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1. Introdução 

O ensino superior ocupa posição 
estratégica no desenvolvimento socio-
econômico de um país, dada sua relação com 
a formação e a qualificação da força de 
trabalho capaz de operacionalizar e efetivar 
processos de modernização e melhoria na 
sociedade, por meio da inovação tecnológica, 
produção e difusão da ciência e da cultura. O 
ensino superior de enfermagem no estado de 
São Paulo apresenta a mesma diversidade de 
fenômenos que todo o sistema superior de 
ensino brasileiro possui, com distintas 
formatações e organizações. 

2. Objetivos 
Identificar e caracterizar os contextos 

institucionais existentes no Ensino Superior em 
Enfermagem no estado de São Paulo e inseri-
los uma tipologia de contextos institucionais. 

3. Método 
Realizou-se um estudo descritivo, 

transversal e de abordagem quantitativa. 
Foram utilizados dados secundários 
disponibilizados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)

1
 e 

pelo portal e-MEC
2
 do Ministério da Educação. 

Os dados foram obtidos por meio da 
consulta do Censo Docente de 2008. 
As Instituições de Ensino Superior (IES) do 
estado de São Paulo que oferecem cursos de 
Enfermagem foram inseridas na tipologia 
proposta por Balbachevsky

3
, que leva em conta 

não somente o tipo de organização acadêmica 
(universidades, faculdades e centros 
universitários) e a categoria administrativa 
(pública ou privada), mas que considera ainda 
duas variáveis: a proporção de doutores e o 
número de docentes em regime de dedicação 
exclusiva ou integral.  

As IES foram caracterizadas ainda em 
relação a organização acadêmica, 
administrativa e número de cursos de 
enfermagem oferecidos. Os dados foram 
analisados descritivamente com cálculos de 
freqüência absoluta e relativa. 

 

4. Resultados 
No estado de São Paulo há 114 IES que 

oferecem 163 cursos de Enfermagem. Quanto 
à organização acadêmica, há predominância 
de faculdades (54; 47,5%), seguidas por 
centros universitários (27; 23,5%) e 
universidades (33; 29%). Em relação à 
organização administrativa, 101 (88,5%) IES 
são privadas e 12 (11,5%), públicas.  

Classificam-se como contextos 
empresariais, 108 (94,5%) IES com um quadro 
docente mediamente titulado e em regime de 
trabalho parcial ou horista. Apenas 5 (4,5%) 
são contextos acadêmicos, com quadro 
docente altamente titulado e em regime de 
trabalho integral. Uma única IES não se 
enquadrou em nenhum da tipologia, pois 
apresentou alta proporção de doutores e baixa 
proporção de docentes com vínculo estável. 

5. Conclusão 
Os resultados demonstram a diversidade 

dos formatos institucionais das IES paulistas 
que oferecem cursos de Enfermagem, além da 
distribuição desigual desses cursos no Estado. 
As diferenças não se restringem à organização 
acadêmica e administrativa, repercutindo ainda 
no perfil e no processo de trabalho dos 
docentes e na formação em Enfermagem. 
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