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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a atuação profissional em saúde segue referenciais ético-legais e, consequentemente, 

também envolvida com novos desafios de pesquisa impulsionados pelo conhecimento (PAIM, 2010). À vista 

disso, a formação na área da saúde sempre terá uma relação com pesquisa em ensino, mas ainda é uma área 

pouco explorada, em especial na graduação em Saúde Coletiva. Ao logo da sua formação o discente é 

estimulado a desenvolver inúmeras atividades acadêmicas e entre elas está o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC).  Seguindo critérios científicos, exigindo um raciocínio lógico e criatividade, a 

execução do TCC está relacionada a alguns processos que podem dificultar o trabalho, os quais podem ser de 

ordem interna ou externa ao aluno (OLIVEIRA, 2017). Com isso, o TCC é importante componente curricular 

para a graduação de um bacharel em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa). 

                Os cursos de graduação em Saúde Coletiva são hoje uma realidade em diversas instituições de ensino 

superior no Brasil, expressando um passo fundamental na expansão e consolidação das práticas de ensino 

estruturadas neste campo (BELISÁRIO et al, 2013). Essa graduação ainda é considerada recente na Unifesspa, 

sendo aprovada no ano de 2013, com sua primeira turma ingressando no ano de 2014. O TCC é uma atividade 

acadêmica que tem como objetivo favorecer o aluno a reunir o conhecimento adquirido e consolidado durante 

o curso para a produção e demonstração de análise crítica em relação a um determinado tema (UNIFESSPA, 

2018). Ao iniciar o desenvolvimento do seu trabalho acadêmico, o concluinte tem a oportunidade de colocar 

em prática todo seu conhecimento adquirido ao logo do curso.  

                À vista disso, o objetivo do estudo foi acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão 

de curso de duas turmas de Saúde Coletiva da Unifesspa e perceber a vivência de cada uma delas e suas 

dificuldades, além dos seus facilitadores ao logo do seu processo, para assim elaborar sugestões que possam 

contribuir para o desenvolvimento dessas atividades no currículo desse curso de graduação.  

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de pesquisa descritivo de caráter quantitativo, através da construção e aplicação 

de questionários. O público alvo da pesquisa foram discentes de duas turmas do curso de Saúde Coletiva da 
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Unifesspa que passaram pelo desenvolvimento das atividades de TCCI e/ou TCCII, com o total de 20 

participantes, sendo 10 acadêmicos de cada uma das turmas. Os dados foram apurados através da aplicação de 

um questionário composto por variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, atividade remunerada 

durante o TCC) e por questões abertas e fechadas referentes aos facilitadores e dificultadores para o 

desenvolvimento das atividades de TCC. Os questionários foram elaborados através do Google Formulários e 

aplicados através de envio por e-mail e redes sociais (Whatsapp). As respostas foram sumarizadas através da 

plataforma onde os questionários foram elaborados e o banco de dados explorado através do software Excel.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os questionários foram elaborados através do Google Formulários devido à facilidade na sua 

construção e em atingir o público desejado (DA SILVA, 2011). A disponibilização do questionário foi 

realizada através de convite através da Internet (e-mail ou redes sociais) com um link para o questionário, 

possibilitando maior acesso e adesão do público alvo. Dessa maneira, foi necessário maior tempo e um bom 

planejamento para o uso de estratégias que possibilitassem a adesão do público em responder a pesquisa após 

terem acesso ao questionário (DA SILVA, 2011). A utilização do whatsapp representou estratégia importante 

para lidar com a demora de algumas respostas, o que possibilitou uma maior taxa de adesão. 

Dentre os participantes convidados recebemos a resposta de 70% deles (20 alunos). Em relação às 

informações sociodemográficas, quanto à variável sexo, ambas as turmas tiveram a maioria feminina, sendo 

70% na primeira turma e 90% na segunda, descrevendo-se uma maior representatividade feminina no curso e 

podendo também significar uma conquista, pois ao contrário do que ocorreu no passado da história das 

mulheres no Brasil, quando o acesso ao ensino superior lhes foi negado durante tanto tempo, atualmente as 

mulheres são maioria nesse segmento de ensino no país (ÁVILA, 2009). Segundo o Ministério da Educação, 

no ano de 2017, 61,1% do concluintes dos cursos de graduação no país eram mulheres. As idades dos 

participantes variam de 21 a 63 anos, havendo predominância de pessoas solteiras tanto na turma I (70%) 

quanto na turma II (90%). Quanto à realização de atividade remunerada, a maioria dos alunos da turma I não 

trabalhavam durante a realização do TCC (70%), enquanto na turma II a maioria dos estudantes trabalhavam 

naquele momento (90%). Assim, conciliar as horas de trabalho, que lhes permite sua subsistência, com a 

realização de uma graduação e dedicação ao estudo exige investimentos financeiros e emocionais, sendo uma 

aventura e demandando esforços significativos desses alunos (OLIVEIRA, 2017). 

Após a análise das respostas dos questionários da turma I, observou-se que entre os facilitadores 

(Gráfico 1) mais citados pelos universitários estão “a relação professor-aluno” (80%), o que foi importante, já 

que o saber orientar deve envolver também a capacidade de relacionamento com o aluno orientando (DIAS, 

2011). O desenvolvimento da autonomia dos alunos está inserido nesta relação orientador-orientando 

(MEDEIROS, 2015) e quando aluno tem uma boa relação com os professores ele se sente mais confiante e 

estimulado para a produção do seu trabalho. Como facilitadores destacados pela turma II, destacam-se “a 

escolha de um tema agradável ao pesquisador” (70%) e a “busca pelo orientador” (60%). Os acadêmicos 

tinham a opção de citar algum outro facilitador não previsto na pesquisa e foram destacados os seguintes: 

“apoio familiar”, “proatividade”, “disponibilidade de material”, “compreensão e disponibilidade do professor 

orientador”, além da “motivação pessoal pelo assunto”. 

Entre as dificuldades (Gráfico 2), a mais citada foi a ocorrência de “problemas pessoais”, pela turma 

I (90%) e pela turma II (80%). O reconhecimento dessa dificuldade pode estar relacionado a casos de 

depressão, crenças irracionais, baixa autoestima, ansiedade e baixa assertividade, ou seja, fatores relacionados 

com estresse, podendo indicar que a procrastinação não envolve apenas hábitos de estudo ou administração de 

tempo (PELLEGRINE, 2012). 

Dificilmente o educando consegue lidar com todas as emoções a sua volta, principalmente em uma 

circunstância que demanda tanto dele, sendo importante, nesse momento, toda forma de apoio  para contribuir 

com o enfrentamento dos problemas por eles vivenciados, definidos como a soma das relações que o indivíduo 

percebe como significativas, nas quais podem estar incluídas família, amigos, colegas de trabalho, 
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companheiros de sala de aula e pessoas da comunidade (BRUSAMARELLO, 2011). Planejar é a chave para 

o sucesso na mudança de comportamento com relação ao gerenciamento de tempo (LIMA, 2011), mas caso o 

aluno não consiga, isso acabará se tornando uma dificuldade, o que foi comprovado pelas duas turmas quando 

50% de cada uma delas identificou “a administração do tempo” como um dificultador. Por fim, na sugestão de 

outros fatores dificultadores, os alunos mencionaram “o tempo”; “procrastinação”; e “sobrecarga de outras 

disciplinas”. 

 

Gráfico 1: Principais facilitadores citados pelas turmas de Saúde Coletiva ao longo do TCC.   

   
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

 

Gráfico 2: Principais dificultadores citados pelas turmas de Saúde Coletiva ao logo do TCC 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

 

Através desse trabalho será possível o acompanhamento dos alunos envolvidos e a avaliação de seu 

desempenho como fonte de informação para desenvolvimento de estratégias que contribuam para a realização 

das atividades de TCC no curso de Saúde Coletiva. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou investigar a percepção de formandos sobre a os facilitadores e dificultadores 

encontrados no decorrer da elaboração do TCC. Após análise dos resultados, destacamos que os maiores 

facilitadores foram “a relação professor-aluno” e “a escolha do tema”, enquanto os dificultadores mais citados 

por ambas turmas foram “problemas pessoais” e “administração do tempo”. Esses resultados referem-se a 

achados parciais do projeto, já que uma das turmas ainda não concluiu o curso e realizou apenas as atividades 

referentes à etapa de TCC I. A pesquisa continuará acompanhando a turma II até a conclusão do curso, quando 

será convidada a responder o mesmo questionário para a avaliação total do desenvolvimento das atividades de 

TCC. Mesmo com resultados parciais, é preocupante o fato de alunos concluintes terem tanta dificuldade no 

gerenciamento do tempo para dedicação à finalização da graduação, o que pode estar relacionado a problemas 

pessoais, exigindo-se um suporte ainda maior do que já é realizado com o acompanhamento dos alunos pela 

coordenação de TCC e respectivos orientadores. 
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