
 

COCRIAÇÃO DE VALOR: UMA ANÁLISE A PARTIR DA QUALIDADE DE VIDA 

EM UMA UNIVERSIDADE SITUADA NO VALE DO RIO PARDO 

 

Maicon da Silva1; Luis Carlos Alves da Silva2; Flávio Régio Brambilla3  

Eixo temático: Qualidade Vida na Universidade  

 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a qualidade de vida em uma 
Instituição de Ensino Superior Privada, sob a ótica dos alunos, através da cocriação de valor 
no ensino superior. Nesse sentido, uma das principais características da cocriação de valor é 
entender o comportamento do consumidor, bem como identificar as suas necessidades. Já, a 
qualidade vida na Universidade, como agente promotora de ensino universitário, a satisfação 
do aluno e a cocriação de valor são resultantes de ações individuais ou conjuntas (instituição, 
professor e aluno). Metodologicamente, este estudo foi realizado mediante a um estudo de 
caso descritivo visando identificar as variáveis referente ao fenômeno estudado, onde a 
unidade de análise foi uma Universidade localizada no Vale do Rio Pardo/RS, onde foram 
selecionados cinco alunos dos cursos de administração e ciências contábeis para aplicação da 
pesquisa. A coleta de dados, se deu através de entrevistas que foram realizadas mediante há 
um roteiro de perguntas previamente estabelecidos. Os resultados provenientes da pesquisa 
destacam que a qualidade de vida na Universidade está diretamente relacionada com a 
cocriação, de um lado existe o desejo de aprender dos alunos e do outro destaca-se a 
qualidade da informação que passa para estes. Neste contexto, conclui-se que a partir do 
momento que estes dois fatores se alinham cria-se uma qualidade de vida dentro das 
Universidades impulsionando a reputação das instituições de ensino para atrair e reter os 
melhores professores e alunos. 
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1 Introdução 

No contexto atual, as instituições de ensino superior privadas têm como meta 

manterem-se estáveis e bem vistas no mercado, não basta à instituição garantir a qualidade 

dos aspectos técnicos do processo de ensino, é preciso investir nas pessoas envolvidas, para 

que estas sejam capazes de melhorar a qualidade do serviço ofertado. 

Em um cenário competitivo, percebe-se que as instituições de ensino estão em 

constante mudança, adaptando-se as exigências do seu público alvo (alunos), esse processo de 

mudança ocorre através da aproximação entre ambas as partes, criando um ambiente que 

possibilite o diálogo para construção de um plano de ensino que atenda a todas as partes 

envolvidas, e com qualidade desejada. 

Benjamin (1994) revelou que, desde a década de 80, o tema QV de estudantes 

universitários vem sendo pesquisado, e segue, com enfoque tanto objetivo como subjetivo. O 
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primeiro diz respeito ao grau de satisfação das necessidades do estudante, em função do seu 

desenvolvimento socioeconômico, já o segundo, diz respeito ao bem-estar do sujeito, bem 

como, sua percepção do nível de realização pessoal em âmbitos individuais e coletivos 

(OLIVEIRA; CIAMPONE, 2008). 

Cunha e Carrilho (2005) salientam que o ingresso do indivíduo no ensino superior é 

acompanhado por uma série de adaptações, desde aquelas relacionadas à nova rotina até as 

inerentes às expectativas acadêmicas. Contudo, novos comportamentos são frequentemente 

adotados pelos estudantes nessa fase, e esses, podem impactar positiva ou negativamente na 

QV do indivíduo. 

Para melhor entendimento, a importância do tema cocriação de valor atrelada a 

qualidade de vida dos alunos universitários, o termo qualidade de vida (QV) tem sido 

utilizados nas últimas décadas pela mídia, por acadêmicos e em conversas do dia-a-dia.  

Desse modo, o presente estudo teve como objetivo analisar a qualidade de vida dos estudantes 

universitários dos cursos de administração e ciências contábeis em uma Universidade situada 

no Vale do Rio Pardo/RS. 

Nesse sentido, a importância desse artigo na administração de marketing, prende-se ao 

fato da pesquisa alinha-se a diferentes contextos relacionados há cocriação de valor, mas 

especificamente a qualidade de vida dos alunos universitários. É isso mesmo: quando a 

instituição de ensino através de seus professores está preocupada com a qualidade de vida dos 

alunos universitário, a mesma passa a ter um papel relevante na formação destes estudantes. 

Procurar-se-á, no presente artigo, arrolar as objeções acerca de estudos sobre a 

cocriação de valor, a partir de uma análise da qualidade de vida em uma Universidade situada 

no Vale do Rio Pardo/RS. Desta forma, o artigo foi estruturado em cinco seções, incluindo 

esta introdução. Na seção 2, apresenta-se a síntese teórica sobre o tema e suas 

contextualizações; seguida pela seção 3 que apresenta os aspectos metodológicos. A 

apresentação dos resultados é realizada na seção 4, e na seção 5 são apresentadas as 

considerações finais. 
 

2 Referencial Teórico 

2.1 Cocriação de valor 

As últimas décadas têm sido marcadas pela velocidade da informação e anseio pelo 

novo. Esse cenário levou as empresas a uma corrida pela inovação, em que aquela que oferece 

primeiro as novidades em produtos e serviços tende a obter os melhores resultados. Para se 

manter competitiva, uma empresa precisa ser inovadora, mas já não basta que seja apenas nos 

produtos e serviços que oferece, é preciso levar essa inovação para todos os pontos de 



 

interação com o cliente, focando na experiência para obter diferenciação em um mundo de 

muitas possibilidades equivalentes e similares. Esse é um dos principais pontos abordados 

pela premissa da cocriação de valor, que na última década vem sendo estudada e aprimorada, 

além de aplicada em grandes empresas como, por exemplo, Wikipedia, Nike, Fiat e Starbucks 

(LUSCH; VARGO, 2006a; LUSCH; VARGO, 2006b; LUSCH; VARGO; O’BRIEN, 2007; 

PINI, 2009). 

O tema da cocriação de valor ainda é recente, mas as discussões a seu respeito ganham 

força à medida que se evolui para o estabelecimento de uma sociedade em rede e o 

comportamento do cliente se assemelha ao descrito por Prahalad e Ramaswamy (2004), no 

qual a participação ativa do consumidor se torna uma forma de diferenciação perante os 

concorrentes. O estudo da cocriação de valor é relevante para uma série de entendimentos 

acerca de como os processos de criação conjunta entre empresa e clientes ocorrem. Para 

demonstrar a relevância do tema, é pertinente citar estudos realizados nos setores de 

supermercado em perspectiva histórica (Alexander et al., 2008); mobiliário (Andreu, Sánchez 

e Mele, 2010); hoteleiro (Chathoth et al., 2013 e Shaw, Bailey e Williams, 2010) e serviços 

médicos (DELLANDE; GILLY; GRAHAM, 2004; GALLAN et al., 2013 e McCOLL-

KENNEDY et al., 2012). Ainda, são estudadas as ações de cocriação na Internet e suas 

ferramentas (Füller et al., 2009; Grant, Clarke e Kyriazis, 2010 e Marandi, Little e Hughes, 

2010) e em serviços financeiros (AUH et al., 2007). 

Para Payne, Storbacka e Frow (2008, p.84) “o cliente é sempre um cocriador de 

valor”. Os autores acreditam que não há valor até que uma oferta é utilizada, e a experiência e 

percepção do cliente nela são essenciais para a determinação de valor. Holbrook (2002) define 

valor para o consumidor como uma “experiência interativa de experiência relativista”. Ou 

seja, o que define o que é valioso para um cliente é a experiência oriunda da interação. Ainda, 

a cocriação, ou coprodução, nada mais é do que a ocorrência de uma participação ativa do 

consumidor no serviço, gerando maior valor através da customização e, culminando na 

satisfação (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). 

Desta forma, a cocriação como fator inovador e agregador de valor, tem uma grande 

capacidade de agradar o cliente. Nessa nova estratégia, as empresas não apenas interagem 

com os clientes para oferecer serviços personalizados, mas também desenvolvem e reforçam 

as capacidades operacionais (WIND; RANGASWAMY, 2001). Se o cliente participa da 

criação do produto que deseja adquirir, as chances de que esse produto gere os 

comportamentos de satisfação e de lealdade são superlativas. 

A grande variedade de produtos e serviços oferecidos pelas organizações nem sempre 

resulta em melhores experiências de consumo; nesse cenário, certas empresas adotam a 



 

cocriação de valor – participação do cliente no processo produtivo – para inovar no modelo de 

negócio, agregando valor à sua oferta, e buscando, assim, se diferenciar das demais empresas 

(ZMOGINSKI et al.; 2009). O processo de criação de valor era focado na capacidade das 

empresas em responder as demandas do mercado em relação às necessidades básicas dos 

clientes e ao preço (VARGO; LUSCH, 2008). 

Segundo Moraes e Manzini (2009), clientes ativos buscam mais do que produtos e 

serviços, eles procuram experiências, porém enfatizam que a cocriação e a experiência como 

oferta de valor real ainda estão distantes das empresas na atualidade. As empresas maiores e 

mais bem estruturadas foram consideradas “potenciais cocriadoras”. Elas são orientadas para 

o mercado e têm como objetivo cocriar valor através de relações com clientes, uma vez que 

reconhecem que as oportunidades de negócios aumentam a partir das interações. 
 

2.2 Cocriação de valor como qualidade de vida na universidade 

O cotidiano de muitos alunos universitários que vivenciam o cenário concomitante de 

ser trabalhador e estudante universitário, segundo Tombolato (2005), encontra condições 

intrínsecas no Brasil. Atualmente, o trabalho tornou-se um interesse essencial e a escolaridade 

tem sido um diferencial competitivo de inclusão no mercado de trabalho, o que tem elevado 

cada vez mais a procura pelo ensino superior, e a constante busca pela qualidade de vida na 

universidade atrelada a cocriação de valor, ou seja, para Prahalad e Ramaswamy, (2004a) 

entendem que a cocriação de valor pode ser definida como a participação ativa do consumidor 

(aluno) gerando maiores desempenho e valor no serviço, e posteriormente a satisfação como 

qualidade de vida na universidade. 

Desta forma, a universidade, para a maioria dos estudantes, é o período de transição da 

adolescência para a vida adulta. É um período de busca e preenchimento do senso de 

individualidade (Greene et al., 2011), e, ao mesmo tempo, um período de construção de 

relações sociais com os outros e que a própria universidade pode proporcionar (HU et al. 

2011). Assim, para realmente transformar a cocriação de valor como qualidade de vida na 

universidade, o aluno precisa entender como suas percepções geram valor na base do 

relacionamento com a universidade, tornando-se imprescindível conhecer o ambiente em que 

o mesmo estará inserido, bem como, proporcionando valor enquanto aluno universitário 

(RUST; ZEITHAML; LEMON, 2001).  

Para melhor entendimento, a capacidade e a habilidade das instituições de ensino em 

envolver os seus alunos para cocriar valor conjuntamente é uma estratégia que não apenas 

leva à personalização de produtos e/ou serviços que acompanhem as novas demandas dos 

alunos, como ao fortalecimento da competitividade da instituição de ensino superior em 



 

relação aos seus concorrentes (ZHANG; CHEN, 2006). Contudo, o interesse em conhecer 

sobre a QV do estudante do ensino superior atrelada a cocriação de valor é recente 

(CATUNDA, 2008). E quanto às pesquisas relacionando à qualidade de vida a outras 

variáveis influentes, há número limitado de investigações (CIESLAK, 2012). 

Neste contexto, para muitos estudantes, pode ser esta a primeira vez que vivem longe 

dos pais, de seus lares e do convívio social inicial, o que pode causar dúvidas, confusões e 

ansiedades. A literatura mostra que a ausência de suporte social e emocional para estudantes 

universitários pode levar à experiência de solidão social e emocional (OZDEMIR, 2008). Os 

exageros em assistir televisão, leitura, uso de internet, atividades sociais, frequência em festas 

e o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas podem não apenas sinalizar um estado de 

solidão, como também ser estratégias adaptativas para sobrepujar esta experiência não 

prazerosa e estressante (IEH, 2002). 

Diante o exposto, o papel do docente tem sido destacado como de grande importância 

quando este atua como facilitador para a adaptação do aluno aos primeiros contatos com a 

universidade, ajudando o mesmo na sua adaptação e buscando ao longo do período da 

universidade que o aluno possa ter uma boa qualidade de vida enquanto aluno universitário. 

Um exemplo de cocriação, diferenciando esta de outros conceitos como experiências e 

interação (ainda que integrantes da ideia de cocriar), é o cenário educacional, onde alunos 

com diferentes expectativas são atendidos por professores e mesmo num grupo, ou turma, é 

possível atender diferentes demandas, e, assim chegar a cocriação como qualidade de vida na 

universidade (BRAMBILLA, 2011). O foco da cocriação é buscar sempre a melhor 

composição de valor ao consumidor individual (aluno). 

Em alguns contextos, a cocriação não é apenas desejada, mas imprescindível à geração 

de valor. É o caso do ensino, onde instituição e alunos devem se preocupar com o resultado 

efetivo do serviço, mediante o desenvolvimento de competências esperadas, como cognição e 

raciocínio lógico (BRAMBILLA, 2011). No âmbito da educação (universidade), a qualidade 

de vida é vista em um sentido amplo, buscando a compreensão das necessidades humanas 

fundamentais e com foco na promoção da educação como a intervenção mais relevante para 

promover qualidade de vida na universidade (MINAYO et al., 2000). 
 

3 Metodologia 

O processo metodológico deste artigo inicia-se com a descrição do tipo da pesquisa, 

segue com a descrição do caso que foi estudado, explica e define que tipo de instrumento foi 

utilizado para delimitar o estudo e, por fim, descreve como foi o processo de entrevista e 

detalha o tratamento dos dados obtidos. Devido à amplitude deste trabalho, esta pesquisa 



 

adota como metodologia uma formulação do tipo pesquisa qualitativa exploratória descritiva, 

utilizando como método o estudo de caso, por meio de entrevistas semiestruturada em 

profundidade com cinco (5) alunos dos cursos de administração e ciências contábeis de uma 

Universidade situada no Vale do Rio Pardo/RS. 

Análise qualitativa possibilitou um aprofundamento sobre o tema cocriação de valor. 

Através de uma análise da qualidade de vida em uma Universidade Privada situada no Vale 

do Rio Pardo/RS -, a partir da coleta de informações, percepções e experiência dos 

entrevistados para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada. Entre as principais 

qualidades dessa abordagem está a flexibilidade de permitir ao entrevistado definir os termos 

de resposta e ao entrevistador ajustar livremente as perguntas. 

Para melhor entendimento, Yin (2015), destaca que a principal tendência em todos os 

tipos de estudos de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o 

motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados. 

Partindo dessa premissa, buscou a tentativa de compreender peculiaridades que a “IES” tem 

aplicado em seu programa, consistindo nos meios que podem contribuir na cocriação de valor 

atrelada a qualidade de vida dos alunos universitários. 

Gil (2009), ressalta que o processo de coleta de dados no estudo de caso é mais 

complexo que o de outras modalidades de pesquisa. Isso porque na maioria das pesquisas 

utiliza-se uma única técnica básica para a obtenção de dados, embora outras técnicas possam 

ser empregadas de forma complementar. O estudo de caso requer mais de uma técnica. Isso 

constitui um princípio básico que não pode ser descartado. 

Desta forma, a pesquisa foi realizada com base em roteiro de perguntas previamente 

estabelecidos, com cinco (5) alunos dos cursos de administração e ciências contábeis de uma 

Universidade situada no Vale do Rio Pardo/RS. É importante ressaltar que a entrevista 

semiestruturada, individual e em profundidade é um recurso metodológico que busca, com 

base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer. Esse 

roteiro teve questões abertas e direcionadas que proporcionou ao entrevistador flexibilidade 

para ordenar e formular as perguntas durante a entrevista. 
 

4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

A presente pesquisa está relacionada a análise da qualidade de vida em uma 

Universidade situada no Vale do Rio Pardo/RS, atrelada a cocriação de valor.  Ao mesmo 

tempo em que é crescente o número de universitários, é também o de evasão da universidade, 

a qual pode ser ocasionada pela falta de motivação para aprender ou a outras variáveis 

relacionadas no caso a qualidade vida enquanto acadêmicos de universidades. Por outro lado, 



 

existe a expectativa quanto as escolhas de cada aluno universitário que está ligado à 

percepção pessoal de competências cognitivas, ou seja, “qual a sua percepção de qualidade 

de vida enquanto aluno de um curso superior?” 
[...] Durante a graduação ocorre que nem sempre o acadêmico possui uma boa 
qualidade de vida, pois não “sobra” muito tempo para se dedicar a si mesmo, 
ficando de lado o próprio bem-estar físico e emocional (A4) [...] A qualidade de vida 
é boa, mas requer uma disciplina, pois necessitamos de dedicação aos estudos e 
fazer sacrifícios, como dormir menos, deixar de sair todo final de semana, as vezes 
deixar a família um pouco de lado (A5). 

Nesse sentido, existem, porém, expectativas próprias desde o momento de ingresso, 

ligadas a construtos pessoais que estão suscetíveis à confirmação ou não, podendo modificar-

se ou deixar de existir, de acordo com as mudanças que ocorrem ao longo da vida acadêmica 

e que podem gerar dificuldades para que o estudante se integre à vida universitária 

(MORENO; SOARES, 2014). Segundo Nadelson e Semmelroth (2013), as expectativas 

iniciais dos estudantes são, em geral, boas no que diz respeito ao que irão encontrar na 

universidade. Um conjunto de experiências anteriores, em diferentes campos da vida, tais 

como a profissional, a social e a familiar, influenciam nas diversas escolhas e na trajetória do 

estudante em sua vida acadêmica.  

Para melhor entendimento, em um ambiente altamente competitivo e dinâmico é 

imperativo que as instituições de ensino superior operem seus processos com objetivo de 

agregar valor aos serviços educacionais ofertados para os alunos. Pode-se argumentar então, 

que em longo prazo, as expectativas dos alunos em dado momento, sejam menos exigentes 

que suas reais necessidades. Desta forma, as expectativas dos clientes irão se modificar-se, 

tornando-se mais exigentes à medida que mais fornecedores estejam capacitados para melhor 

atender as suas necessidades, ficando a seguinte pergunta: “por que as IES, devem se 

preocupar em ofertar serviços educacionais de qualidade?” 
[...] Por que as pessoas querem um ensino forte, com bons profissionais como 
professores (A1) [...] Por que o ensino refletira diretamente na qualificação e 
aprendizado em que o estudante irá aplicar em sua vida profissional (A3) [...] Além 
também de que não oferecer serviços de qualidade, influencia diretamente na 
reputação da IES no mercado, pode ser taxada como uma instituição que não preza 
pelo ótima disponibilização do ensino (A4).  

O mercado está cada vez mais exigente e seletivo, privilegiando aquelas instituições 

de ensino que atendam seus alunos com eficácia, flexibilidade, velocidade e qualidade. 

Atualmente a diferenciação ocorre principalmente pela busca da qualidade nos processos, 

bens e serviços. Isto é evidenciado pelo mercado, que valoriza cada vez mais os produtos e/ou 

serviços certificados ou credenciados. A busca contínua da satisfação dos alunos ganha ainda 

mais importância. Portanto, a área de educação tem significativa importância na vida do aluno 

em que o mesmo, atualmente, opta por vários motivos para realizar um curso superior e está 



 

mais exigente em relação à qualidade de vida que a universidade proporcionará aos atuais 

alunos e potenciais novos.  

Diante o exposto, as atividades desempenhadas pelas instituições de ensino superior 

enquadram-se como prestação de serviços educacionais. Assim sendo, torna-se imprescindível 

verificar as peculiaridades e implicações da natureza dessa atividade, bem como a correlação 

entre os serviços, a qualidade destes, e a satisfação dos clientes. Portanto, “por que os 

professores e alunos devem ser parceiros de suas respectivas “IES” em que estão 

vinculados (as)?” 
[...] Para obter um ensino de qualidade (A2) [...] A parceria é uma via de mão dupla, 
onde a instituição oferecendo condições para boa aprendizagem, os professores e 
alunos irão usufruir e fazer gosto de apresentar a todos o quão bom é aquela 
instituição, ou seja, os dois saem ganhando conhecimento e boa reputação (A4). 

 Tendo em vista a percepção dos serviços ofertados pela universidade aos estudantes, 

não basta que aqueles cheguem a estes através de mera prestação de serviço educacional, mas 

sim o principal é ofertar a estes estudantes uma qualidade de vida na universidade para que os 

mesmo ao longo do período que passarem na universidade sempre tenham o estímulo e 

motivação de estar no ambiente da universidade, onde, é necessário ofertar uma boa prestação 

serviço que atenda às expectativas de todos os envolvidos nesse processo, o qual vislumbra a 

ser atendido com qualidade, oportunizando, nesse contexto, a satisfação dos alunos. Nesse 

sentido, quando a IES não oferta serviço educacional de qualidade influencia diretamente na 

reputação da mesma no mercado, pode ser taxada de como uma instituição que não preza pela 

boa qualidade da educação. 

 Nos dias de hoje, o próprio sentido da existência da universidade já não parece tão 

claro, podendo-se perceber que, além das críticas oriundas de setores especializados, uma 

espécie de questionamento generalizado, difuso em todo o corpo social, se faz cada vez mais 

presente e explícito. O sentimento geral de frustração em relação às expectativas não 

realizadas e às promessas não cumpridas de desenvolvimento e progresso das sociedades, a 

desvalorização da cultura elaborada e a banalização das referências em todos os setores da 

vida humana, são causas abrangentes que levam igualmente à desvalorização da universidade. 

A significação da universidade se dilui nesse emaranhado de ideias e proposições que 

vêm sendo formuladas, no momento atual, como indicação de que a humanidade teria entrado 

numa nova era, que superaria tudo que havia construído e acumulado. Nesse sentido, temos a 

seguinte pergunta: “por que a universidade deve assumir compromisso em relação as 

pessoas que dão vida a ela?” 
[...] Por que elas são quem move a universidade sem elas a universidade não se 
desenvolve (A1) [...] Por que a universidade depende de todas as pessoas que estão 
envolvidas com ela, para que ela permaneça prestando o ensino a comunidade (A3) 
[...] Um mundo onde as pessoas estão cada vez mais frágeis é muito importante 



 

investir nas pessoas e mostrar que elas são importantes para se sentirem uteis e 
realizadas (A4). 

 As pessoas que estão envolvidas na universidade e que dão vida a mesma, fazem a 

universidade funcionar no dia a dia, e, trazem o sucesso ou fracasso, a partir do momento que 

nos sentimos parte da universidade tomamos a iniciativa de fazer diferente. Pois, entende-se 

que somos parte desta entidade e tem-se a expectativa de deixar uma marca própria na 

instituição de ensino superior, ou seja, isso só acontece quando a universidade propicia o 

espaço para o desenvolvimento das pessoas. 

 Da mesma forma, o ser humano (pessoas) é um ser frágil que necessita de atenção e 

cuidados, sendo que sem estes cuidados, isto pode acarretar em vários problemas: depressão, 

ansiedade, angustia e diversas doenças ligadas a esse sentimento de isolamento (que são tidos 

como mal do século). É sabido, que é de suma importância a universidade dar valor e investir 

nas pessoas, ou seja, sem elas não teria quem usufruísse dos serviços educacionais prestados 

pelas universidades. 

 Ao imaginar este contexto universal, onde os seres humanos (pessoas), muitas vezes 

não interagem entre si ou simplesmente não suportam viver um do lado do outro, percebe-se 

um universo de caos absoluto e pessoas individualistas. Quando, estes sentimentos estão 

voltados para a cocriação de valor como qualidade de vida na universidade, os convívios entre 

estes seres humanos (pessoas) nos proporcionam troca de experiências que agregam valor e 

facilitam o entendimento dos conhecimentos disponíveis (tanto esses passados pelos 

professores, quanto esses disponíveis na mídia a qualquer segundo).  
 

 

 

 

5 Considerações finais 

O presente estudo analisou a cocriação de valor atrelado a qualidade de vida em uma 

Universidade situada no Vale do Rio Pardo/RS, através de cinco (5) entrevistas com alunos 

do curso de administração e ciências contábeis da referida universidade em estudo. Nesse 

sentido, a oferta do serviço educacional alinhado a qualidade de vida na universidade, está 

atrelada as expectativas pessoais e profissionais de cada aluno, onde a vida acadêmica nos traz 

uma reflexão acerca de nossas transformações pessoais, além de a universidade proporcionar 

aos seus alunos condições adequadas que vão ao encontro a promoção da saúde. 

Também, evidenciou-se neste artigo através da entrevista realizados com cincos (5) 

alunos dos cursos de administração e ciência contábeis, em que os mesmos relataram que ao 

entrar na universidade a vida muda completamente, bem como, o principal objetivo da 

universidade é passar o conhecimento e contribuir com o processo de ensino aprendizagem 

destes alunos universitários. 



 

Da mesma forma, as IES ao proporcionar um ambiente de qualidade aos alunos, a 

mesma estará investindo em seus respectivos alunos universitários, onde esta parceira tem 

muito a ganhar, ou seja, soma-se os esforços para atingir o sucesso de ambas as partes, onde 

vivemos em um mundo com pessoas cada vez mais frágeis. 

Como toda pesquisa qualitativa de profundidade a presente pesquisa não visa chegar a 

testes de hipóteses nem afirmar positivamente achados, a análise concentrou-se na relação 

entre professor e aluno, bem como, o que a universidade pode ofertar aos seus alunos em 

questão de qualidade de vida, pois muitas vezes a qualidade de vida dos alunos universitários 

fica em segundo plano, e, acaba prejudicando a saúde destes alunos. 
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