
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados Avaliação 
Egressos 2019-2020 



 
 
 

 

2 

Mestrado Profissional em Educação (MPE) 
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) 
 
Relatório da avaliação Egresso 2019 

O Programa de Autoavaliação do Mestrado Profissional em Educação (PAMPE) aplicou 
o primeiro questionário aos egressos em 2019, considerando que em 2018 ocorreu as 
primeiras defesas do MPE. O questionário de 2018 foi organizado em três dimensões em 
relação ao impacto da formação que receberam no Mestrado em seu exercício da profissão: 
a relação que havia da pesquisa realizada no Mestrado pelo egresso com a realidade de seu 
cotidiano profissional; como os egressos  aplicaram os resultados da pesquisa em seu 
desenvolvimento profissional; as contribuições do Mestrado  para a formação pessoal, 
profissional e acadêmica do egresso. Com o texto escrito pelos egressos, formou-se um 
corpus de dados de 21 páginas de texto, a análise de cujo conteúdo recebeu apoio do 
software webQDA® (NERI DE SOUZA; COSTA; MOREIRA, 2011) para a análise de conteúdo.  

 
Na Tabela 1, apresentamos uma caracterização de todos os egressos desta análise.  

 
Tabela 1: Caracterização dos mestres egressos que escreveram suas reflexões sobre o MPE-

UNASP 
 N % 

Sexo 20 100 

  Masculino 9 45 

  Feminino 11 55 

Curso Graduação 20 100 

  Pedagogia 6 30 

  Saúde 2 10 

  Ciências e Engenharia 3 15 

  Línguas 4 20 

  Direito 2 10 

  Administração 1 5 

  Teologia 2 10 

Estado 20 100 

  SP 15 75 

  ES 2 10 

  DF 2 10 

  GO 1 5 

Função 20 100 

  Professor 5 25 

  Departamental e Diretor Escola 4 20 

  Pastor 2 10 

  Orientador Escolar 3 15 

  Coordenador Escolar 1 5 

  Fonoaudiologia 1 5 

  Consultor/Coordenador 3 15 

  Jurídico Público 1 5 
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A análise de conteúdo foi estruturada com base em cinco dimensões de análise, 
nomeadamente: i) Aprendizado, ii) Elogios ao Mestrado, iii) Emocional, iv) Profissional e v) 
Social relacional. A seguir, apresentamos na Figura 1 uma representação inicial destas 
dimensões de análise e de suas respectivas categorias que emergiram do texto. 
 

 
Figura 1: Dimensões e categorias da análise de conteúdo 

 
Esta é uma análise que ainda passará por uma fase de validação, com reconfiguração 

das categorias e subcategorias de análise. Contudo, apresentamos uma visão geral inicial 
deste processo. Por exemplo, na Figura 2 é mostrado as 100 palavras que mais se repetem 
em todas as reflexões dos egressos.  
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Figura 2: Nuvem de palavras mais frequentes de todos os documentos da análise de 

conteúdo 
 

Como se pode ver na Figura 2, a frequência de palavras com forte significado para o 
MPE do UNASP são: i) Educação, ii) Profissional, iii) Mestrado, iv) Pesquisa, v) Processo, vi) 
Aulas, vii) Alunos, viii) Conhecimento, ix) Desenvolvimento, x) Minha, xi) Ensino, xii) Curso ... 
etc. Estas com maior ou menor frequência revelam um mapa genérico do foco das falas dos 
mestrandos. No entanto, é na análise de conteúdo que podemos realmente compreender de 
forma substancial estes significados. 
 

Aprofundando a dimensão “Profissional”, da Figura 1, muitas categorias emergiram 
da análise de conteúdo dos egressos. Na Tabela 2 apresentamos estas categorias iniciais e os 
respectivos números de referências (unidades de textos) e o número de fontes, que 
corresponde, neste caso, ao número de egressos deste estudo que escreveram algo em cada 
categoria. Como o sistema de categorias não é auto excludente, o somatório do número de 
referências e de fontes pode ser maior que 100%. 
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Tabela 2: Categorias da dimensão “Profissional”. 

 
 Nº Ref. Nº Fontes 

Profissional 19 11 

  Docente 34 14 

  Carreira 42 17 

  Currículo 23 13 

  Envolvimento Profissional 21 11 

  Perfil do Mestrando 4 1 

  Pesquisa 18 11 

  Gestão Educacional 6 4 

  Crescimento pessoal e filosófico 8 7 

  Acadêmica 11 7 

  Análise Crítica 3 2 

  Parte Prática 3 1 

 
A seguir, apresentamos algumas das falas dos egressos em relação as categorias 

mais recorrentes da análise. 
 
Docente: 

• “Ser aluna do Programa de Mestrado Profissional do UNASP-EC trouxe mudanças 
significativas na minha prática docente” (AH) 

 

• “Diante dessa realidade, os estudos durante o mestrado nos deram mais confiança 
acerca da relevância da pesquisa, profissão e da filosofia da R. A.” (CL) 

 

• “O contato com alunos de cursos diferentes foi um ganho para a troca de experiências 
em sala. Tive aulas com professores de outros cursos, como Letras, dos quais não tive 
o privilégio de ser aluno no tempo da graduação. Tudo isso veio a somar para minha 
formação.” (EW) 

 
Carreira 

• “O presente trabalho contribuiu tanto para mim, enquanto administrador, quanto 
para os pares envolvidos, para uma mudança de postura e mentalidade.” (EN) 

 

• “Ingressar no mestrado era visto por mim como uma possibilidade de aprofundar 
meus conhecimentos na área da educação, sendo uma etapa natural no processo de 
crescimento profissional e acadêmico de uma profissional que já atuava há mais de 
dez anos, já tinha duas formações em nível superior e uma formação lato sensu. O 
passo seguinte nessa caminhada só poderia mesmo ser esse.” (CC) 
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• “O Mestrado Profissional em Educação foi um marco em minha vida pessoal, 
acadêmica e profissional” (VC) 

 
Currículo 

• “O currículo, norte que direciona a escola e suas práticas, tornou-se alvo ainda maior 
de meus questionamentos e essa criticidade me auxilia, agora, a selecionar o quê e 
como ensinar.” (AH) 

 

• “É claro que as aulas e as disciplinas nos enriqueceram com novos conhecimentos, 
novas situações de pesquisas, papers, artigos científicos, participações em congressos 
internacionais, visitas a escolas com metodologias diferenciadas, troca de 
aprendizados entre os colegas, palestras.: (DB) 

 

• “Para isso, ressalto a importância do currículo (disciplinas e conteúdo programático), 
que nos possibilitou um aprendizado significativo e transformador.” (GV) 

 
Pesquisa 
 

• “Foi uma pesquisa que muito me acrescentou por considerar os diversos campos de 
conhecimento, como a Psicologia Social, Educação e Direitos Humanos.” (LA) 

 

• “Faltava-me até então um olhar mais crítico e científico, um olhar de professor-
pesquisador, lacuna que o mestrado preencheu com rigor, auxiliando-me a redefinir 
minhas práticas pedagógicas em sala de aula, sobretudo na desconstrução de 
preconceitos perpetuados pelo senso comum e que ainda permeiam a prática docente 
quanto à educação inclusiva. Por outro lado, alguns conceitos aprendidos ainda 
durante a graduação foram ressignificados pelos autores estudados ao longo desses 
dois anos de mestrado.” (WG) 

 

• “A pesquisa possibilitou ao pesquisador e aos envolvidos a contemplação do passado, 
a análise das suas ações, a conquista de compreendê-las e transformá-las objetivando 
propósitos definidos. Um trabalho sistematizado com o acompanhamento e 
orientação aos professores, a formação continuada e a conscientização da 
responsabilidade de cada um no processo de aquisição do conhecimento colaboram 
significativamente com o sucesso do aluno, distanciando-o do fracasso escolar.” (VD) 

 
Todos que já fizeram uma pós-gradução Strito Sensu ao nível de um mestrado ou 

doutorado, reconhece que a dimensão emocional é fundamental no sucesso desta etapa 
acadêmica. Por isso, analisamos se as reflexões dos egressos apontavam para os desafios 
emocionais e como foram superados. Na Tabela 3, apresentamos esta análise em três 
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categorias que expressam os desafios positivos de forma geral, em particular, os espirituais e 
sentimentos mais negativos deste processo de crescimento. 
 

Tabela 3: Categorias da dimensão “Emocional”. 
 

Emocional Nº Ref. Nº Fontes 

  Positivo Desafios 55 16 

  Positivos Espirituais 4 2 

  Negativo 8 6 

 
A seguir listamos algumas falas dos egressos que declaram essa dimensão emocional 

negativa e positiva. É possível perceber que os egressos expressam os desafios emocionais 
positivos mais que os negativos. 
 
Negativo 
 

• Houve alguns momentos de aflição, causados principalmente por causa do rigor de 
prazos e da exigência dos professores. (EC) 

 

• É bem verdade que se trata de um processo muitas vezes difícil, mas que tem frutos 
que nos fazem acreditar que vale a pena e que nos fazem querer continuar. (LA) 

 

• Assim que fiz a defesa, em junho de 2018, a sensação que eu tive foi a de que havia 
estado em outro mundo, e quando me deparei com o meu retorno, estava meio que 
me sentindo fora do contexto (ML) 

 

• As primeiras impressões do Mestrado Profissional em Educação e as dificuldades 
iniciais me trouxeram um sentimento de que não estava preparado para o curso. (UV) 

 
Positivos 

• As reflexões que proporcionou sobre os textos e discussões em sala, concepções e 
métodos que usava, me trouxeram incômodo, o que ocasionou mudança, tanto para 
mim, como para as crianças, familiares e colegas de trabalho. (AH) 
 

• O projeto de mestrado se tornou um projeto de vida, pois em cada atividade criada, 
música elaborada ou jogo testado, coloquei um pouco de mim, tive a participação dos 
meus filhos que foram minha inspiração e, depois de concluído, pude ver em cada 
uma delas um pouco do reflexo deles e um pouco de mim. (CC) 
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• O resultado final não seria positivo, não fossem as diferentes metodologias dos 
professores e o desafio deles no que diz respeito a questionamentos, pesquisas e 
trabalhos acadêmicos cobrados dentro das disciplinas. (CN) 

 

• Porém, amizade, sabedoria e companheirismo são palavras que descrevem muito 
bem a orientadora que assina comigo este capítulo. Em momento algum eu me senti 
sozinha e isso fez toda a diferença!” (DB) 

 

• houve sempre entre os colegas um clima muito favorável de compartilhamento mútuo 
de informações. A amizade que desenvolvemos durante este tempo de estudos ainda 
provoca sentimentos de saudade e nos traz muito boas recordações. (GV) 

 

• Apesar dos percalços que encontrei para sair de Vitória e chegar ao UNASP em 
Engenheiro Coelho (SP), não me faltou esperança e desejo de lutar para a realização 
do sonho do mestrado em educação. Irei lembrar das exaustivas 15 horas de ônibus 
até a estação Tietê, na capital paulista, de mais 2 horas de ônibus até chegar a 
Cosmópolis, cidade onde eu descansava e renovava minhas forças para seguir viagem, 
e dos mais 45 minutos de ônibus para chegar ao campus do UNASP.” (WG) 

 

• através da cadeia de estudos para este programa, o que se constatou foi que não basta 
ter a bíblia nas salas de aula, ter departamentos de religião, estratégias, planos e 
projetos confessionais para se garantir a efetividade de uma proposta integral de 
educação confessional. (CN) 

 
 

Tabela 4: Categorias da dimensão “Elogios ao Mestrado”. 
 

 Nº Ref. Nº Fontes 

Elogios acerca do Mestrado 15 10 

  Corpo docente 26 15 

  Conteúdo do Mestrado 37 15 

  Tarefas e Provas 3 3 

 

• O resultado final não seria positivo, não fossem as diferentes metodologias dos 
professores e o desafio deles no que diz respeito a questionamentos, pesquisas e 
trabalhos acadêmicos cobrados dentro das disciplinas. (CN) 

 

• Como primeiros discentes do programa, além dos bons professores já mencionados, 
tivemos a oportunidade de formar um grupo de alunos com maturidade pessoal e 
profissional, o que propiciou uma interação bastante produtiva. A seriedade 
necessária às aulas em função dos assuntos abordados, foi bastante atenuada pelo 
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ambiente de familiaridade formado desde o princípio entre alunos e professores. De 
modo predominante, as nossas aulas foram muito alegres e descontraídas, embora 
com muita responsabilidade para com a tarefa e respeito mútuo entre os envolvidos. 
(JS) 

 

• No mestrado, o trabalho em sala de aula foi muito bem realizado pela equipe de 
professores, com aulas expositivas, teóricas e práticas, apresentação de trabalhos e 
avaliações que contribuíram para o aprendizado. Além das disciplinas obrigatórias, 
foram oferecidas optativas para que pudéssemos direcionar nossa formação. Essa 
autonomia fez com que o currículo final de cada egresso fosse singular. (EW) 

 

• Da relação interpessoal com os amigos, professores e alunos do Mestrado Profissional 
em Educação do UNASP-EC, “levo no meu peito” todos os conhecimentos 
compartilhados, todas as trocas de experiências, todos os exemplos de vida e 
comprometimento na busca por uma educação verdadeiramente significativa, na 
construção de conhecimentos úteis para reconstruir em cada ser humano a imagem 
de nosso Criador. De tudo que aqui vivi, de todos os conhecimentos que alcancei, de 
todos os amigos que ganhei, levo comigo a esperança e a certeza de que por meio da 
educação, “a verdadeira Educação”, é possível transformar uma sociedade e restaurar 
no homem a imagem do Criado. (VB) 

 

• O Mestrado nos capacitou a analisar as características da prática educacional atual e 
sugeriu a possibilidade de projetos de mudança dessa prática, em função do perfil dos 
sujeitos envolvidos no sistema ensino/aprendizagem, levando em conta o contexto no 
qual o sistema educacional está inserido agora. (CX) 

 

• O Mestrado Profissional em Educação no UNASP, através de aulas expositivas, 
ministradas por docentes com excelente capacitação profissional, de trabalhos e 
seminários apresentados pelos alunos, com supervisão dos professores, além das 
pesquisas realizadas, incluídas as revisões bibliográficas e pesquisa de campo, 
permitiu não só um conhecimento mais aprofundado em pesquisas científicas, na 
elaboração de projetos e artigos científicos, como também contribuiu para a 
ampliação do meu conhecimento, através de estudos e debates em sala de aula, nas 
disciplinas obrigatórias e optativas, a respeito de temas inovadores e recentes no 
campo educacional, como o currículo, as metodologias ativas, educação integral, 
estudo de casos. (MR) 

 
Referências 
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(Challenges). Anais...Universidade do Minho: Universidade do Minho, 2011 
 
 

Relatório da avaliação Egressos 2020 
 

Este questionário foi respondido por 12 egressos do Mestrado Profissional em 
Educação do UNASP. Houve questões abertas, fechadas e com escala likert de concordância: 
1. Discordo Totalmente, 2. Discordo, 3. Sem opinião, 4. Concordo 5. Concordo totalmente. O 
Questionário foi organizado em três dimensões, a saber: i) institucional, ii) acadêmica e 
pedagógica, iii) Impacto do MPE para os egressos (Ver Figura 1). 
 

 
Figura 1: Dimensões e categorias de avaliação do questionário 

 
 
Na Tabela 1 apresentamos as características dos egressos que responderam ao questionário 
(N=12), pelos respectivos anos de conclusão de MPE. 
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para os Egressos 
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Tabela 1 Caracterização dos participantes de acordo o sexo e a formação inicial 
 

 
As turmas de egressos se mostram com formação inicial muito diversificada, tal 

como apresentamos na Tabela 2. 
 

Tabela 2 Caracterização dos participantes de acordo o sexo e a formação inicial 
 

 Sexo   

Qual sua formação inicial?  Feminino Masculino Total 

Engenharia Elétrica, MBA em Gestão de 
Projetos 

 0  1  1  

Administração  0  1  1  
Ciências Jurídicas e Sociais  0  1  1  
Comunicação Social  0  1  1  
Educação Artística (Licenciatura em Música) 
- UNASP 

 0  1  1  

Engenharia Civil / Análise de Sistemas  0  1  1  
Graduação em Administração  1  0  1  
Letras  1  0  1  
Letras Espanhol  0  1  1  
Pedagogia  1  1  2  
Psicologia  1  0  1  
Total  4  8  12  

 

 
 

 Qual foi o ano de conclusão do MPE no UNASP?   

Sexo      2018  2019  2020  Total  

Feminino   

N    0.0  0.0  4.0  4  

% Linha     0.0   0.0   100   100   

Masculino   

N     3.0  3.0  2.0  8  

% Linha     37.5  37.5   25  100   

Total   

N     3.0  3.0  6.0  12  

% Linha     37.5   25.0   50.0  100  
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Apesar de todas estas diversificações de formação inicial, 92% destes egressos do MPE 
declaram que suas ocupações atuais estão vinculadas a educação, como apresentado na 
Figura 2. 
 

 
                                     Figura 2: Vínculo educacional da ocupação atual dos egressos. 
 

É importante notar o que estes egressos escrevem quando questionados sobre as suas 
ocupações atuais: “diretor de escola, professor do ensino médio e técnico (3 Egressos), 
professor universitário, advogado, consultor e professor de pós-graduação, psicóloga, 
instrutor de música, professor, gerente de recursos humanos, coordenação ligada a gestão, 
orientadora educacional”. Além desta informação direta questionamos também outros 
aspectos das ocupações atuais que tenham tido influência do MPE (Ver Tab.3). 
 

Tabela 3: Ocupação atual dos egressos do MPE do UNASP. 
 

Em relação à sua ocupação atual, assinale uma ou 
mais de uma alternativa, se for o caso:  

           F  %  % Acumulada  

1. Após a titulação do MPE, mudei de atividade 
profissional  

 1   8.3    8.3  

1. Após a titulação do MPE, mudei de atividade 
profissional, 2. Obtive promoção na própria 
instituição  

 1   8.3    16.7  

1. Após a titulação do MPE, mudei de atividade 
profissional, fui rebaixado em função do mestrado.  

 1   8.3    25.0  

2. Obtive promoção na própria instituição   3   25.0    50.0  
3. Sou dono de empresa, 4. Sou autônomo(a), 5. 
Desenvolvo atividade sem vínculo empregatício  

 1   8.3    58.3  

Ainda não apresentei os documentos do Mestrado à 
instituição com o intuito de obter progressão na 
carreira.  

 1   8.3    66.7  

Continuo na mesma função   1   8.3    75.0  
Servidora Pública   1   8.3    83.3  
Sigo na mesma área.   1   8.3    91.7  
Nenhum   1   8.3    100.0  

Total   12   100.0        
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É interessante analisar a Tabela 3 e observar que 3 (três) egressos declaram que “após 

a titulação do MPE, mudou de atividade profissional”, sendo que 4 (quatro) egressos 
“obtiveram promoção na própria instituição” e apenas um egresso declara que mudou para 
pior: “foi rebaixado de função do mestrado”, e um egresso declara: “continuo na mesma 
função”. 
 

Uma variável sempre colocada na vida dos egressos das pós-graduações é o impacto 
da formação na remuneração deles, por isso questionamos: “Após a titulação no MPE, a sua 
remuneração … ” que foi respondida através da Tabela 4. 
 

Tabela 4: Diferenças de remuneração dos egressos que realizaram o MPE. 
 

Após a titulação no MPE, a sua remuneração: *  F %  % 
Acumulada 

1. Não se alterou (no máximo, atualizou-se pelos índices 
monetários)  

 6  50.0    50.0  

3. Aumentou (aumentou na instituição por ter sido 
titulado)  

 1  8.3    58.3  

5. Ainda não se alterou, mas tenho expectativas de que o 
título de mestre me torne mais competitivo 
profissionalmente.  

 3  25.0    83.3  

Vai aumentar, estou apenas aguardando o plano de 
carreira dar o período.  

 1  8.3    91.7  

Diminuiu por ter sido transferido, por ter sido titulado 
para uma função inferior.  

 1  8.3    100.0  

Total   12  100.0      
 

 
Veja que 50% (n=6) dos egressos confirmam que sua remuneração não se alterou, mas 

41% (n=4) dizem que aumentou, vai aumentar ou tem expectativas de aumentar por se 
tornarem mais competitivos profissionalmente. Apenas um egresso relata que diminuiu por 
conta de uma transferência e não propriamente do crescimento de formação obtido. Embora 
não seja o foco da procura de formação, a formação habilita os egressos para posições com 
maior remuneração. Isso segue a mesma tendência da relação entre formação e remuneração 
obtidos em média em todas as profissões. 
 

A relevância de um programa de pós-graduação também pode ser medida pela 
continuidade e o impacto das competências ligadas à pesquisa acadêmica e profissional na 
vida dos egressos. Quanto das competências desenvolvidas no curso, estes egressos 
continuam a aplicar? Por isso, questionamos: “Após a sua titulação no MPE, você realizou 
pesquisas?” e “Após sua titulação no MPE, você publicou artigos científicos (revistas 
científicas ou livros)?”. Na Figura 3 apresentamos as respostas dos egressos a esta primeira 
pergunta.  
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Figura 3: Vínculo educacional da ocupação atual dos egressos. 

 
Com base na Figura 3, 41,7% dos egressos não realizaram nem participaram de 

pesquisas após terminarem o MPE, mas 58,3% desenvolveram ou estão desenvolvendo 
pesquisa como pesquisador principal, participando ou auxiliando de grupos de pesquisa. 
Aprofundando um pouco mais sobre o envolvimento do egresso com a pesquisa, na Tabela 5 
apresentamos as respostas sobre o nível de publicação após o término do MPE. 
 

Tabela 5: Envolvimento com publicações acadêmicas dos egressos do MPE. 
 

Após sua titulação no MPE, você publicou artigos 
científicos (revistas científicas ou livros)?  

F %  % 
Acumulada  

1. Não publiquei nem participei de uma publicação   6   50.0     50.0   
2. Fui autor/coautor de publicação em periódico científico   2   16.7     66.7   
4. Fui autor/coautor de livro   2   16.7     83.3   
5. Fui autor/coautor de capítulo de livro  1   8.3     91.7   
6. Fui autor/coautor em anais de congresso (apenas 
artigos completos)  

 1   8.3     100.0   

Total   12   100           
 

 
Pela Tabela 5 é possível concluir que 50% não publicaram nem participaram de 

publicação, mas os outros 50% dos egressos que responderam ao questionário tiveram algum 
nível de publicação ou participação em publicações acadêmicas e profissionais. Prevendo que 
alguns dos egressos poderiam não ter participado em publicações científicas questionamos 
numa próxima pergunta do questionário sobre as razões dessa não participação (Ver Tab. 6). 
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Tabela 6: Envolvimento com publicações acadêmicas dos egressos do MPE. 
 

Quais as razões de você NÃO ter realizado pesquisa ou 
participado de pesquisa após a sua titulação?  

   F %  
% 

Acumulada 

1. Excesso de atividades (profissionais, pessoais etc.)   3  25.0    27.3  
1. Excesso de atividades (profissionais, pessoais etc.), 
2. Falta de grupo de estudos/pesquisa.  

 1  8.3    36.4  

1. Excesso de atividades (profissionais, pessoais etc.), 
4. Minha atuação ou função profissional não prevê a 
realização  

 3  25.0    63.6  

2. Falta de grupo de estudos/pesquisa.   1  8.3    72.7  
7. Não se aplica a mim, porque realizei e/ou 
participei de pesquisas.  

 3  25.0    100.0  

Total   12  100.0      
 

 
Pela Tabela 6 é possível concluir que 58% justificam a não participação após término 

do MPE pelo excesso de atividade (Profissional, pessoal etc.). A “falta de grupo de 
estudo/pesquisa” (16%) e a “função profissional não prevê a realização de pesquisa” (25%) 
foram as segundas razões mais apontadas para a não realização de pesquisa. Para aprofundar 
a análise desta dimensão da pesquisa científica nos egressos apresentamos as quatro 
variáveis da Tabela 7 
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Tabela 7: Qual o impacto do MPE na formação da pesquisa científica dos egressos? 
 

DIMENSÃO ACADÊMICA E 
PEDAGÓGICA: Pesquisa Científica 

1. Discordo 
Totalmente 

2. Discordo 3.Sem 
Opinião 

4. 
Concordo 

5. Concordo 
Totalmente 

Total 

[1. O MPE favoreceu a articulação 
do conhecimento teórico com 
atividades práticas da vida 
profissional.] 

0 0 0 4 
(33,3%) 

8  
(66,6%) 

12 

[2. As atividades oferecidas no 
MPE contribuíram para a 
elaboração de artigos científicos, 
dissertação, material didático.] 

0 0 0 3 
 (25%) 

9  
(65%) 

12 

[3. Minha pesquisa desenvolvida 
no MPE teve impacto na 
sociedade e comunidade 
educativa.] 

0 1 
 (8,3%) 

0 3 
 (25%) 

8 
 (66,6%) 

12 

[4. Aprender a pesquisar 
contribuiu para a resolução de 
problemas no âmbito 
profissional.] 

0 0 1 
 (8,3%) 

4 
(33,3%) 

7  
(58,3%) 

12 

 
Veja que 100%, em média, dos egressos concordam que o MPE favorece a articulação 

do conhecimento científico com a prática, contribuindo para resolver problemas no âmbito 
profissional e na elaboração de artigos científicos, dissertação e materiais didáticos. Houve 
apenas um egresso que discordou que sua pesquisa teve impacto na sociedade e comunidade 
educativa.  
 

Ainda, sobre a prática da didática profissional os egressos (100%) concordam ou 
concordam totalmente que o MPE contribuiu para a formação profissional com vista aos 
questionamentos e desafios educacionais da atualidade, proporcionando aprendizagem 
inovadoras, comunicação oral e escrita. Somente dois egressos (16,6%) discordam que o MPE 
deu oportunidade de aprender a trabalhar em equipe (Ver Tab. 8). 
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Tabela 8: Qual o impacto do MPE na didática profissional dos egressos? 
 

DIMENSÃO ACADÊMICA E PEDAGÓGICA: 
Didática Profissional 

1. Discordo 
Totalmente 

2. 
Discordo 

3.Sem 
Opinião 

4. 
Concordo 

5. Concordo 
Totalmente 

Total 

[1. O MPE contribuiu para a minha 
formação como profissional da educação 
com vista aos questionamentos e desafios 
educacionais da atualidade.] 

0 0 0 3 
 (25%) 

9  
(65%) 

12 

[2. O MPE propiciou-me experiências de 
aprendizagem inovadoras.] 

0 0 0 6  
(50%) 

6  
(50%) 

12 

[3. No MPE, tive a oportunidade de 
aprender a trabalhar em equipe.] 

0 2 (16,6%) 1 (8,3%) 2 (16,6%) 7 
 (58,3%) 

12 

[4. O MPE contribuiu para ampliar minha 
capacidade de comunicação nas formas 
oral e escrita.] 

0 0 0 2 (16,6%) 10 (83,3%) 12 

[5. O MPE contribuiu para o 
desenvolvimento da minha capacidade de 
aprender e me atualizar 
permanentemente.] 

0 1  
(8,3%) 

1 (8,3%) 1 
 (8,3%) 

9  
(65%) 

12 

[6. O MPE me propiciou acesso a 
conhecimentos atualizados na minha área 
de formação.] 

1  
(8,3%) 

0 2 
(16,6%) 

3 
 (25%) 

6 
 (50%) 

12 

 
Na continuação do estudo do impacto do MPE na vida profissional do egresso, 

questionou-se diretamente: “Qual o maior impacto do MPE para sua atuação profissional 
atualmente?” A seguir listamos as 12 respostas enviadas. 
 

1. Aperfeiçoamento e atualização de informações em relação à educação. 
2. Melhora na qualidade das aulas e maior senso crítico nos planejamentos. 
3. Novas formas de pensar e resolver problemas. 
4. Possibilidade de aulas em pós-graduação em titulação superior 
5. Regressão de função. 
6. Evolução e atualização profissional 
7. Crescimento profissional (previsão). 
8. Aprendizado. 
9. O MPE me proporcionou uma visão mais ampla da educação contribuindo 

diretamente no desenvolvimento e execução da minha prática docente. O 
casamento entre os conhecimentos teóricos e práticos que o mestrado me 
proporcionou permitiu que eu ressignificasse minhas concepções, conceitos e 
valores sobre o saber docente. Hoje, sou um professor mais crítico, criativo e 
pesquisador. 

10. Sistematização do conhecimento.  
11. A titulação e conhecimentos adquiridos conferiram maior peso à experiência prática, 

no exercício das funções administrativas. 
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12. Desenvolvimento de plano de curso na área de indústria 4.0, utilização de novas 
metodologias e tecnologias de ensino, principalmente frente à pandemia. 

 
Aperfeiçoamento, crescimento, evolução, melhoria, aprendizado, sistematização do 

conhecimento, resolver problemas, pensamento crítico etc., foram algumas das palavras-
chave utilizadas para descrever o impacto do MPE. Apenas um egresso volta a apontar um 
impacto negativo, o que já tinha feito antes, que foi “regressão de função” após ter feito o 
mestrado.  
 
 

Na Dimensão Institucional, questionamos aos egressos: “Quais as contribuições das 
bases filosóficas do MPE do UNASP (Missão, Visão e Lema) para sua formação e atuação 
profissional?” 
 

1. Incentivo à pesquisa e aperfeiçoamento/atualização dos conhecimentos na área 
educacional. 

2. Me ajudaram a buscar a qualidade ao realizar cada trabalho. 
3. Enriqueceu meus saberes, motivou-me a pensar e realizar de forma mais inovadora. 
4. Ampliação da visão Cristã sobre as coisas da vida, do trabalho, família e amigos. 
5. Não contribuiu. 
6. Excelência Profissional, Ética, Respeito. 
7. Muito significativas - com pauta na religiosidade e educação integral. 
8. Aprimorou minha visão e abriu novos horizontes e formas de pensar 
9. O MPE contribuiu na minha formação como cidadão crítico, autônomo e 

participativo permitindo-me efetivar transformações sociais, políticas e, inclusive, 
linguísticas, no tocante a formação cidadã local e regional. 

10. Minha área de atuação está diretamente relacionada às bases filosóficas do UNASP, 
pra mim estes princípios se alinham 100%. 

11. Reforço da minha cosmovisão; identificação filosófica pessoal e com a minha 
instituição de trabalho. 

12. Permitiu-me descobrir uma linha de metodologia de ensino a qual eu não conhecia, 
mas já praticava. Trouxe grande valia no contexto de comportamento como 
professor, busca da informação e principalmente, na formação do profissional frente 
a novas tecnologias de ensino e aprendizagem. 

 
Sendo o UNASP uma instituição confessional poderia haver dúvidas sobre possíveis 

conflitos na relação entre ciência e religião praticada no MPE. Ao ler os depoimentos dos 
egressos podemos perceber uma integração plena e harmoniosa entre as bases filosóficas e 
cosmovisão institucional e seu profissionalismo em termos de formação científica. Esta 
percepção positiva é plenamente confirmada quando 91.7% dos egressos recomendariam o 
MPE para outra pessoa. Apenas um egresso não recomendaria fazer o mestrado, que é 
justamente aquele que foi despromovido no seu local de trabalho após terminar o mestrado. 
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Figura 4: Os egressos recomendam o mestrado profissional em educação do UNASP. 

 
 


