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Resumo: Este trabalho apresenta a importância da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no meio educacional, 

visto que a partir da década de 60 as escolas passam a ser vistas como empresas. O objetivo deste estudo é 

diagnosticar a percepção dos docentes da Faculdade de Administração do ICSA, de Rondon do Pará, quanto ao 

tema abordado. A escolha da pesquisa com o corpo docente se deu, devido a sua importância dentro da 

Universidade e aos resultados que apresentarão as reais condições oferecidas diariamente aos mesmos em seu 

ambiente de trabalho. Para atingir tal objetivo, será realizado um estudo de caso único, com aplicação de uma 

pesquisa descritiva-exploratória, visando alcançar os resultados de forma detalhada, permitindo também maior 

contato com o caso, tornando-o mais claro. A coleta de dados será através de um questionário estruturado com 

perguntas fechadas, e os resultados serão apresentados em natureza quantitativa. Diante disso, o trabalho 

pretende contribuir para o corpo docente da Faculdade de Administração da UNIFESSPA conforme sua 

percepção, para um bom desempenho, propondo melhorias em seu ambiente de trabalho refletindo na sua 

Qualidade de Vida. 

1. INTRODUÇÃO 

 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), a cada dia que passa, possui uma maior 

importância dentro do mundo empresarial, visando o fornecimento de bem-estar ao 

trabalhador, de modo que seja alcançada também maior qualidade dos seus produtos/serviços 

mantendo a empresa competitiva no mercado, afinal, a satisfação dos colaboradores passou a 

ser compreendida como fator de desejo e necessidade. Segundo Fernandes (1996, p.13), 

“mensurar os níveis de satisfação dos empregados sobre suas condições de trabalho é também 

uma questão-chave para o sucesso empresarial".  

 Sobre o tema escolhido, França (2004, p.24) diz que a QVT varia, “desde os cuidados 

médicos estabelecidos pela legislação de saúde e segurança até atividades voluntárias dos 

empregados e empregadores nas áreas de lazer, motivação, entre inúmeras outras”. 

Para Richard Walton (1973) a QVT é definida como a humanização do trabalho e a 

responsabilidade social, implicando em atender as necessidades e pretensões do trabalhador, 

visando formas de organizar o ambiente de trabalho que busque aliar a equipe, trabalhando 

em conjunto. O mesmo apresenta oito indicadores, como sendo essenciais para a garantia da 

QVT, sendo eles: compensação justa e adequada, condições de trabalho, uso e 

desenvolvimento de capacidades, oportunidades de crescimento e segurança, integração social 

na organização, constitucionalismo, trabalho e espaço total de vida e relevância social do 

trabalho na vida.  

A presente pesquisa terá como objeto de estudo os docentes da faculdade de 

Administração do ICSA, no Campus de Rondon do Pará, sendo realizada com 100 % dos 

professores que estiverem atuantes no segundo semestre de 2018. 



Este trabalho de conclusão de curso busca investigar a seguinte questão foco: Como 

os docentes da Faculdade de Administração do ICSA percebem a sua Qualidade de Vida 

no Trabalho?  
O presente trabalho visa avaliar a QVT dos docentes da Faculdade de Administração 

do ICSA, identificar o perfil dos mesmos, avaliar o nível de satisfação e identificar quais as 

categorias de QVT são perceptíveis pelos docentes. Os objetivos deste presente trabalho 

visam alcançar a resposta do problema exposto.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente trabalho está classificado quanto aos seus objetivos em descritiva-

exploratória, pois como corrobora Selltiz et. al. (1965) ao afirmar que a pesquisa descritiva 

busca apresentar o fenômeno em detalhe, como ele ocorre e, permite estudar com exatidão as 

ocorrências de uma situação de forma individual ou em um grupo e identificar as relações 

entre os eventos. O mesmo ainda afirma que os estudos exploratórios permitem ampliar o 

conhecimento do pesquisador sobre os fatos, a formulação de novos problemas e, de novas 

pesquisas melhor estruturadas, permitindo maior contado com o caso a ser pesquisado 

tornando mais claro. 

 Diante do exposto o objetivo inicial da pesquisa será atendido cabendo ainda possíveis 

ampliações se a necessidade emergir durante a execução do projeto. Para atender esse 

objetivo o objeto escolhido é o estudo de caso único. 

 
“O estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados.” (GIL, 2008, p. 58). 

 

 No cerne da coleta de dados a presente pesquisa adotará o questionário como 

instrumento de coleta. Segundo Cervo & Bervian (2002, p. 48), o questionário “[...] refere-se 

a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante 

preenche”, ou seja, pode incluir perguntas abertas e fechadas. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho se pretende utilizar perguntas do tipo fechado, 

com utilização da escala Likert. Desta feita a sua natureza será quantitativa. Abordagem da 

natureza quantitativa irá traduzir os dados em forma de números, as opiniões e informações 

colhidas. Segundo Mattar (2001), a pesquisa quantitativa procura comprovar as hipóteses 

utilizadas nos dados estruturados, esta desenvolve os resultados da amostra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho encontra-se em fase de aplicação do instrumento de coleta de dados tendo 

como previsão de sua conclusão dezembro do corrente ano. 

4. CONCLUSÃO 

 Com o advento desse trabalho a proposta será de avaliar e identificar as condições 

ambientais de trabalho dos docentes da Faculdade de Administração do ICSA, no campus de 

Rondon do Pará, especificamente quanto à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

Finalizando o trabalho pretende-se contribuir para a qualidade de vida no trabalho para os 



docentes, pois sua função é de extrema relevância para o desenvolvimento socioeconômico da 

cidade, região e do país. 
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