corporal de Movimento, abordando então teoria e 

prática dos Jogos, Esportes, Ginástica, Danças e Lutas, com suas tradições e inovações;  

 Dimensão do conhecimento Técnico-Instrumental da qual organizam as bases teóricas 

e metodológicas aplicadas ao desempenho humano, com identificação de diferentes 

manifestações da cultura corporal de movimento, abrangendo o domínio cientifico – técnico - 

funcional aplicado a formação do professor; 

 Dimensão do conhecimento Didático-Pedagógico, no qual o profissional deve possuir 

o conhecimento em relação à pedagogia, para que o conhecimento passado por ele seja 

efetivo.  
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Ao propor, portanto, o compromisso que a universidade deve ter com a região onde 

está inserida, solucionando problemas ligados a população e respeitando a cultura local pode-

se perceber que o PPP da UFVJM está de acordo com os pressupostos políticos propostos por 

Gonçalves e Abdulmassih (2001). Ao citar o conhecimento em relação às práticas e saberes, a 

interdisciplinaridade e indissociabilidade entre teoria e prática, vê-se que os objetivos 

pedagógicos deste PPP também condizem com as ideias dos autores. 
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6- METODOLOGIA 

 

 

6.1- Tipo de Pesquisa 

   

Optou-se pelo método de pesquisa qualitativa, que segundo Neves (1996), constitui-se 

de interpretações e decodificações das respostas obtidas através da pesquisa, contendo dados 

descritivos a partir do contato do pesquisador com o objeto de estudo. De acordo com 

Maanem (1979 apud Neves, 1996), este método procura aproximar o indicador do indicado, 

teoria e dados, contexto e ação.    

Para o estudo do PPP do curso de EF da UFVJM foi feito um estudo documental, com 

o objetivo de melhor compreensão do referido documento. 

 

6.2- Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa foram compostos por alunos egressos do curso de EF da 

UFVJM, que atualmente exercem a função de professor de Educação Física na rede básica de 

ensino na cidade de Diamantina.  

Optou-se por aqueles que atuam como professores da rede básica de ensino, pelo fato 

do PPP do curso de EF da UFVJM ter sido elaborado para a licenciatura. A escolha pela 

cidade de Diamantina se justifica por estar de acordo com o contexto citado pelo PPP. Além 

disso, o tempo disponível para a realização desta pesquisa não permitiu que o estudo obtivesse 

uma amostra mais ampla. 

Portanto, seguindo os critérios acima, foram selecionados 10 sujeitos que, após 

aceitarem o convite, receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I) 

que foi preenchido e entregue ao pesquisador, documento que foi elaborado de acordo com as 

orientações do Comitê de Ética em Pesquisa. Posteriormente foram agendados encontros 

individuais na UFVJM em sala previamente reservada, para a realização da pesquisa, com 

horário determinado pelos sujeitos da pesquisa, assegurando confidencialidade, privacidade e 

sigilo em relação à identidade dos mesmos e ao material coletado. 

  

6.2.1- Critérios de inclusão 
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O critério usado para a inclusão dos voluntários foram os seguintes:  

 Ser aluno egresso das três primeiras turmas (2010 e 2011/1) do curso de EF da 

UFVJM;  

 Ser professor de EF em escolas da cidade de Diamantina.  

 

6.2.2- Critérios de exclusão 

  

Alunos egressos das três primeiras turmas do curso de EF da UFVJM que não 

trabalhem na rede básica de ensino na cidade de Diamantina. 

 

6.3- Técnica de coleta de dados 

 

Optou-se, como método de coleta de dados, a entrevista semiestruturada especialmente 

elaborada para o objetivo desde trabalho. Segundo Gil (2007), trata-se de uma técnica de 

coleta de dados, da qual o pesquisador formula as perguntas e estas são aplicadas 

pessoalmente ao pesquisado, com objetivo de obter dados que sejam úteis a pesquisa, sendo 

essa uma forma de interação social. O autor coloca essa técnica como um diálogo assimétrico, 

na qual uma das partes é responsável pela coleta dos dados e outro, por disponibilizar as 

informações desejadas.  

A entrevista seguiu um roteiro elaborado a partir de temas geradores com a finalidade 

de elucidar ao máximo os objetivos da pesquisa, além de garantir que uma mesma linha de 

questionamento fosse feita a todos os sujeitos. Os temas geradores constam no APÊNDICE I 

e foram explicados aos participantes durante a entrevista.  

Caso o voluntário não houvesse lido ou tido qualquer contato com o PPP do curso, 

este foi apresentado a ele de forma a explicitar os pontos principais para a presente pesquisa. 

Desta forma, foi possível que o sujeito respondesse as perguntas com maior confiança e 

clareza, atingindo assim a proposta do presente projeto.   

As entrevistas foram gravadas em um aparelho digital de áudio, sendo ele manuseado 

pela própria pesquisadora e, posteriormente, as falas dos sujeitos foram transcritas. Foram 

feitas, para tanto, em torno de sete perguntas a cada voluntário, todas relacionadas aos 

objetivos do presente projeto.  
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A identidade dos sujeitos foi preservada utilizando códigos (P1, P2, P3 e P4) no 

momento da análise dos dados. E, de acordo com o termo de consentimento, os voluntários 

poderiam sair do local da pesquisa, desistir desta ou optar por não responder a alguma 

pergunta. Em relação ao pesquisador, este poderia suspender ou modificar a entrevista caso 

perceba que esta esteja fugindo do foco principal do projeto. 

   

6.4- Método de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados foi utilizado a Análise de Conteúdo (AC). Segundo Caregnato 

e Mutti (2006) a AC pode ser implantada tanto em pesquisas quantitativas como qualitativas, 

sendo esta uma técnica na qual se trabalha com a palavra, podendo de forma prática e objetiva 

reproduzir o que foi obtido durante a entrevista. Na AC os pesquisadores separam em 

categorias, palavras e frases expressas pelos entrevistados que se repetem ou tenham 

significados semelhantes. De acordo com os autores, este método costuma ser realizada 

através de dedução ou análise por categorias temáticas.  
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7- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a análise de conteúdo, método escolhido para análise, o processo de 

tratamento dos dados se dividiu em partes, as quais serão explicadas em seguida. 

 Inicialmente foi feita uma pré-análise dos dados obtidos na entrevista, na qual foi 

realizada a transcrição das gravações, organização dos depoimentos codificando os sujeitos e 

sua leitura flutuante, ou seja, uma leitura mais superficial dos dados.  

Na segunda etapa do processo foi realizada a exploração do material a partir da 

definição das categorias, as quais emergiram de acordo com as perguntas feitas aos sujeitos.  

Em cada categoria, foram criadas Unidades de Registro, que se referem a temas 

denominados por palavras ou frases expressas nos depoimentos dos sujeitos. Estas emergiram 

a partir das Unidades de Contexto, que se referem a um grupo de trechos retirados das falas 

dos sujeitos que tem a função de justificar o tema escolhido na Unidade de Registro.  

Em seguida, realizamos a Frequência das Respostas, na qual são colocadas quantas 

vezes cada resposta foi dada. 

 Assim, apresentaremos os dados em forma de quadros organizados da seguinte 

maneira: 

 

QUADRO 01: CATEGORIA: Tema da categoria 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE RESPOSTAS 

Tema da 

Unidade de 

Registro 

Trechos retirados das falas dos sujeitos. 

Quantidade de 

respostas referentes 

ao tema 

 

 Dos 10 sujeitos pretendidos, apenas quatro participaram da pesquisa. Os demais 

justificaram sua ausência por não se interessarem em participar, não estarem trabalhando em 

escola neste ano, ou em escolas de Diamantina ou ainda, não foram localizados pelos 

pesquisadores. 

 

SUJEITOS 

AUSENTES 

JUSTIFICATIVA 

P1 Não teve interesse em participar 

P2 Não se encontrava em Diamantina no período da coleta de dados 
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P3 Não foi localizada pelas pesquisadoras 

P4 Não estava trabalhando no período da coleta de dados 

P5 Não foi localizado pelas pesquisadoras 

P6 Não se interessou em participar 

 

 Antes de sabermos se houve uma relação entre o presente PPP e a formação dos 

sujeitos, foi indagado a eles se anteriormente a pesquisa eles já possuíam o conhecimento a 

cerca desse documento. 

 

QUADRO 02: CATEGORIA: CONHECIMENTO SOBRE O PPP DA UFVJM 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE RESPOSTAS 

NEGATIVO 

P1: “Não.” 

 

P2: “Não” 

 

P3: “[...] Propriamente dito não, agente tem conhecimento 

a partir da graduação né, mas ele propriamente dito não.” 

 

 

 

3 

POSITIVO P4: “Bem vagamente, mas conhecia sim.” 1 

 

 A partir da análise das falas dos sujeitos a respeito do conhecimento sobre o PPP, 

percebe-se o quão é deixada de lado a preocupação dos alunos em conhecer esse projeto, o 

que deveria acontecer antes destes ingressarem na universidade.   

 Dos sujeitos entrevistados a maioria não havia tido contato com o projeto, apenas um 

citou ter o conhecimento sobre tal, embora tenha referido que esse contato foi superficial. Esta 

é uma falha que não deveria ocorrer entre os alunos, ainda mais em uma universidade, pois no 

PPP constam as propostas do curso, objetivos, perfis pretendidos, competências e habilidades, 

organização curricular, entre outras informações importantes para alguém que tem a intenção 

de ingressar em um curso superior. 

 Estudos na literatura apontam que a ausência do conhecimento do PPP não ocorre 

somente na UFVJM (ETO, 2006). Entretanto, ressaltamos que, no caso específico da UFVJM, 

o PPP do curso de EF se encontra no site da universidade, estando acessível a qualquer 

pessoa. 

 No quadro a seguir será apresentado como o único sujeito participante teve o 

conhecimento a cerca do PPP e para qual finalidade.  
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QUADRO 03: FORMAS DE CONHECIMENTO DO PPP 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE RESPOSTAS 

Estudos para 

elaboração de 

TCC 

P4: “Principalmente pelo meu TCC, [...] lá eu conheci é..,  

porque também eu precisava de saber o que o conteúdo da 

educação física [...].” 

 

1 

 

 Nesta categoria, somente um sujeito respondeu, pois era o único que tinha 

conhecimento do PPP. O depoimento indica que as informações que ele obteve do projeto 

aconteceram por causa do seu trabalho de conclusão de curso, que havia sido um meio para 

conseguir algumas informações. Este fato contradiz com o objetivo do PPP, pois, neste consta 

as informações necessárias para que os indivíduos conheçam a proposta do curso, o que 

deveria ocorrer antes de ingressar na universidade. 

 Depois de apresentado partes importantes do PPP aos sujeitos, ele conseguiram nos 

expor no quadro 03 qual a importância de ter o conhecimento deste documento antes de se 

ingressar no curso. 

  

QUADRO 04: IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DO PPP ANTES DE INGRESSAR 

NO CURSO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE RESPOSTAS 

Apresentação 

do curso 

P1: “[...]é um dos objetivos da universidade estar 

apresentando o projeto [...]” 

 

P2: “[...]já sabe através do projeto o que ele vai encontrar 

lá dentro [...]” 

 

 

 

2 

Afinidade com 

o curso 

P2: “Acho interessante né, porque já pelo menos... tem 

acesso naquilo... se for mesmo... o viés que ele ta 

querendo [...]” 

 

P3: “Sim, acho que é interessante pra poder saber se 

encaixa com o que a pessoa ta buscando [...]” 

 

 

2 

 

 Na questão sobre a importância do conhecimento do PPP antes de se ingressar no 

curso, dois foram os principais motivos relatados. O primeiro deles está relacionado com a 

importância da universidade em apresentar a proposta do curso aos sujeitos interessados, para 

que ao iniciarem a graduação já estejam cientes do que é pretendido. O segundo motivo se 
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refere à importância de conhecer o PPP no sentido de identificar uma suposta afinidade com o 

curso, proporcionando ao sujeito a oportunidade de fazer uma relação entre o que ele espera 

do curso e aquilo que realmente é ofertado. 

 Mas percebemos que mesmo não conhecendo o PPP, os sujeitos sabem de sua 

importância. 

 Após colocarem o motivo de acharem importante o conhecimento do PPP, no quadro 

04 será abordado o nível  de contemplação e como as propostas contidas no documento foram 

abordadas durante a formação dos sujeitos. 

 

QUADRO 05: COMTEMPLAÇÃO DAS PROPOSTAS DO PPP NA FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE RESPOSTAS 

Parcialmente 

P1: “[...] essas propostas ela foram trabalhadas.. de [...] 

uma forma boa pelos professores assim, né? Muitas vezes 

ate enfocando demais isso, as vezes deixando alguma 

parte.. uma parte mais específica [...]” 

 

P2: “[...] Na minha opinião a faculdade domina muito.. o 

conceitual, mas tem uma pequena falha na hora do, de 

desenvolver na gente a parte procedimental[...]”. “[...] Eu 

acho que sim, não é..., é que depende da pessoa né. Eu 

sempre fui um cara que buscou muito, eu sempre quis o 

lado da escola,então, eu é.. direcionei todo o meu preparo 

durante a faculdade para a escola, então acredito que  eu 

tenha saído  assim. Mas acredito que toda a pessoa que 

entre, é..., saía com isso aqui não [...]” 

 

P3: “Acredito que sim, de um jeito ou de outro, umas mais 

outras menos, mas acredito que sim” 

 

P4: “ [...]foram abordados sim, mas eu acho que poderiam 

ser melhores discutidas ou mais aplicadas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Totalmente 

P1: “Com certeza, eu acredito que foram 

contempladas essas propostas e assim até com uma 

certa ênfase, é...,  ênfase não, com um certo êxito 

né?[...]” 

 

1 

 

 Em resposta ao questionamento sobre a contemplação das propostas do PPP na 

formação acadêmica, a maioria cita ter contemplado parcialmente, alegando que algumas 

partes específicas foram deixadas de lado ou enfocando mais outras. Ainda mencionaram que 
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o modelo conceitual foi mais trabalhado se comparado com o procedimental, destacando a 

importância dos alunos buscarem maiores conhecimentos. Somente um dos sujeitos colocou 

que as propostas foram contempladas totalmente destacando que houve êxito em 

determinados momentos. 

 Tal constatação demonstra a possibilidade do desconhecimento do PPP também por 

parte dos docentes, uma vez que as aulas durante a graduação não atenderam as propostas 

contidas no documento, de acordo com a visão dos sujeitos da pesquisa. 

 Outra possibilidade seria a falta de preocupação do docente em seguir o que é 

apresentado no projeto, o que é incoerente com a proposta deste, pois sua função é dar esse 

direcionamento ao docente. Também pode ocorrer que o docente não se preocupe em fazer a 

leitura antes de planejar as aulas de sua disciplina ou ainda, não consegue adequar sua 

disciplina a realidade em que a universidade está inserida ou não tem o conhecimento sobre 

esta.  

Também não podemos deixar de sugerir que pode ocorrer o fato de que o discente não 

consiga fazer a assimilação entre o que lhe é passado na graduação e a realidade que 

encontrará na futura profissão.  

 Novamente percebemos a relação com os estudos de Eto (2006), quando cita que esse 

conhecimento é importante, pois o PPP é a identidade da instituição, o que exige a 

participação de todos os envolvidos na sua elaboração e adequação. 

 Um fator importante dentro do PPP em questão é o enquadramento das propostas 

presentes no projeto em relação a realidade das escolas  onde a universidade está inserida, e 

este é o tema do quadro que se segue. 

  

QUADRO 06: ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS DO PPP NA REALIDADE 

PROFISSIONAL 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE RESPOSTAS 

Se enquadra 

parcialmente 

P1: “[...] eu acho que tá sim [...]. Obviamente que há 

uma distancia entre o que ta colocado aí e o que 

realmente acontece na escola [...]. 

 

P3: “É um norte bem interessante, mais não, não... 

condiz muito, 100% com a realidade que agente 

enfrenta nas escolas [...]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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P2: “ [...] a falha do procedimento, é é.. foi sanada 

pelo esse negócio deles exigirem muito da gente a 

pesquisar, a procurar evoluir, entendeu?  Então essa 

falha do procedimento que talvez, essa parte  que  eu 

acho que não tenha  atendido agente muito, que 

agente chega na escola é outra realidade [...]” 

 

Não se 

enquadra 

P2: “Não [...] depois que agente sai da faculdade 

começa a trabalhar, agente né, passa por trossentas 

ne, situações que agente não esperava [...] o que 

deveria ser feito [...] antes de ter feito esse projeto 

pedagógico, eu acho que deveria ter feito uma 

pesquisa aqui, que que a população, como que é a 

cultura aqui, que que ta acontecendo e desenvolver 

esse projeto no sentido de sanar [...] tais falhas que 

acontecem na escola ou tais problemas que acontece, 

que agente se depara [...]” 

 

 

 

 

 

 

1 

Se enquadra 

totalmente  

P2: “[...] que as coisas que eles querem que os alunos 

egressos saiam.., com a capacidade né, de sempre 

evoluir, continuar pesquisando, continuar é... 

ampliando sua formação, isso agente sai[...]” 

 

P4: “ De certa forma sim, as dificuldades que agente 

passou quando eu era estudante, eu ainda assim, 

convivo com elas quase todos os dias dando aula 

[...]” 

 

 

 

 

 

2 

 

 A respeito do enquadramento do PPP à realidade profissional, observamos três 

unidades de registros diferentes da qual percebemos que, alguns sujeitos diziam que essa 

relação ocorreu parcialmente, colocando que há essa proximidade sim, embora ela não seja 

totalmente compatível ao que é proposto no projeto. Outra colocação foi que isso não ocorre 

entre PPP e realidade escolar, expondo que a realização de uma pesquisa na região onde se 

encontra a universidade pode ser uma solução para o problema apresentado. E por último foi 

colocado que o projeto se enquadra totalmente, no sentido de influenciar a pesquisa, e a busca 

pelo conhecimento mesmo após o término da graduação. E a última opinião relatou que as 

mesmas dificuldades encontradas durante a graduação existem em seu cotidiano enquanto 

docente.  
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 Um dos principais pontos citados no PPP do curso de EF da UFVJM é o compromisso 

acadêmico da universidade com a região em que essa se encontra. Mas de acordo com as 

respostas, essa relação entre graduação e realidade profissional não ocorre de forma plena, 

havendo um distanciamento entre ambas. Literaturas que relatassem essa relação não foram 

encontradas.  

 Depois de observarmos a opinião dos sujeitos a respeito do conhecimento do PPP por 

partes deles, importância de seu conhecimento, do enquadramento deste a sua realidade 

profissional dentro das escolas, e sua contemplação durante a graduação, foram questionadas 

sugestões para que essa relação entre PPP e formação seja mais adequada. 

 

QUADRO 07: SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DO PPP 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE RESPOSTAS 

Aproximar as 

propostas da 

realidade 

profissional 

P1: “ [...]eu acho só que.. talvez pudesse ser uma 

coisa mais palpável, em alguns aspectos [...]  

 

P3: “É, um pouquinho mais de realidade, de de não 

idealizar tanto o curso, não idealizar tanto a vida  

fora, extrauniversidade, mas.. ne, ser um pouco mais 

realista de buscar mais a verdade do que agente 

enfrenta.” 

 

 

 

 

2 

Nenhuma 

P2: “Não o projeto, o projeto é sempre perfeito, 

(risos). O projeto é sempre bonito, (risos). Projeto 

não tem falha não ué, (risos)”  
 

P4: “Eu acho que não [...] eu acho que na educação 

física escolar não, as realidades estão bem 

próximas.” 

 

 

 

2 

 

 Somente metade deles mudariam algo, dizendo que o projeto poderia ser algo mais 

palpável, mais próximo da realidade em que se encontram, o que já havia sido colocado 

quando foi perguntado sobre a contemplação das propostas do PPP em relação a formação dos 

sujeitos.  

 A outra metade disse não alterá-lo, relatando que um projeto sempre é perfeito, ou 

seja, que na teoria as coisas sempre funcionam, diferente de quando tentam colocá-las em 

prática, o que nos faz concluir que o PPP atende os objetivos e necessidades encontradas na 
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região, o que parece falho é o não cumprimento das propostas dentro de sala de aula. E por 

último foi colocado que para a educação física escolar o projeto não necessita de alteração.  

 De acordo com o art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o PPP deve ser elaborado 

não apenas pela comunidade escolar, mas também pela local. Tal questão nos faz refletir 

sobre a participação dos alunos do curso de EF na elaboração do PPP, uma vez que os 

mesmos se enquadram tanto da comunidade acadêmica, quanto da local. Dessa forma, é 

possível que haja uma maior contribuição no sentido de adequar o projeto às pessoas que 

estão diretamente ligadas à ele. 

 Referências não foram encontradas sobre essa problemática, mas não deixando de nos 

proporcionar reflexões sobre a construção de um PPP.  
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8- CONCLUSÃO 

 

 A partir da literatura estudada e dos dados levantados na pesquisa de campo, pode-se 

concluir que o PPP das instituições de ensino superior não tem sido considerado pelos alunos 

antes de optarem por uma universidade, mesmo estes sabendo de sua importância. 

A distância entre o que se aprende na graduação com a realidade profissional pode 

sugerir várias hipóteses, fato este que justificaria a parcial contemplação das propostas do PPP 

durante a graduação, relatada pelos sujeitos. A primeira delas é de que o docente não conhece 

o PPP do curso, uma vez que o projeto propõe uma formação voltada para o cenário da 

comunidade local; se este o conhece, talvez não consiga adequar sua disciplina a realidade ou 

não conhece a realidade local ou ainda, o aluno não consegue assimilar o conhecimento 

adquirido em sala de aula à realidade da cidade. Tais considerações demonstram que mais 

pesquisas são necessárias para minimizar os problemas levantados, aproximando o PPP do 

curso em questão, com sua realidade da universidade, da região onde esta se encontra e suas 

possibilidades.  

Ao ouvir as sugestões dos alunos, percebemos que os mesmos não participam da 

construção do PPP. Entretanto, a literatura propõe que a comunidade escolar, que é composta 

por docentes, discentes, coordenadores, administradores e comunidade local, entre outros, 

devem participar dessa construção. No PPP do curso de EF da UFVJM não fica claro a 

participação de todos esses integrantes. 

Percebe-se, então, a importância de apresentar o PPP para o aluno no início da 

graduação, já que a universidade não tem acesso ao discente antes deste ingressar no curso, 

para que assim ele saiba das propostas colocadas no projeto.  

As conclusões apontam para uma maior atenção ao PPP tanto por parte dos discentes, 

quanto pelos docentes para que a formação universitária se torne cada vez mais efetiva, pois 

nota-se a importância que esse projeto tem dentro de uma instituição, sendo alguns deles, 

critérios para orientação educativa, metas, ações, instrumentos a serem utilizados, critérios de 

avaliação, entre outros. 

 

 

 

 



 

32 

 

9- REFERÊNCIAS 

ASBAHR, F.S.F. Sentido Pessoal e o Projeto Político Pedagógico: análise da atividade 

pedagógica a partir da psicologia histórico-cultural. São Paulo, 2005. Disponível em 

http://www.teses.usp.br  Acesso em 08/09/2011. 

BAFFI, M.A.T. Projeto Político: um estudo introdutório. Petrópolis, 2002. Disponível em 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br Acesso em 20/09/2011 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 5º Ed. Brasília: 2010. 64p. 

CAREGNATO, R.C.A.; MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus 

análise de conteúdo. Texto Contexto Enferm. Florianópolis, 2006. 

CARRER, A.C. A construção do projeto político pedagógico do CEFAM Butantã: um 

exercício de autonomia escolar. São Paulo, 1999. 

DICIONÁRIO. Dicionário Online de Português Disponível em  

http://www.dicio.com.br/formacao/ . Acesso em 16/09/2011  

ETO, J. Projeto Político Pedagógico: um estudo do curso de educação física da 

Universidade Católica Dom Bosco.  Dissertação – Mestrado em Educação – Universidade 

Católica Dom Bosco, Campo Grande. 2006. 

GHEDIN, E.; ALMEIDA, M. I.; LEITE, U. F. Formação de professores: Caminhos e 

Descaminhos da Prática. Brasília: Liber Livro, 2008. 140p. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. 5ª edição. São  

Paulo: Atlas, 2007 

GONÇALVES, G.S.Q. e ABDULMASSIH, M.B.F. O projeto político: algumas 

considerações. Revista Profissional Docente. Uberaba, v.1, n.1, fev. 2001. Disponível em 

http://www.revistas.uniube.br Acesso em 10/09/2011 

http://vicenteoficina.blogspot.com/2007/12/o-projeto-politico-pedagogico-o-projeto.html  

Acesso em: 19/09/2011 

http://www.teses.usp.br/
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/
http://www.revistas.uniube.br/
http://vicenteoficina.blogspot.com/2007/12/o-projeto-politico-pedagogico-o-projeto.html


 

33 

 

NEVES, J.L. Pesquisa Qualitativa: Características, Usos e Possibilidades. Caderno de 

Pesquisa em Administração. São Paulo, v.1, n.3, set. 1996. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Projeto Político Pedagógico da UFVJM. Disponível em 

http://www.ufvjm.edu.br/ Acessado em 12/09/2011. 

PORTAL EDUCAÇÃO, 2008. Projeto Político Pedagógico – A Identidade da Escola. 

Disponível em http://www.portaleducacao.com.br/  

SÁ-SILVA, J.R. Pesquisa documental:pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira 

de História & Ciências Sociais. Rev. Brasileira de História e Ciências Sociais. Ano 1, n.1, 

jul. 2009. Disponível em http://www.rbhcs.com  Acesso em 03/04/2012. 

VASCONCELLOS, C.S. Planejamento: projeto de ensino – aprendizagem e projeto 

político pedagógico. São Paulo: Libertad, 2005. 

VEIGA, I.P.A. (Org.) Projeto Político Pedagógico da escola: uma construção possível. Ed. 

Campinas: Papirus, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufvjm.edu.br/
http://www.portaleducacao.com.br/
http://www.rbhcs.com/


 

34 

 

ANEXO I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada(o) a participar de uma pesquisa intitulada: A percepção dos alunos 

egressos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em relação ao Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do curso de Educação Física, em virtude de projeto de trabalho de 

conclusão de curso coordenada pela professora Priscila Lopes que contará  ainda com Alana 

Pires Dale.  

(5)O motivo pelo qual você está sendo convidado para participar desta pesquisa se justifica 

pelo fato de você ser um aluno egresso do curso de Educação Física da UFVJM e por 

trabalhar como professor na rede básica de ensino da cidade de Diamantina.  

A sua participação não é obrigatória sendo que a qualquer momento da pesquisa você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com 

_________________________________________________ (nome da instituição onde o 

sujeito está sendo recrutado).  

 

Os objetivos desta pesquisa são: apresentar o que é o PPP, se suas propostas foram 

alcançadas pelos alunos egressos da UFVJM, e se essa formação foi adequada à realidade em 

que se encontram hoje, dentro do mercado de trabalho. Caso você decida aceitar o convite, 

será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: entrevista semi estruturada.  O tempo 

previsto para a sua participação é de aproximadamente 30minutos. O local para a realização 

desta pesquisa será uma sala previamente reservada no Campus I da UFVJM . Este local terá 

condições suficientes de modo que possa nos conferir confidencialidade, privacidade e sigilo 

em relação a sua identidade e do material coletado.  

O risco relacionado com sua participação poderá ser o constrangimento, o qual será 

minimizado pelos seguintes procedimentos: as entrevistas serão feitas individualmente e você 

poderá se recusar a responder qualquer pergunta, caso ache necessário ou mesmo se retirar do 

local onde estará sendo feita a entrevista, caso isso ocorra sua participação na entrevista será 

anulada.  

 

Os resultados dessa pesquisa beneficiarão você com informações acerca do PPP, além 

de possibilitar a reflexão sobre sua formação na UFVJM, permitindo que os mesmos busquem 

estratégias para sanar tais falhas, caso necessário. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados e informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação, bem como 

a de todas as partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Qualquer 

gasto financeiro da sua parte será ressarcido pelo responsável pela pesquisa .Não está previsto 
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indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, 

antes, durante e depois de iniciada a pesquisa.  

  

Coordenadora do Projeto: PRISCILA LOPES  

Endereço: TRAVESSA MARIA SOUZA COELHO, 79B – PEDRA GRANDE – 

DIAMANTINA/MG 

Telefone: (38) 3531-8332 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: ______________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: ___________________________________________ 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia  MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 - Coordenadora Profa. Agnes Maria Gomes Murta; Secretaria (Dione de 

Paula) - Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou cep@ufvjm.edu.br 

 
 

Assinatura do pesquisador: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Todas as folhas deste documento devem ser rubricadas pelo participante da 

pesquisa 
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APÊNDICE I 

1- Entrevista semi-estruturada (temas geradores) 

 

1: Conhecimento sobre o PPP (você conhece o PPP da UFVJM? Você já leu o PPP da 

UFVJM? Como você tomou conhecimento do PPP? Você acha importante que o aluno 

conheça o PPP, antes de ingressar e durante no curso?) 

 

2: Relação das propostas do PPP da UFVJM com a formação do egresso  (Você acredita que 

as propostas do PPP da UFVJM se enquadram na realidade profissional em que você se 

encontra agora? Você acredita que na sua formação foram contempladas as propostas 

apresentadas no PPP da UFVJM? ) 

 

3: Sugestão de mudanças no PPP da UFVJM: ( O que você mudaria no PPP da UFVJM)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Alana Pires Dale 

alanafucha@hotmail.com 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Rua da Glória, nº 187 – Centro – CEP 39100-000 

 


