
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

  

 

 

 

 

 

 

 

LAYS BITTENCOURT ALVES 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DA 

EFICIÊNCIA DE CURSOS TÉCNICOS NAS ESCOLAS FEDERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega 

Reitor da Universidade Federal Fluminense 

 

Prof. Dr. Júlio César Andrade de Abreu 

Diretor no Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

 

Prof. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

 

 

 



LAYS BITTENCOURT ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA 

DE CURSOS TÉCNICOS NAS ESCOLAS FEDERAIS 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Administração do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Administração. 

 

Orientador: Prof. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2019 

 



LAYS BITTENCOURT ALVES 

 

 

 

  



LAYS BITTENCOURT ALVES 

 

 

 

PROPOSIÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DA 

EFICIÊNCIA DE CURSOS TÉCNICOS NAS ESCOLAS FEDERAIS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Administração do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Administração. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira (Orientador) 

Universidade Federal Fluminense 

 

 
________________________________________ 

Prof. Dr. Ilton Curty Leal Junior 

Universidade Federal Fluminense 

 

 
________________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Sales Ferreira 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca do Aterrado de Volta Redonda da UFF 

 

 

 

 



Agradecimentos 

 

A minha mãe e minha vó, manifestações perenes de amorosidade que alimentam 

minha vida; 

A minha namorada, pela afetuosa e inspiradora caminhada conjunta nessas novas 

veredas da maturidade; 

A meu orientador, pela condução empática e zelosa; 

Aos professores da Banca, que qualificaram esta pesquisa com preciosas 

contribuições; 

Aos colegas do Programa, contemporâneos de trabalho e de apoio recíproco; 

À UFF, pelo acolhimento; 

Ao IF Sudeste MG, pelo incentivo. 

  



RESUMO 

 

Título:  

Proposição de um procedimento para avaliação da eficiência de cursos técnicos nas escolas 

federais. 

 

Objetivo do trabalho: 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional teve início em 2009 e desde então 

cresce o protagonismo do ensino técnico, chegando a representar 76% dos cursos ofertados 

nas escolas federais, 41% deles na modalidade concomitante e subsequente. Ao contrário do 

que acontece no ensino superior, entretanto, há carência de mecanismos governamentais e da 

literatura que promovam o acompanhamento do desempenho dos cursos técnicos. No atual 

cenário recessivo brasileiro, faz-se imprescindível acompanhar os resultados advindos dos 

recursos investidos, de forma a melhorar sua aplicação. Diante dessa lacuna metodológica 

num horizonte de contingenciamento orçamentário, a presente pesquisa propõe um 

procedimento de avaliação da eficiência para as turmas dos cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes oferecidos por escolas federais. A fim de propor o procedimento e demonstrar 

sua aplicabilidade, foi feita a análise de eficiência das turmas dos cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes presenciais do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

O estudo foi conduzido em oito etapas sequenciais: 1) revisão bibliográfica e 

contextualização, com a finalidade de enunciar o papel e a importância do ensino técnico no 

sistema educacional brasileiro, entender o contexto do campus no qual o procedimento foi 

aplicado, além de apresentar o que a literatura nacional e o Governo Federal já desenvolveram 

sobre a avaliação da eficiência do ensino técnico; 2) escolha da técnica para avaliar a 

eficiência das turmas de forma a selecionar a técnica mais adequada ao procedimento, com 

base na literatura e no contexto investigado; 3) definição das unidades para selecionar as 

turmas que foram objeto da análise; 4) definição das variáveis de entrada e de saída do 

procedimento, a partir de um processo de comparação entre os indicadores usados pela 

literatura e pelos órgãos governamentais, a compreensão do papel das escolas técnicas 

federais no país e o contexto investigado; 5) coleta dos dados por meio de levantamento em 

documentos institucionais, sistemas de gestão acadêmica e contato com os alunos formados; 

6) definição do modelo da técnica a ser aplicado, com intuito de tratar os dados sobre sua 

lógica e verificar os resultados aplicados na prática; 7) proposição do procedimento de 

avaliação de eficiência, a partir da apresentação de um fluxo genérico da aplicação prática 

realizada; 8) verificação do procedimento proposto a partir de questionário aplicado ao 

Diretor Geral do campus Juiz de Fora. 

 

Resultados: 

Foram identificados como apropriadas ao contexto institucional as seguintes variáveis: 

‘Ingressantes’, ‘Vagas não ocupadas’, ‘Evasão %’, ‘Formados %’, ‘Índice de Sucesso da 

Turma’, ‘Coeficiente de rendimento acadêmico médio dos formados’. Também se identificou 

que a técnica mais adequada é a Análise Envoltória de Dados (DEA) no modelo CCR 

orientado a output com tratamento de outputs indesejáveis e restrição de pesos, que foi 

aplicada aos cursos técnicos do campus Juiz de Fora. Sendo assim, foi proposto um 



procedimento de avaliação da eficiência para as turmas dos cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes de escolas federais por meio de um fluxo genérico e da descrição de suas etapas. 

O procedimento proposto aplicado ao campus Juiz de Fora analisou 82 turmas de onze cursos 

técnicos, com entradas entre 2009 e 2016. Seis turmas foram consideradas 100% eficientes e, 

por isso, devem servir de benchmarks ou referências para as outras turmas consideradas 

ineficientes. Por fim, o procedimento foi considerado viável para aplicação pelo Diretor Geral 

do campus. 

 

Implicações práticas: 

Caso seja implantado, o procedimento proposto tem potencial de implicar mudanças no 

ambiente do ensino técnico brasileiro, ao ser uma ferramenta de gestão da eficiência dos 

cursos e dos recursos investidos neles, que pode auxiliar a tomada de decisões gerenciais mais 

assertivas e fundamentadas. Esta produção impacta tanto a questão econômica e 

financeiramente a Instituição, ao racionalizar o uso dos recursos escassos, quanto socialmente, 

na medida em que a escola, a partir dos resultados obtidos, poderá trabalhar para melhorar a 

empregabilidade e a qualidade dos cursos, direcionando mais profissionais formados para o 

mercado de trabalho. Inclusive partindo de problemas institucionais previamente identificados 

como esse, o IF Sudeste MG estabeleceu convênio com o Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal Fluminense para que seus servidores propusessem 

soluções para a instituição, como faz este trabalho. 

 

Originalidade e contribuições: 

Entende-se que esta pesquisa é original e contribui com a gestão dos cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes no âmbito das unidades da Rede Federal, uma vez que há 

carência de trabalhos na literatura e de iniciativas institucionais e oficiais nesse sentido. Ao 

acompanhar os resultados produzidos pelas turmas dos cursos técnicos, a solução proposta 

pode colaborar para a melhoria da qualidade e do impacto econômico-social das escolas 

técnicas federais, em respeito aos princípios e diretrizes da Rede Federal, mesmo num 

momento de contingenciamento financeiro em virtude da crise econômica que atinge o país. 

A pesquisa possui aderência à linha de atuação científico-tecnológica LACT 2, de Estratégia e 

Operações e, portanto, vincula-se a projetos de apoio à decisão e avaliação de desempenho 

organizacional. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

O procedimento proposto para avaliar a eficiência de cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes é o produto técnico/tecnológico derivado do estudo. Enquadra-se como Processo 

de Gestão, pertencente ao Eixo 1 – Produtos e Processos. O modelo apresentado traz médio 

teor inovador, uma vez que combinou conhecimentos pré-estabelecidos, como o uso da 

Análise Envoltória de Dados, e propôs um procedimento novo, com criação de variável 

inédita, denominada ‘Índice de Sucesso da Turma’, capaz de refletir os principais objetivos da 

Rede Federal. Ademais, o resultado produzido pela pesquisa foi de média complexidade, já 

que resultou da associação de conhecimentos estáveis apreendidos no programa de mestrado e 

envolveu diferentes atores: o programa de mestrado foi o difusor do conhecimento enquanto o 

IF Sudeste MG foi o local de aplicação deste conhecimento. 

 

Palavras-Chave: Cursos técnicos. Educação profissional e tecnológica. Avaliação. 

Eficiência. 



ABSTRACT 

 

Title:  

Proposition of a procedure to evaluate the efficiency of technical courses in federal schools. 

 

Objective: 

The expansion of the Federal Network of Professional Education began in 2009 and since 

then the role of technical education has grown, representing 76% of the courses offered in 

federal schools, 41% of them in the concomitant and subsequent modality. In opposition to 

what happens in higher education, however, there is a lack of governmental and literature 

mechanisms to monitor the performance of technical courses. In the current recessive scenario 

that afflicts the country, it is essential to monitor the results from the scarce resources invested 

in order to improve their application. Given this methodology gap facing a budget 

contingency horizon, this research proposes an efficiency assessment procedure for the 

classes of concomitant and subsequent technical courses offered by federal schools. In order 

to demonstrate the applicability of the proposed model, it was made the efficiency analysis of 

the classes of the concurrent and subsequent presencial technical courses of the Juiz de Fora 

campus of IF Sudeste MG. 

 

Procedures / method for solving the problem: 

The study was conducted in eight sequential steps: 1) bibliographic review and 

contextualization with the purpose of stating the role and importance of technical education in 

the Brazilian educational system, understand the campus context in which the procedure was 

applied, besides presenting what the national literature and the Federal Government have 

already developed about the evaluation of the efficiency of technical education; 2) selection of 

technique to evaluate class efficiency to select the most appropriate technique for the 

procedure, based on the literature and the context investigated; 3) definition of the units in 

order to select the classes that were the object of analysis; 4) definition of the input and output 

variables of the technical courses efficiency evaluation procedure, based on a process of 

comparison between the indicators used by the literature and government agencies, the 

understanding of the role of federal technical schools in the country and the investigated 

context; 5) data collection through survey of institutional documents, academic management 

systems and contact with graduated students;  6)  definition of the technique model to be 

applied, in order to process the data about its logic and verify the results applied in practice; 

7) proposition of the efficiency assessment procedure, from the presentation of a generic flow 

of the practical application performed; 8) verification of the proposed procedure based on a 

questionnaire applied to the Headmaster of the Juiz de Fora campus. 

 

Results: 

The following variables were considered more appropriate: ‘Newcomers’, ‘Unoccupied 

vacancies’, ‘Dropout %’, ‘Graduated %’, ‘Class Success Rate’, ‘Gratuated’s average 

coefficient of academic performance’. It was also identified that the most appropriate 

technique is Data Envelopment Analysis (DEA) in the output-oriented CCR model with 

treatment of undesirable outputs and weight restriction, that was applied to the technical 

courses of the Juiz de Fora campus. Therefore, an efficiency assessment procedure was 

proposed for the classes of concomitant and subsequent to the classes of the technical courses 

of federal schools through a generic flow and description of their stages. The proposed model 



was applied to the Juiz de Fora campus, analyzing 82 classes from eleven technical courses, 

with entries between 2009 and 2016. It has been found that six classes are 100% efficient and 

therefore should be benchmarkings for other classes considered inefficient. Finally, the 

procedure was considered feasible for application by the Headmaster of the Juiz de Fora 

campus. 

 

Practical implications: 

If implemented, the proposed procedure has the potential to imply changes in the environment 

of Brazilian technical education, as it is a tool for managing the efficiency of the courses and 

the resources invested in them, in order to make more assertive and informed management 

decisions. This production impacts both the Institution’s economic-financial issue, by 

rationalizing the use of scarce resources, as well as the social area, as the institution, from the 

results obtained, can work to improve the employability and quality of the courses, directing 

more trained professionals to the job market. Starting from previously identified institutional 

problems such as this, IF Sudeste MG established an agreement with the Graduate Program in 

Administration of the Fluminense Federal University so that its employees could propose 

solutions for the institution, as this research does. 

 

Originality and contributions: 

This work is original and contributes to the management of concurrent and subsequent 

technical courses within the units of the Federal Network, since there is a lack of 

governmental and literature initiatives in this regard. By following the results produced by the 

classes of the technical courses, the proposed solution can contribute to the improvement of 

the quality and the economic-social impact of the federal technical schools, in compliance 

with the principles and guidelines of the Federal Network, even in a moment of financial 

contingency due to the country’s economic crisis. The research has adherence to the 

scientific-technological line of action LACT 2, of Strategy and Operations and, therefore, is 

linked to decision support projects and organizational performance evaluation. 

 

Technical / Technological Production: 

The proposed procedure to evaluate the efficiency of concurrent and subsequent technical 

courses is the technical / technological product derived from the study fits as Management 

Process, belonging to Axis 1 - Products and Processes. The presented model brings medium 

innovative content, since there was a combination of pre-established knowledge, such as the 

use of Data Envelopment Analysis, and the proposition of a new procedure, with creation of 

unpublished variable, called ‘Class Success Rate’, capable of reflecting the main objectives of 

the Federal Network. Moreover, the result produced by the research has medium complexity, 

since it resulted from the association of stable knowledge seized in the Master’s program and 

involved different actors: the Master’s Program was the diffuser of knowledge while the IF 

Sudeste MG was where this knowledge was apllied. 

 

Keywords: Technical courses. Efficiency. Professional and technological education. 

Assessment.  
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento do ensino profissionalizante foi acelerado a partir do ano de 2009 no 

Brasil, com a instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Tecnológica e Científica, 

por meio da Lei n.º 11.892. Tal medida possibilitou, em conjunto com a ampliação do acesso 

às escolas técnicas existentes – os CEFETs, os colégios vinculados às Universidades e o 

Colégio Pedro II –, o aumento da infraestrutura dessas instituições e a criação de novas 

unidades denominadas Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). 

A Rede Federal atualmente cobre todo o território nacional e está distribuída em 647 

unidades, sendo 593 delas campus de Institutos Federais, resultantes de um grande processo 

de expansão. Os Institutos Federais passaram a ser uma política pública de importância ao 

desenvolvimento do país, com a proposta de contribuir para o ingresso de milhares de pessoas 

no mercado de trabalho e possibilitar a ascensão na carreira e na vida dos indivíduos, por 

meio da oferta de educação profissional pública, gratuita e de qualidade a jovens do campo e 

da cidade.  

Do ponto de vista financeiro, a Rede Federal disputa espaço com o ensino básico e o 

superior no orçamento do Ministério da Educação (MEC). Dentre os programas que lidam 

com as atividades-fim do MEC e de suas autarquias vinculadas, excluídas as despesas com 

pessoal e encargos sociais, o país investe cerca de 58% na educação básica, 28% na educação 

superior e 14% na educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2016). O próprio MEC, por 

sua vez, concorre por recursos com as demais pastas e obrigações financeiras do governo, 

apesar das garantias constitucionais de receitas vinculadas. 

 Diante de um cenário recessivo que o país enfrenta desde 20151, as instituições de 

ensino federais precisam lidar com orçamentos cada vez menores, com previsões de cortes e 

contingenciamentos2. O principal desafio das escolas federais, especialmente dos IFs após o 

auge de sua ampliação, é lidar com as consequências do aumento do número de alunos, 

técnicos-administrativos, professores e, ao mesmo tempo, com os repasses de verbas cada vez 

menores. Sendo assim, coloca-se a importante preocupação com a possível perda de qualidade 

                                                           
1 O orçamento das universidades e institutos federais desde 2000. Nexo Jornal. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2019/05/08/O-or%C3%A7amento-das-universidades-e-institutos-

federais-desde-2000>. Acesso em 10 mai. 2019. 
 

2 Entenda o corte de verba das universidades federais e saiba como são os orçamentos das 10 maiores. Portal G1. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-verba-das-universidades-

federais-e-saiba-como-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml>. Acesso em 10. mai. 2019. 
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e a diminuição do impacto econômico-social dessas instituições, que podem ser agravadas por 

falta de gestão e de insuficiência de acompanhamento de seus resultados.  

Nesse contexto de racionalização orçamentária, portanto, é possível que os gestores de 

instituições de ensino tendam a aceitar a mensuração da eficiência como instrumento de apoio 

à tomada de decisões gerenciais. Considerando a relevância que as escolas técnicas federais 

ganharam no orçamento do MEC, é imperativo, tanto para os administradores públicos, 

quanto para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral, que se avalie 

continuamente o processo de transformação dos recursos disponíveis em resultados concretos.  

Por meio de um procedimento de avaliação da eficiência é possível obter informações 

que auxiliem no aperfeiçoamento da aplicação dos recursos financeiros – com projeção de 

serem cada vez menores – utilizados pelas escolas federais, de forma a subsidiar seu processo 

gerencial. Além disso, tal avaliação permite identificar pontos que demandam 

aprimoramentos, unidades que podem servir de referência para alcançar melhorias e eliminar 

os desperdícios existentes para que a organização alcance seu pleno potencial. 

A avaliação de eficiência é entendida como um instrumento de controle e melhoria de 

desempenho. É uma ferramenta capaz de produzir mudanças nos currículos, nas metodologias 

de ensino, nos conceitos e práticas de formação, na gestão, nas estruturas de poder, nos 

modelos institucionais, nas configurações do sistema educativo. Por essa razão, deve ser vista 

como importante subsídio para a tomada de decisão no contexto de direcionamento das 

políticas públicas, bem como para a transformação e melhoria da qualidade de cada 

instituição de ensino dentro de sua realidade de trabalho (DIAS SOBRINHO, 2010). 

Nesse sentido, a avaliação de eficiência tem sido um tema discutido na literatura 

envolvendo as mais diversas áreas no âmbito público ou privado, e não somente na área 

educacional (GUSMÃO, 2013). No âmbito da educação, grandes esforços têm sido dedicados 

ao estudo de formas de mensurar e fazer análises da eficiência de universidades. No Brasil, os 

primeiros trabalhos acerca da construção de medidas de avaliação de Instituições de Ensino 

Superior têm origem em grupos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Destacaram-se trabalhos como de Belloni (2000), que em sua tese de doutorado 

construiu uma metodologia de Análise Envoltória de Dados para avaliação da eficiência 

produtiva das Universidades Federais Brasileiras. Desde então, muito se tem proposto sobre 

avaliação de desempenho no ensino superior (FALQUETTO et al., 2018).  
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No sistema educacional brasileiro, há duas instituições ligadas ao MEC responsáveis 

por avaliar periodicamente os cursos superiores, para manutenção ou não de seu 

funcionamento: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), que avalia os cursos de graduação; e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), responsável pelos cursos de pós-graduação stricto sensu.  

Enquanto a literatura é farta no âmbito da educação superior, verificou-se por meio de 

levantamento bibliográfico a carência de trabalhos que apontem procedimentos para analisar a 

eficiência dos cursos técnicos e que demonstrem suas aplicações em casos reais. Foram 

encontrados dois trabalhos que analisam a eficiência dos Institutos Federais (FURTADO; 

CAMPOS, 2015; KRIESER et al., 2017) e um que analisa a eficiência dos cursos do Pronatec 

no IF de Santa Catarina – IFSC (SOUZA, 2016). É possível que isso ocorra em função de a 

política pública brasileira de fortalecimento do ensino técnico ser recente. Os dois primeiros 

trabalhos citados discorrem sobre a eficiência dos gastos dos Institutos Federais em relação 

aos recursos recebidos por eles. Eles analisaram os IFs como um todo e não algum de seus 

campi ou seus cursos. Nenhum deles trata da eficiência dos cursos técnicos oferecidos por 

essas instituições. O terceiro estudo trabalha com cursos técnicos no âmbito do IFSC. No 

entanto, ele avalia a efetividade dos cursos conhecidos como Pronatec e a situação dos seus 

egressos quanto à empregabilidade e à continuidade dos estudos. Os cursos do Pronatec não 

são cursos específicos e regulares dos IFs. Sua oferta se vale da estrutura e do capital humano 

de um campus, mas de acordo com a disponibilidade de recursos do governo federal. 

A capacidade histórica das escolas federais é a formação em cursos técnicos, ainda que 

atualmente seja possível a elas oferecer também cursos superiores. Hoje 76% de seus cursos 

são técnicos, divididos nas modalidades concomitantes e subsequentes (41% deles), de 

qualificação técnica de curta duração/FIC (32% deles) e integrados ao ensino médio (27% 

deles) (PNP, 2019).  

Os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) são cursos que possuem carga horária 

reduzida e que não conferem um diploma de técnico, mas sim uma Certificação para 

determinada função. Os cursos Técnicos são cursos de longa duração, podendo ter carga 

horária mínima de 800 horas a 3.333 horas, dependendo da forma ofertada, que pode ser 

concomitante, subsequente ou integrada ao ensino médio. Ao seu término o aluno recebe um 

Diploma que lhe confere a habilitação técnica cursada, juntamente ou não com o ensino 

médio. No curso integrado o aluno, que deve ter concluído o ensino fundamental, faz no IF as 
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disciplinas do ensino médio juntamente às disciplinas de formação técnica. Nos cursos 

concomitantes e subsequentes, o aluno faz somente as disciplinas técnicas no IF, devendo 

estar respectivamente cursando ou haver concluído o ensino médio em outra instituição 

(IFSUL, 2017). 

Ao contrário dos cursos superiores, no entanto, os cursos técnicos oferecidos pela 

Rede Federal ainda carecem de um processo avaliativo que monitore seu rendimento.  

Diante dessa lacuna e da prevalência numérica de uma modalidade específica entre os 

cursos técnicos, surge a seguinte questão-problema norteadora da pesquisa: como sistematizar 

um procedimento de avaliação da eficiência para cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes (CTCS) oferecidos por escolas federais? 

 

1.1 Objetivos 

Assim, a presente pesquisa possui como objetivo principal propor um procedimento de 

avaliação da eficiência para cursos técnicos concomitantes e subsequentes (CTCS) oferecidos 

por escolas federais. 

Como objetivos específicos, têm-se:  

• Identificar, após pesquisa bibliográfica, a técnica mais adequada para calcular a 

eficiência dos CTCS; 

• Identificar, por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, os indicadores 

mais apropriados para análise de eficiência dos CTCS, a partir da técnica estabelecida; 

• Avaliar na prática a eficiência das turmas dos CTCS do campus Juiz de Fora, com 

base na técnica e nos indicadores identificados como mais adequados; 

• Propor um procedimento genérico para avaliação da eficiência dos CTCS; 

• Verificar a aplicabilidade do procedimento proposto junto à Direção Geral do campus 

Juiz de Fora. 
 

A pesquisa foi desenvolvida no campus Juiz de Fora (JF) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), onde foram 

coletados os dados necessários, e onde foi aplicado e aprovado o artefato proposto. 
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1.2 Justificativa 

Foram alvo da pesquisa as turmas com entradas entre 2009 a 2016 dos CTCS 

oferecidos presencialmente pelo campus JF. O desempenho do conjunto de turmas de entrada 

de um curso específico, ao longo dos anos, exprime o desempenho do curso. Por isso, em 

última análise, os resultados das turmas são os resultados do próprio curso. 

Embora o campus JF ofereça cursos à distância, seus dados não foram coletados para 

fins desta pesquisa. Isso se deve ao fato de que o ensino à distância (EaD) no campus teve 

abertura de turmas suspensa por motivos orçamentários desde 2017. Todavia, o procedimento 

que foi desenvolvido como produto final desta pesquisa poderá ser aplicado igualmente aos 

cursos à distância caso eles sejam concomitantes e subsequentes. 

A pesquisa, ainda que tenha sido desenvolvida no campus JF, gerou um produto final 

que pode ser utilizado por qualquer colégio técnico federal que ofereça CTCS, tendo em vista 

suas similaridades orgânicas, estruturais e normativas, uma vez que integram a mesma Rede 

Federal. Entretanto deve ser considerada a necessidade de adaptações pertinentes à realidade 

local.  

A escolha pelos CTCS se justifica por dois motivos. Em primeiro lugar, em razão do 

potencial histórico de geração de emprego dessa modalidade de curso, característica que 

encontra ligação com os objetivos atuais das escolas federais de promover a cidadania do 

indivíduo e o desenvolvimento local e regional (BRASIL, 2010).  

Como segunda justificativa, tem-se a prevalência numérica dos CTCS sobre as demais 

modalidades no campus JF e em todas as outras instituições que compõem a Rede Federal. 

Dos 11.766 cursos ofertados pela Rede, 8.936 deles são técnicos, correspondendo a quase 

76% do total. Entre os cursos técnicos, 41% são concomitantes e subsequentes, 32% são de 

qualificação técnica de curta duração (FIC) e 27% são integrados ao ensino médio. Entre os 

cursos técnicos concomitantes e subsequentes, mais de 70% são presenciais (PNP, 2019). 
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1.3 Estrutura do Documento 

Para o desenvolvimento da pesquisa, este projeto foi estruturado em oito seções, além 

desta Introdução.  

A seção 2 contém o diagnóstico sobre o problema de pesquisa, ou seja, a carência, 

tanto governamental quanto na literatura, de um programa avaliativo para os cursos técnicos. 

Além disso, esta seção ressalta a necessidade do objeto deste trabalho: a proposição de um 

procedimento que seja capaz de avaliar a eficiência desse tipo de curso. 

A seção 3 revela o contexto da realidade investigada ao apresentar o campus Juiz de 

Fora do IF Sudeste MG como unidade da Rede Federal. 

O referencial teórico está situado na seção 4. Ele tem como finalidade enunciar o papel 

e a importância do ensino técnico no sistema educacional brasileiro e apresentar o que a 

literatura nacional já desenvolveu sobre a avaliação da eficiência na Educação. Portanto, em 

primeiro lugar, é apresentada a perspectiva histórica do ensino técnico no Brasil, seguida de 

um breve item sobre a atual posição da Rede Federal e, mais especificamente, dos Institutos 

Federais. Conclui a seção uma revisão sistemática da literatura que demonstra como os 

trabalhos científicos brasileiros tratam sobre o tema da avaliação da eficiência de cursos. 

A seção 5 explicita o método para resolução do problema. A seção 6 traz os resultados 

ao aplicar o método na prática, com base nos dados levantados no campus JF, e culmina na 

proposição de um procedimento genérico de avaliação da eficiência para CTCS. 

Considerando que o procedimento foi aplicado ao campus JF, com base nos resultados 

desta unidade e nas dificuldades encontradas, a seção 7 sugere um plano com ações 

preliminares e simultâneas à implantação de tal procedimento no campus. 

Na oitava sessão são apresentadas as considerações finais da pesquisa, limitações e 

contribuições, além de sugestões para estudos futuros. 

Finalmente, a última seção carrega as referências bibliográficas utilizadas nesta 

pesquisa. 
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2 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

No país, a responsabilidade sobre os sistemas de avaliação dos cursos superiores recai 

sobre entidades do Governo Federal. 

No caso dos cursos de graduação, o INEP conduz o processo avaliativo. Os 

instrumentos utilizados por ele são o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) – que participam alunos ingressantes e concluintes dos cursos avaliados – e as 

avaliações periódicas in loco realizadas pelas comissões de especialistas, a fim de verificar as 

condições de ensino, em especial aquelas relativas ao perfil do corpo docente, às instalações 

físicas e à organização didático-pedagógica (INEP, 2018). 

Em relação aos programas de pós-graduação stricto sensu, o processo avaliativo 

periódico é realizado pela CAPES. Os critérios dessa avaliação envolvem inúmeros aspectos 

como produção científica, formação de mestres e doutores etc. (CAPES, 2018a). 

Ainda que haja críticas a tais sistemas, eles produzem indicadores de qualidade e um 

arcabouço de informações que subsidia tanto o processo de regulamentação, exercido pelo 

MEC, como as decisões dos gestores em relação aos próprios cursos, e também garante 

transparência dos dados sobre qualidade da educação superior a toda sociedade. 

Os cursos técnicos, todavia, carecem de um programa avaliativo, de um procedimento 

estabelecido periódico capaz de gerir dados a partir do desempenho dessa modalidade. A 

deficiência se verifica tanto no âmbito institucional do MEC quanto em soluções e modelos 

sugeridos pela própria literatura.  

Além de auxiliar os gestores a identificarem os resultados obtidos e os pontos de 

melhoria, as avaliações de desempenho são importantes instrumentos para planejamento de 

metas e de medição do progresso institucional. A insuficiência dessa prática gera dificuldades 

para identificar os gargalos de produtividade, pois quando não se tem indicadores, torna-se 

difícil determinar onde estão os problemas e, além disso, leva à falta de sincronia com o 

objetivo institucional, uma vez que ao final de um período estipulado não se sabe se uma meta 

estabelecida foi atingida e não se consegue fazer ajustes durante o andamento do processo 

para que ela seja alcançada. Assim, a organização toma decisões sem uma base sólida, 

baseadas nas convicções dos gestores e não em dados concretos. Portanto, a falta de gestão do 

desempenho dos cursos técnicos pode comprometer os resultados e a qualidade da instituição. 
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Quanto ao contexto ao qual será aplicado o procedimento, o Diretor Geral do campus 

JF, preocupado com a situação dos CTCS presenciais, solicitou em 2017 aos Colegiados dos 

Cursos que se reunissem num Grupo de Trabalho a fim de apresentarem suas considerações 

sobre o desempenho de cada curso. Diante das conclusões do grupo de trabalho, o curso 

técnico em Transporte Rodoviário do campus JFteve abertura de turma suspensa, após 

aprovação do Conselho de Campus, tendo em vista o seu desempenho.  

Como foi reconhecido pelo próprio Grupo de Trabalho do campus JF, é necessário que 

essa tarefa de acompanhamento do rendimento dos cursos seja contínua, que mais dados 

sejam avaliados e os critérios sejam mais bem estabelecidos.  Faz-se necessário um 

instrumento para que, ao invés de arcar com as consequências do fracasso de um curso, o 

campus possa acompanhar seu desempenho e fazer ajustes ao longo do tempo, com objetivo 

de que todos os recursos sejam utilizados com maior eficiência (IF SUDESTE MG, 2018a). 
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3 CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

 

3.1 Perfil Institucional 

Os Institutos Federais (IFs), assim como as Universidades Federais, são organizações 

públicas com natureza jurídica de autarquias federais, vinculadas ao Ministério da Educação 

(MEC), detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 

e disciplinar. Eles foram criados em dezembro de 2008 pela Lei n.º 11.892 – que instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Atualmente são 38 IFs, de 

natureza multicampi organizados por uma reitoria, em todos os estados do Brasil, com mais 

de um IF no território dos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (BRASIL, 2018b). 

Os 38 IFs constituem no sistema federal de ensino a Rede Federal, juntamente com as 

seguintes instituições: dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 22 Escolas 

Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) e o Colégio Pedro II.  

Essa Rede oferece educação superior, básica e profissional, pluricurricular, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas 

práticas pedagógicas. As atividades desenvolvidas pela Rede são supervisionadas pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), que é o órgão do MEC 

responsável por coordenar nacionalmente a política de educação profissional e tecnológica do 

país.  

 

3.2 Histórico Institucional 

Especificamente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais (IF Sudeste MG), também foi criado em 2008 e é o resultado da integração dos 

antigos Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba (CEFET-RP), da Escola 

Agrotécnica Federal de Barbacena e do Colégio Técnico Universitário da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (CTU-UFJF). Atualmente a instituição é composta por sete campi 

(localizados nas cidades de Juiz de Fora, Barbacena, Rio Pomba, Muriaé, Santos Dumont, São 
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João Del-Rei e Manhuaçu), três campi avançados (localizados em Bom Sucesso, Cataguases e 

Ubá) e uma reitoria (com sede no município Juiz de Fora). 

A trajetória histórica do campus Juiz de Fora logo no início se associa à história da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).  

Em 1957, dirigentes trabalhistas da cidade, sob a liderança do deputado Clodsmith 

Riani, pleitearam junto ao ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, a construção de 

uma escola profissional em Juiz de Fora. Em virtude da expansão e diversificação industrial 

vivida pelo Brasil a partir de 1930, as principais lideranças sindicais da região passaram a ver 

na qualificação técnica uma alternativa muito importante para a melhoria das condições de 

vida e trabalho do grande proletariado (IF SUDESTE MG, 2018c).  

Após a liberação de seis milhões de cruzeiros para a escola profissionalizante, ela 

passou a ser orientada e dirigida pela Escola de Engenharia, que existia em Juiz de Fora à 

época. Criaram-se os cursos técnicos da Escola de Engenharia. Foram quatro cursos iniciais: 

Máquinas e Motores, Pontes e Estradas, Eletrotécnica e Edificações. A atenção especial que o 

MEC deu ao projeto atendia à necessidade de mão de obra para que o programa “Energia, 

Transportes e Alimentação”, defendido pelo governo de Juscelino Kubitschek, pudesse 

alcançar seus objetivos. 

Criada em 1960, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) incorporou a Escola 

de Engenharia e os cursos técnicos oferecidos por ela. A partir desse momento, a escola 

passou a ser denominada Colégio Técnico Universitário (CTU), embora suas instalações não 

funcionassem na Universidade. Um ano mais tarde, o curso de Máquinas e Motores passou a 

se chamar curso de Mecânica; o de Pontes e Estradas transformou-se em curso de Estrada e 

ainda seria criado o curso de Eletromecânica. Em 1974 foi a vez da criação do curso de 

Metalurgia e em 1986 do curso técnico em Processamento de Dados, hoje chamado de 

Desenvolvimento de Sistemas. 

No começo de 1971, o CTU foi transferido para o campus Universitário da UFJF, nas 

dependências da atual Faculdade de Engenharia – onde permaneceria, parcialmente, até a 

construção da atual sede. Parcialmente, pois, durante alguns anos da década de 1990, o prédio 

da antiga Faculdade de Odontologia, na Rua Espírito Santo, abrigou as primeiras séries de 

seus cursos diurnos e demais séries dos cursos noturnos. Ao longo do tempo, foram criados os 

cursos na área de Turismo, Transações Imobiliárias, Transporte e Trânsito, Design de Móveis 

e, mais recentemente, os cursos de Eletrônica e Eventos.  
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Desde os anos de 2000, a comunidade do CTU manifestava interesse em tornar-se um 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) e desvincular-se da UFJF. Em 26 de 

fevereiro de 2008, atendendo ao projeto de reestruturação e expansão da Rede Federal, a 

Congregação do CTU aprovou sua desvinculação da Universidade para tornar-se o campus 

Juiz de Fora do IF Sudeste MG. Em 29 de dezembro do mesmo ano, a promulgação da Lei n.º 

11.892 oficializou o campus JF como unidade do IF Sudeste MG e sucessor do Colégio 

Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

Dessa decisão surgiram novos paradigmas: a) a integração dos cursos técnicos ao 

ensino médio (cursos integrados); b) a implementação do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), concretizado no curso técnico integrado em Secretariado; c) o oferecimento de 

Ensino à Distância (EaD); d) a criação dos cursos de graduação – de Engenharia Mecatrônica 

(em 2009), Licenciatura em Física (em 2010), Bacharelado em Sistemas de Informação (em 

2011) e Engenharia Metalúrgica (em 2015); e) a criação dos cursos de pós-graduação lato 

sensu – de Metodologia em Educação Física Escolar (em 2013) e Sustentabilidade e 

Tecnologias na Engenharia Civil (em 2018); f) a promoção de pesquisa e extensão; g) o 

oferecimento de mestrado profissional em Física em rede, oferecido conjuntamente com a 

UFJF desde 2017. Para atender a essa nova demanda, o campus ampliou seu quadro de 

profissionais dobrando o número de docentes e nomeando novos técnicos-administrativos. 

 

3.3 Atuação geográfica e acadêmica 

A atuação acadêmica do campus JF para o ensino envolve a oferta de cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes (CTCS), presenciais e à distância, nos quais são ministradas 

somente disciplinas técnicas aos alunos que cursam paralelamente o ensino médio em outra 

instituição ou que já o concluíram. Conforme mencionado anteriormente, por razões 

orçamentárias, a abertura de turmas de EaD nessa modalidade está suspensa desde 2017. 

Além disso, há os cursos técnicos integrados, inclusive na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), nos quais são oferecidas ao aluno tanto as disciplinas técnicas quanto às do 

ensino médio conjuntamente. Também são oferecidos cursos de graduação de licenciatura e 

bacharelado, além de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 
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O Quadro 1 contém todos os cursos em funcionamento no campus. O foco dos cursos 

é historicamente voltado para atender o parque industrial de Juiz de Fora. 

 

Quadro 1 – Cursos em funcionamento no campus Juiz de Fora 
 

Modalidade Cursos 

 

 

Técnico integrado ao ensino 

médio 

(1) Edificações 

(2) Eletromecânica 

(3) Eletrotécnica 

(4) Informática 

(5) Mecânica 

(6) Metalurgia 

(7) Secretariado - PROEJA 

 

 

 

Técnico concomitante e/ou 

subsequente ao ensino médio 

(1) Design de Móveis 

(2) Edificações 

(3) Eletromecânica 

(4) Eletrônica 

(5) Eletrotécnica 

(6) Eventos 

(7) Informática 

(8) Mecânica 

(9) Metalurgia 

(10) Transações Imobiliárias 

(11) Transporte Rodoviário 

 

Graduação 

(1) Engenharia Mecatrônica 

(2) Engenharia Metalúrgica 

(3) Licenciatura em Física 

(3) Sistemas de Informação 

Pós-graduação lato sensu (1) Metodologia da Educação Física Escolar 

(2) Sustentabilidade e Tecnologias na Engenharia Civil 

Pós-graduação stricto sensu (1) Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

 

Fonte: elaboração própria (2018) 

 

No âmbito dos IFs, o campus JF é considerado uma unidade de porte médio. Conta 

com 147 docentes efetivos, 20 docentes substitutos, 81 técnicos-administrativos, 28 

estagiários e 70 trabalhadores terceirizados. Quantos aos alunos, são 2.623 no total, 

distribuídos nas modalidades de ensino presencial conforme a Tabela 1.  
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Tabela 1 – Quantidade de alunos por modalidade de ensino presencial no campus Juiz de Fora 

 

Modalidade de ensino N.º de alunos 

Técnico integrado ao ensino médio 808 

Técnico concomitante e/ou subsequente ao ensino médio 885 

Graduação 900 

Pós-graduação lato sensu 30 

Pós-graduação stricto sensu 12 

 

Fonte: SIGA-Ensino (2018) 

 

Os principais beneficiários dos serviços prestados pelo campus JF são os alunos por 

meio dos cursos oferecidos e das pesquisas desenvolvidas, mas a comunidade em geral 

também é beneficiada através de participação nas atividades de extensão desenvolvidas. 

Como pode ser visualizado na Figura 1, o campus está localizado no município de Juiz 

de Fora, na mesorregião denominada Zona da Mata mineira.  
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Figura 1 – Localização do campus Juiz de Fora 
 

 
 

Fonte: IF Sudeste MG Gerais (2019b) 

 

Ele atende ao próprio município de Juiz de Fora, mas sua atuação geográfica inclui 

cidades vizinhas – como Belmiro Braga, Bicas, Lima Duarte, Matias Barbosa, Santos 

Dumont, Três Rios – e até cidades um pouco mais distantes – como Astolfo Dutra, 

Cataguases, Dona Euzébia, Leopoldina, Muriaé e Ubá, cujas populações estimadas estão na 

Tabela 2.  
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Tabela 2 – População dos municípios que o campus Juiz de Fora atende 

 

 Município População estimada 

(mil habitantes) 

 Juiz de Fora 564,3 

Cidades vizinhas 

Belmiro Braga 3,4 

Bicas 14,4 

Lima Duarte 16,6 

Matias Barbosa 14,4 

Santos Dumont 46,5 

Três Rios 81,4 

Cidades mais distantes 

Astolfo Dutra 14,1 

Dona Euzébia 6,5 

Cataguases 74,7 

Leopoldina 52,5 

Muriaé 108,4 

Ubá 114,3 

 

Fonte: IBGE (2019) 

 

3.4 Organização Administrativa 

Estruturalmente, o campus é composto por um Conselho de Campus e uma Direção 

Geral, à qual estão subordinados o Departamento de Educação e Ciências (DEC), o 

Departamento de Educação e Tecnologia (DET) e as seguintes Diretorias Sistêmicas: a) 

Ensino; b) Pesquisa, Inovação e Pós-graduação; c) Extensão e Relações Comunitárias; d) 

Desenvolvimento Institucional; e) Administração e Planejamento. Sob a hierarquia da 

Diretoria de Ensino estão a Coordenação de Ensino Profissional e Tecnológica, a 

Coordenação de Ensino Graduação e o Pesquisador Institucional, como fica demonstrado na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Organograma do campus Juiz de Fora 
 

 

Fonte: Adaptado de IF Sudeste MG (2019a) 
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3.5 Desempenho Institucional 

A vocação do campus JF é a oferta de cursos técnicos concomitantes e subsequentes 

com perfil industrial, que atende Juiz de Fora e região. É conhecida sua capacidade de 

oferecer cursos nesse perfil desde 1957, antes mesmo de ser o Colégio Técnico da UFJF 

(CTU), com os primeiros cursos na área Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Estradas, 

Mecânica e Metalurgia. O campus JF ainda hoje é conhecido na cidade como CTU, embora 

tendo sido sucedido e integrado como uma unidade do IF Sudeste MG, o que expressa a 

presença histórica da Instituição na região. 

O reconhecimento social do extinto CTU configura um a fragilidade para o campus JF 

e também para o IF Sudeste MG: a falta de identidade da marca institucional. O fato de o IF 

Sudeste MG ter sido inicialmente formado por três instituições tradicionais e consagradas em 

seus territórios dificulta o reconhecimento popular da reestruturação da Rede Federal e da 

transformação dessas escolas técnicas em campus de um Instituto Federal, por serem mais 

conhecidas por suas antigas denominações.  

Outra fragilidade que afeta o campus JF é a falta de integração dos setores, o que 

dificulta a comunicação interna e o fluxo de processos, e também a consecução de projetos 

institucionais multissetoriais. Antes de 2009, quando ainda era CTU, a estrutura 

administrativa do campus era mínima, tendo em vista que todos os processos eram 

desenvolvidos no âmbito da UFJF. Quando se desvinculou da Universidade e tornou-se uma 

unidade autônoma do IF, o campus JF recebeu muitos servidores e foi impelido a trabalhar em 

um arranjo integral, hierarquicamente complexo e organizado. Entretanto, mesmo após dez 

anos o campus ainda trabalha para desenvolver essa expertise de comunicação interna. 

Ao longo dos anos, a estrutura do IF Sudeste MG se desenvolveu e o que inicialmente 

eram três campi tornaram-se dez, sendo três deles campi avançados. No decorrer desse tempo, 

o número de servidores do campus JF ficou desproporcional em relação ao número de seus 

alunos e em comparação com os outros campi. Sendo assim, outra vulnerabilidade do campus 

é a carência de servidores para o desenvolvimento das inúmeras demandas que surgiram 

desde sua transformação em IF Sudeste MG. 

Também se apresenta como vulnerabilidade do campus JF a deficiência de uma 

cultura de avaliação do desempenho institucional, em todos os níveis hierárquicos. Essa 

carência dificulta o planejamento do futuro e a busca pela eficiência, uma vez que as boas 
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práticas atuais que devem ser mantidas e/ou aprimoradas prescindem de sistematização que 

poderia facilitar seu conhecimento; bem como as falhas presentes carecem de estudo para que 

possam ser corrigidas. Deficiências na medição e na organização dos dados prejudica a 

definição de estratégias de destinação de esforços e recursos para as áreas que mais 

necessitam. Por isso mesmo, quanto à atividade institucional precípua, a de formar alunos, é 

provável que o resultado do campus JF varie entre os diversos cursos e modalidades.  

O campus JF carece de procedimento estruturado para avaliação periódica do 

desempenho dos cursos. Em 2017 houve uma iniciativa por parte do Conselho de Campus de 

criar um Grupo de Trabalho (GT) para estudo dos cursos presenciais. Esse GT foi integrado 

pelas duas Chefias de Departamento – o de Ciências e o de Tecnologia (DEC e DET), ligados 

diretamente à Direção Geral –, pela Coordenação de Ensino da Educação Profissional e 

Tecnológica, pela Coordenação de Graduação e pelo Pesquisador Institucional, os últimos três 

ligados à Direção de Ensino (ver Figura 2 – organograma). O objetivo do Grupo era fazer um 

estudo quanto à situação de matrícula dos alunos de todas as modalidades de cursos, que não 

vinha sendo acompanhada nem lançada precisamente nos sistemas acadêmicos e 

consequentemente nos portais do Governo Federal. O Grupo reuniu-se semanalmente até 

apresentar o relatório final, momento em que o GT foi desfeito.  

Tal relatório levou em consideração os dados: quantidade de vagas no edital, número 

de ingressantes, alunos ativos, concluídos, cancelados/evadidos e integralizados, no período 

de 2008 a 2016.  

Cada curso foi divido em suas turmas de entrada. Foi preenchida uma planilha com os 

dados correspondentes às turmas de entrada. Com base nos valores de cada turma, foi 

calculado um percentual de cada situação de matrícula por curso. Portanto, foi registrado em 

cada curso a porcentagem de alunos que: ainda tinha a matrícula ativa; havia concluído o 

curso; era desistente do curso, ao cancelar sua matrícula formalmente ou ao abandonar as 

aulas; havia sido aprovado em todos as disciplinas teóricas mas ainda tinha pendências com 

estágio. 

Com base nesses números percentuais para cada curso, o GT construiu um gráfico e, a 

partir dele, apontou alguns problemas. Como exemplo, houve apontamentos de cursos que 

não completavam a quantidade de vagas oferecidas no edital e que, portanto, poderia diminuir 

as vagas oferecidas. Muitos cursos tiveram baixo índice de conclusão dos alunos, outros de 

alta de evasão. 
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Contudo, terminado o relatório, não houve um plano de ação sistematizado para atuar 

sobre os problemas identificados pelo Grupo de Trabalho e ele não se reuniu novamente. 

Igualmente não foi aprimorada essa tentativa incipiente de medir o desempenho dos cursos 

com base em indicadores que fizessem sentido para a Instituição.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Ensino técnico no país 

4.1.1 Perspectiva histórica  

A educação profissional e tecnológica é uma modalidade educacional prevista na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com a finalidade precípua de “preparar 

para o exercício de profissões”, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no 

mundo do trabalho e na vida em sociedade. Com esta concepção, a LDB situa a educação 

profissional e tecnológica na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão: o direito à 

educação e o direito ao trabalho (BRASIL, 1996; BRASIL, 2019a). 

Numa perspectiva histórica, a educação profissional e tecnológica nasceu com a ideia 

específica de formação para o trabalho. Tal formação ocorre desde a colonização do país ao se 

considerar, dentre outros, o desenvolvimento das aprendizagens laborais realizado nas Casas 

de Fundição e de Moeda e nos Centros de Aprendizagem de Ofícios Artesanais da Marinha do 

Brasil, criados no ciclo do ouro. Durante o Brasil Império (1822 a 1889), destaca-se a 

instalação das Casas de Educandos Artífices em dez províncias entre 1840 e 1865 (BRASIL, 

2019b). 

Essa estratégia continuou sendo utilizada já na República como meio de contenção do 

que se considerava “desordem social” – entendida como o processo de urbanização, em um 

cenário social dinâmico e em transição, com mobilização popular em busca de melhores 

condições de vida e de trabalho (PEREIRA, 2003). 

A justificativa do Estado brasileiro, em 1909, sob o comando do Presidente Nilo 

Peçanha, para a criação de um conjunto de Escolas de Aprendizes Artífices era a necessidade 

de prover as classes proletárias de meios que garantissem a sua sobrevivência. Sendo assim, 

cada capital federativa passou a ter uma dessas Escolas, com exceção de Campos-RJ e 

Pelotas-RS. Portanto, os objetivos de tais escolas associavam-se à qualificação de mão de 

obra e ao controle social de um segmento em especial: os filhos das classes trabalhadoras, 

jovens e em situação de risco social, pessoas potencialmente mais sensíveis à aquisição de 

vícios e hábitos “nocivos” à sociedade e à construção da nação. Nesse sentido, as Escolas de 

Aprendizes marcaram o início da educação profissional e tecnológica como política pública 

no país (BRASIL, 2010). 
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A partir de 1927 a oferta do ensino profissional tornou-se obrigatória nas escolas 

primárias mantidas pela União, que surgiram num contexto do modelo agrário-exportador, 

porém em um tempo de industrialização. Consequentemente, elas desempenharam papel 

relevante no enfrentamento dos desafios surgidos ao longo do processo de desenvolvimento 

econômico do país (CUNHA, 2000). 

No período de 1930 a 1945, a economia brasileira ampliou seu eixo, até então de 

atividade agroexportadora, para incluir também a atividade industrial. Assim foi plantada a 

semente do capitalismo industrial nacional, com apoio estatal. A existência das escolas 

públicas profissionalizantes foi ao encontro dos interesses de um novo modelo de 

desenvolvimento industrial. Nesse período as indústrias e os sindicatos econômicos também 

puderam criar escolas de aprendizes na esfera de sua especialidade, como o SENAI e o 

SENAC (BRASIL, 2010). 

Foi no ano de 1959 que se iniciou o processo de transformação das escolas industriais 

e técnicas mantidas pelo Governo Federal em autarquias. As instituições ganharam autonomia 

didática e de gestão e passaram a ser denominadas escolas técnicas federais. Com isso, 

intensificou-se a formação de técnicos, mão de obra indispensável diante da aceleração do 

processo de industrialização. Nesse contexto surge o hoje denominado campus Juiz de Fora 

do IF Sudeste MG, antigo Colégio Técnico Universitário (CTU). Nos anos seguintes, as 

fazendas-modelo foram transferidas do Ministério da Agricultura para o MEC e passaram a 

ser denominadas escolas agrícolas (BRASIL, 2009a; VIEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016). 

Nos anos 70, as escolas técnicas federais aumentaram o número de matrículas e 

implantaram novos cursos técnicos. Houve a transformações de três delas em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs – Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro). Tal 

mudança conferiu a essas instituições a atribuição de atuar em nível mais elevado da 

formação, exigência já presente em função do padrão de produção, ao formar engenheiros de 

operação e tecnólogos. A partir de então, houve uma transformação das escolas técnicas 

federais e escolas agrícolas federais em CEFETs (BRASIL, 2010). 

Na segunda metade da década de 1990, as instituições federais de educação 

profissional e tecnológica movimentaram-se no sentido de promover uma reforma curricular 

que não se limitasse à elaboração apenas de novos currículos técnicos, mas que construísse 

uma nova pedagogia institucional. O principal objetivo era alinhar as políticas e ações das 

instituições ao cenário das demandas sociais locais e regionais, incluir em seus debates as 
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necessidades e aspirações do território em que estavam inseridas e o delineamento de 

princípios que pudessem nortear iniciativas comuns, potencializando o surgimento de uma 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2009a).  

Fruto desse movimento, a Lei Federal n.º 8.984 de 1994 institui no país o Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica. Essa medida anunciou a transformação das escolas 

técnicas federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e abriu caminho 

para que as escolas agrotécnicas federais fossem integradas a esse processo (CARNEIRO, 

2016). 

Dois anos depois, a atual LDB – Lei Federal n.º 9.394/1996 – configurou a identidade 

do ensino médio como uma etapa de consolidação da educação básica, de aprimoramento do 

educando como pessoa humana, de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental para continuar aprendendo e, por fim, como uma etapa de preparação básica para 

o trabalho e a cidadania. Ela dispõe que “a educação profissional, integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. Essa concepção representa a superação 

dos enfoques assistencialista e economicista da educação profissional, bem como do 

preconceito social que historicamente a desvalorizou (BRASIL, 1999). 

Sendo assim, após o ensino médio, a rigor, tudo é educação profissional. Nesse 

contexto, tanto o ensino técnico e tecnológico quanto os cursos sequenciais por campo de 

saber e os demais cursos de graduação foram considerados como cursos de educação 

profissional. A diferença fica por conta do nível de exigência das competências e da 

qualificação dos egressos, da densidade do currículo e da respectiva carga horária (BRASIL, 

1999). 

A partir dessa premissa, no ano de 2003, foram editadas novas medidas para a 

educação profissional e tecnológica. Em 2004, a Rede Federal de Educação Tecnológica 

(CEFETs, Escolas Agrotécnicas Federais, Escola Técnica Federal de Palmas/TO e Escolas 

Técnicas Vinculadas às Universidades Federais) ganhou autonomia para criação e 

implantação de cursos em todos os níveis da educação profissional e tecnológica. Por sua vez, 

as escolas agrotécnicas federais receberam autorização excepcional para ofertar cursos de 

graduação na área de tecnologia, fortalecendo a lógica da LDB e sedimentando uma 

característica dessas instituições: a oferta verticalizada de ensino em todos os níveis de 

educação (BRASIL, 2010). 
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Cumpre destacar também que a partir dessa época o governo federal, reconhecendo a 

potencialidade estratégica das instituições de ensino técnico e tecnológico federais, começou a 

dialogar com essa rede de formação, na perspectiva da inversão da lógica até então presente 

de educação profissional e desenvolvimento econômico. Essas instituições passaram a ocupar-

se de um trabalho mais contributivo, apreendendo desenvolvimento local e regional como a 

melhoria do padrão de vida da população de regiões geograficamente delimitadas (BRASIL, 

2008a). 

A expansão da educação profissional e tecnológica integrou-se à agenda pública que 

prevê a presença do Estado na consolidação de políticas educacionais no campo da 

escolarização e da profissionalização. As fases da expansão serão detalhadas na seção adiante, 

que trata da Rede Federal. O projeto expansivo buscou melhorar a distribuição espacial e a 

cobertura das instituições de ensino e, consequentemente, ampliar o acesso da população à 

educação profissional e tecnológica no país. Ele assumiu, portanto, o ideário da educação 

como direito e da afirmação de um projeto societário que corrobore uma inclusão social 

emancipatória (CARNEIRO, 2016).  

Dessa forma, foi colocada em maior destaque a educação profissional e tecnológica no 

seio da sociedade e as instituições que integram a Rede Federal a promover uma ação 

integrada de ocupação e desenvolvimento do território com a promoção de cidadania 

(BRASIL, 2010). 

 

4.1.2 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

Criada em 2008, pela Lei n.º 11.892, a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, também conhecida por Rede Federal, constitui um marco na 

ampliação, interiorização e diversificação da educação profissional e tecnológica no país. 

Integrante do sistema federal de ensino, a Rede Federal foi instituída pela reunião de 

um conjunto de instituições: 

I. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) – 38 deles; 

II. Centros Federais de Educação Tecnológica remanescentes – CEFET-RJ e CEFET-

MG; 

III. Colégio Pedro II; 

IV. Escolas Técnicas vinculadas às universidades federais – 22 delas; 
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V. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

São 647 unidades distribuídas em todas as unidades federativas do país considerando 

os respectivos campi associados a essas instituições, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição das unidades da Rede Federal 

 

Fonte: Brasil (2019c) 

 

Tais instituições possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. No âmbito do MEC, elas estão ligadas à Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), que é coordenadora nacional da política de educação 

profissional e tecnológica no país.  

A SETEC, no final de 2005, criou o plano de expansão da Rede Federal. O objetivo 

foi ampliar a presença destas instituições em todo o território nacional.  
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A primeira fase dessa expansão, iniciada em 2006, teve como objetivo implantar 

escolas federais de formação profissional e tecnológica em estados ainda desprovidos dessas 

instituições, além de outras preferencialmente em periferias de metrópoles e em municípios 

interioranos distantes de centros urbanos, em que os cursos estivessem articulados com as 

potencialidades locais de geração de trabalho (COSTA, 2016). 

Na segunda fase da expansão, iniciada em 2007, que veio sob o tema “uma escola 

técnica em cada cidade-polo do país”, implantaram-se 150 novas unidades de ensino, 

totalizando a criação de 180 mil vagas ofertadas na educação profissional e tecnológica. Com 

isso, em 2010, após a conclusão dessa fase de expansão, havia 500 mil matrículas. Ao 

estabelecer como um dos critérios na definição das cidades-polo a distribuição territorial 

equilibrada das novas unidades, a cobertura do maior número possível de mesorregiões e a 

sintonia com os arranjos produtivos sociais e culturais locais, reafirmou-se o propósito de 

consolidar o comprometimento da educação profissional e tecnológica com o 

desenvolvimento local e regional (COSTA, 2016).  

A terceira fase, iniciada em 2011, criou 208 novas unidades, permanecendo o 

propósito de superação das desigualdades regionais e de acesso aos cursos profissionais como 

ferramenta de melhoria de vida para a população (COSTA, 2016). 

 

4.1.3 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) 

Uma das características centrais da formação da Rede Federal foi a implantação de 

uma nova concepção sobre a função e a presença do sistema de ensino federal na oferta 

pública da educação profissional e tecnológica. Essa característica se materializou no desenho 

de um novo padrão de instituição, os denominados Institutos Federais (IFs), protagonistas da 

Rede Federal e presentes em todos os estados brasileiros, cobrindo, aproximadamente 80% 

das microrregiões do país (BRASIL, 2018b).  

Em razão dessa ampla cobertura, os IFs se caracterizam como instituições multicampi 

– compostas por vários campi, campi avançados, polos de inovação, polos de educação à 

distância – coordenadas por uma reitoria. 

Algumas unidades de Institutos Federais foram fruto da adesão de antigas instituições 

federais ao modelo proposto pelo MEC. Sendo assim, tais unidades do IF se deram a partir da 

estrutura existente, da experiência e da capacidade instaladas nos CEFETs, nas escolas 
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técnicas e agrotécnicas federais, e nas escolas técnicas vinculadas às universidades federais, 

como é o caso do campus JF. Outras unidades tiveram sua criação já inicialmente como 

unidade do IF, a partir da política recente de expansão do ensino técnico profissionalizante 

mencionada no item 4.1.2 desta seção. 

Havendo herdado tradicionalmente a capacidade de oferecer cursos técnicos das 

escolas federais, atualmente os IFs ofertam também outros níveis de educação profissional e 

tecnológica, como cursos de qualificação profissional, superiores de tecnologia, bacharelados 

e licenciaturas, pós-graduação em programas lato e stricto sensu.  

Quanto a este tema, os IFs possuem autonomia para criar seus cursos. Na seleção 

deles, o campus de um IF utiliza estratégias como a observação do potencial de 

desenvolvimento econômico e social da região. Como metodologia para a tomada de decisão 

na escolha de um novo curso também são realizadas audiências públicas, com a presença de 

representantes da comunidade escolar, da sociedade e das organizações políticas e 

representativas de classe (BRASIL, 2018b). 

A lei de criação dos IFs, por outro lado, impõe que pelo menos 50% das vagas 

ofertadas deve ser de cursos técnicos, na forma integrada, concomitante ou subsequente. A lei 

ainda estabelece que no mínimo 20% das vagas serão para atender a oferta de cursos de 

licenciatura, bem como programas pedagógicos especiais, com vistas à formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências, matemática e para a 

educação profissional (BRASIL, 2008b). 

Além disso, os IFs destacam-se pelo desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas por meio de pesquisas aplicadas, grupos de pesquisa e ações de extensão junto à 

comunidade com vistas ao avanço econômico-social local e regional (BRASIL, 2008b). 

 Os IFs também encampam programas sociais em apoio à educação profissional e a 

políticas públicas na área da educação. Eles ofertam cursos do Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) por meio da iniciativa Bolsa-Formação. O Pronatec 

foi criado pelo Governo Federal em 2011 com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência 

técnica e financeira. Tal programa é prioritariamente voltado aos estudantes do ensino médio 

da rede pública, aos estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da 

rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos (EJA), aos trabalhadores e aos 

beneficiários dos programas federais de transferência de renda (BRASIL, 2018d). 
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Ainda ocorre no âmbito dos IFs o Programa Mulheres Mil. Criado em 2011, o objetivo 

do programa é promover a formação profissional e tecnológica articulada com aumento de 

escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Para isso, atua no sentido de 

garantir o acesso à educação a essa parcela da população de acordo com as necessidades 

educacionais de cada comunidade e a vocação econômica das regiões (BRASIL, 2018c).  

Outra política pública do Governo Federal que os IFs promovem é a certificação 

escolar com base nas notas obtidas no Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (ENCCEJA). As notas do exame podem ser utilizadas para pleitear 

certificação no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio por jovens e 

adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada (BRASIL, 

2018a). 

Assim, os IFs representam centros que atuam no ensino técnico de nível médio até a 

pós-graduação, no desenvolvimento de programas de extensão, na divulgação científica e 

tecnológica, na consecução de políticas públicas voltadas à cidadania, além de realizarem e 

estimularem a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o 

cooperativismo, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional 

(BRASIL, 2018b). 

Antes de verificar as iniciativas de aferição de resultados no oferecimento de cursos 

técnicos, o próximo item apresenta algumas noções básicas sobre como os sistemas de 

medição de desempenho são tratados na literatura. 

 

4.2 Indicadores para medição de desempenho institucional 

Indicadores têm sido utilizados para medição do desempenho de instituições, dos 

pontos de vista estratégico e gerencial.  

Inicialmente, é preciso diferenciar dado, informação e indicador. Dado é uma 

informação disponível, mas ainda não organizada ou manipulada; não possui foco na gestão. 

Pode ser um número, um texto, uma imagem, um som, um vídeo ou alguma outra mídia, 

como, por exemplo, dados constantes no SIAFI sobre pagamentos realizados. Informação é 

um dado que já passou por um primeiro nível de organização, de acordo com um interesse 

específico, como em um relatório, como, por exemplo, despesas realizadas por cada setor. 

Indicador é uma variável crítica, que precisa ser controlada, mantida em determinados 
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patamares, como a despesa média em diárias e passagens, por servidor e por mês. Se uma 

variável não for crítica, então, não é um indicador. A classificação como um ou outro varia a 

depender da literatura (UCHOA, 2013). 

Para Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009), o indicador é uma medida, de ordem 

quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar 

as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso 

metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. A 

Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (2012), no entanto, tem uma visão mais restrita ao 

estabelecer que a característica principal do indicador é a existência de fórmulas mais 

complexas para seu cálculo que preconiza, no mínimo, uma razão (conta de divisão) entre 

duas informações.  

Organizados num sistema de medição de desempenho institucional, os indicadores se 

prestam para, em primeiro lugar, verificar se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas, 

mas também para (FNQ, 2012): 

• Analisar problemas estratégicos de forma proativa, antes que desvios ocorram; 

• Apoiar a busca de novos caminhos estratégicos para a organização; 

• Apoiar a tomada de decisão; 

• Apoiar o aprendizado da organização; 

• Reconhecer a dedicação coletiva; 

• Comunicar as estratégias e as prioridades da alta direção e dos gestores. 

Um sistema de medição de desempenho organizacional pode ser definido como o 

conjunto de indicadores estruturados, apoiados por práticas, métodos e ferramentas visando à 

coleta, à descrição e à representação de dados voltados para a geração de informações de 

desempenho. Tal definição evidencia que os indicadores não podem ser escolhidos de forma 

isolada. Além disso, devem fazer diferença na capacidade de gerar resultados e alcançar 

objetivos decorrentes das práticas de gestão, ao deixar claras as prioridades, gerar 

alinhamento, indicar se são necessários ajustes, apoiar a tomada de decisão, motivar e 

reconhecer o desempenho (FNQ, 2012; UCHOA, 2013). 

Para formar esse sistema, os indicadores precisam ter alguns atributos. O primeiro 

deles é o da utilidade, que configura comunicar a intenção do objetivo e ser útil à tomada de 

decisão. Segundo o atributo da representatividade, o indicador deve representar fielmente o 

que se deseja medir, ou seja, é a proximidade de significado e de abrangência do indicador em 

relação ao objetivo. A confiabilidade metodológica cuida se os métodos de coleta e de 
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processamento do indicador são confiáveis. A fonte de dados precisa fornecer o indicador 

com precisão e exatidão para atender o atributo da confiabilidade da fonte (BRASIL, 2012). 

Também não pode ser difícil nem custoso coletar os dados para calcular o indicador, 

sob pena de ferir os atributos da disponibilidade e da economicidade, respectivamente. O 

atributo da simplicidade da comunicação determina que o público que verá o indicador deve 

entendê-lo facilmente. Pelo atributo da estabilidade, a série de medições do indicador deve 

permitir monitoramentos e comparações coerentes, com mínima interferência de variáveis 

externas. Para cumprir o atributo da tempestividade, o indicador precisa ser decorrente de 

informações atuais e obtido em tempo para seu uso. Por último, o atributo da sensibilidade se 

relaciona com as variações no processo que podem refletir no resultado do indicador 

(BRASIL, 2012). 

Os indicadores podem ser classificados de várias formas: por nível hierárquico, por 

tema, por perspectivas ou dimensões – na qual está inserida a metodologia de Balanced 

Scorecard (BSC) –, pelo posicionamento na cadeia de valor, na qual se posicionam a divisão 

entre indicadores de resultado e de esforço (FNQ, 2012; BRASIL, 2009b; BRASIL, 2013). 

A classificação de indicadores de esforço e de resultado é muito utilizada no Brasil. O 

indicador de resultado mede o efeito após certo tempo e serve para identificar se os objetivos 

estão sendo atingidos. O indicador de esforço mede a causa antes de o efeito acontecer e 

verifica se os planos ligados aos fatores críticos de sucesso estão sendo cumpridos. Ele é 

apropriado para a medição de planos de ação, projetos e iniciativas (FNQ, 2012).  

Um sistema de medição deve ser formado por indicadores de resultado e de esforço, 

pois se há apenas indicadores de esforço ele reflete falta de objetividade, maior preocupação 

com os meios que com os resultados. Se existem somente indicadores de resultados, o sistema 

reflete falta de conexão entre a estratégia, os meios e os resultados. A cada indicador de 

resultado, devem ser escolhidos um ou mais indicadores de esforço e mescla de indicadores 

de esforço com indicadores de resultado é a chave para a estruturação de um sistema 

balanceado (UCHOA, 2013).  

Para construir um sistema de medição de desempenho, devem-se percorrer alguns passos 

(UCHOA, 2013): 

1) Selecionar um objetivo – recomenda-se começar pelos objetivos mais relacionados aos 

resultados finalísticos da instituição; 

2) Identificar fatores críticos de sucesso – que são os desafios, obstáculos ou restrições 

que, se não forem superados, impedirá o alcance do objetivo; 
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3) Escolher indicadores que representem o atingimento do objetivo (indicadores de 

resultados); 

4) Avaliar a qualidade dos indicadores segundo seus atributos; 

5) Estabelecer um plano de ação para alcance do objetivo, considerando a superação dos 

fatores críticos de sucesso; 

6) Escolher indicadores que representam o sucesso do plano de ação (indicadores de 

esforço); 

7) Avaliar a qualidade dos indicadores segundo seus atributos; 

8) Repetir os passos anteriores para os demais objetivos; 

9) Analisar o conjunto de indicadores definidos e fazer ajustes – caso as metas dos 

indicadores da base do mapa estratégico sejam alcançadas, deve-se supor que os 

objetivos do topo do mapa serão atingidos; 

10) Selecionar os indicadores que realmente interessam – reduzir a quantidade de 

indicadores de nível estratégico a serem acompanhados pela alta direção. Os não 

selecionados serão acompanhados pelos níveis gerenciais da organização.  

 

Tendo como base essa ideia geral, passaremos a mostrar na prática como esses 

indicadores que formam um sistema de medição de desempenho institucional são aplicados 

no âmbito governamental para acompanhamento dos cursos técnicos. 

 

4.3 Indicadores governamentais para os cursos técnicos 

Por meio de pesquisa documental nos meios institucionais, governamentais e na 

legislação, percebeu-se que há insuficiência de um sistema de medição de desempenho 

baseado em indicadores por parte da Rede Federal. O Governo Federal, por outro lado, 

desenvolveu em 2018 uma plataforma denominada Nilo Peçanha, em homenagem ao 

presidente que criou as primeiras Escolas de Aprendizes e Artífices, dando origem à hoje 

conhecida Rede Federal. 

 

4.3.1 Plataforma Nilo Peçanha 

A Plataforma Nilo Peçanha (PNP) destina-se à coleta, tratamento e publicação de 

dados oficiais da Rede Federal. Ela apresenta informações sobre as unidades que a compõem, 
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cursos, corpo docente, discente e técnico-administrativo, além de dados financeiros. 

Disponibiliza dados do ano e é alimentada com informações do Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE), do Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI) do Governo Federal e do Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC) da SETEC/MEC. 

A iniciativa nasceu da necessidade da constituição de um banco de dados convergente 

com as características da educação profissional e tecnológica, no qual estejam reunidas as 

informações necessárias para o monitoramento dos indicadores de gestão definidos pela 

SETEC/MEC em conjunto com os órgãos de controle (PNP, 2019). 

Os indicadores adotados pela Plataforma Nilo Peçanha são observados no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Indicadores da Plataforma Nilo Peçanha 
 

 Indicador Objetivo Como apurar3 Periodicidade da 

apuração 

Polaridade Meta Agregação 

1 Matrícula 

Equivalente – Meq 

Converter a quantidade 

de Matrículas em 

Matrículas 

Equivalentes 

M x FECH x FEC x FENC 

 

M – Matrículas; 

FECH – Fator de 

Equiparação de Carga 

Horária;  

FEC – Fator de Esforço de 

Curso; 

FENC – Fator de Nível de 

Curso. 

Ano-base Quanto maior 

melhor 

Não há Máxima: Rede Federal 

Mínima: campus 

2 Matrículas 

Equivalentes em 

cursos técnicos – 

MeqCT(%) 

Medir o percentual de 

matrículas equivalentes 

vinculadas a cursos 

técnicos 

MeqCT / Meq x 100 

 

MeqCT –Matrículas 

Equivalentes em Cursos 

Técnicos; 

Meq – Matrículas 

Equivalentes. 

 

Ano-base Quanto mais 

próximo do 

centro da meta 

melhor 

Mínimo 50% 

do total de 

vagas 

Máxima: Rede Federal 

Mínima: campus 

3 Matrículas 

Equivalentes em 

cursos de formação 

de professores – 

MeqFP [%] 

Medir o percentual de 

matrículas equivalentes 

vinculadas à formação 

de professores 

MeqFP / Meq x 100 

 

MeqFP –Matrículas 

Equivalentes em Formação 

de Professores; 

Meq – Matrículas 

Equivalentes. 

Ano-base Quanto mais 

próximo do 

centro da meta 

melhor 

Mínimo 20% 

do total de 

vagas 

Máxima: Rede Federal 

Mínima: campus 

                                                           
3 Consta no Anexo o detalhamento da apuração de cada indicador. 
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 Indicador Objetivo Como apurar Periodicidade da 

apuração 

Polaridade Meta Agregação 

4 Matrículas 

Equivalentes em 

Educação de 

Jovens e Adultos 

(EJA) – MeqEJA 

[%] 

Medir o percentual de 

matrículas equivalentes 

nos cursos de 

FIC e cursos de na 

modalidade 

EJA. 

MeqEJA / Meq x 100 

 

MeqEJA – Matrículas 

Equivalentes em Educação 

de Jovens e Adultos (EJA); 

Meq – Matrículas 

Equivalentes. 

 

Ano-base Quanto mais 

próximo do 

centro da meta 

melhor 

Mínimo  10% 

do total de 

vagas 

Máxima: Rede Federal 

Mínima: campus 

5 Relação de 

Inscritos por Vagas 

– RIV 

Medir a relação entre a 

quantidade de 

candidatos inscritos e a 

quantidade de vagas 

disponibilizadas 

I / V 

 

I – Inscritos; 

V – Vagas Disponibilizadas 

Ano-base Não se aplica Não há Máxima: Rede Federal 

Mínima: curso 

6 Taxa de Evasão – 

Ev [%] 

Medir o percentual de 

matriculas que 

perderam o vínculo 

com a instituição no 

ano de referência sem a 

conclusão do curso em 

relação ao total de 

matrículas 

Ev / M x 100 

 

Ev – Evadidos; 

M – Matrículas. 

Ano-base Quanto menor 

melhor 

Não há Máxima: Rede Federal 

Mínima: curso 

7 Conclusão por 

Ciclo – Cciclo [%] 

Medir o percentual de 

concluintes em um 

Ciclo de Matrícula 

Cciclo / MCiclo x 100 

 

CCiclo – Concluintes no 

Ciclo; 

MCiclo – Matrículas no 

Ciclo. 

Ciclo de matrícula Quanto maior 

melhor 

90% Máxima: Rede Federal 

Mínima: curso 
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 Indicador Objetivo Como apurar Periodicidade da 

apuração 

Polaridade Meta Agregação 

8 Evasão por Ciclo – 

EvCiclo [%] 

Medir o percentual de 

evadidos em um Ciclo 

de Matrícula. 

EvCiclo / MCiclo x 100 

 

EvCiclo – Evadidos no 

Ciclo; 

MCiclo – Matrículas no 

Ciclo. 

Ciclo de matrícula Quanto menor 

melhor 

Não há Máxima: Rede Federal 

Mínima: curso 

9 Retenção por Ciclo 

– Rciclo [%] 

Medir o percentual de 

retidos em um Ciclo de 

Matrícula. 

RCiclo / MCiclo x 100 

 

RCiclo – Retidos no Ciclo; 

MCiclo – Matrículas no 

Ciclo. 

Ciclo de matrícula Quanto menor 

melhor 

Não há Máxima: Rede Federal 

Mínima: curso 

10 Índice de 

Eficiência 

Acadêmica – IEA 

[%]  

Medir o percentual de 

alunos que concluíram 

o curso com êxito 

dentro do período 

previsto (+ 1 ano), 

acrescido de um 

percentual (projeção) 

dos alunos retidos no 

ano de referência que 

poderão concluir o 

curso. São 

considerados apenas os 

alunos matriculados em 

ciclos de matrícula com 

término previsto para o 

ano anterior ao Ano de 

Referência. 

CCiclo + [(Cciclo / 

CCiclo+EvCiclo) x RCiclo] 

x 100 

 

CCiclo – Concluintes no 

Ciclo; 

EvCiclo – Evadidos no 

Ciclo; 

RCiclo – Retidos no Ciclo. 

 

 

Ciclo de matrícula Quanto maior 

melhor 

90% Máxima: Rede Federal 

Mínima: curso 
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 Indicador Objetivo Como apurar Periodicidade da 

apuração 

Polaridade Meta Agregação 

11 Índice de Titulação 

do Corpo Docente 

- ITCD 

Medir a titulação média 

dos professores 

efetivos da Rede 

Federal. 

Considerando o 

mínimo de 1,0 e o 

máximo de 5,0. 

[(DG) + (DA x 2) +(DE x 3) 

+ (DM x 4) +(DD x 5)] / D 

 

DG – Docentes efetivos 

Graduados; 

DA – Docentes efetivos 

Aperfeiçoados; 

DE – Docentes efetivos 

Especialistas; 

DM – Docentes efetivos 

Mestres; 

DD – Docentes efetivos 

Doutores; 

D – Professores efetivos. 

Ano-base Quanto maior 

melhor 

3,60 

(75% mestres 

e doutores, 

com no 

mínimo 35% 

doutores) 

Máxima: Rede Federal 

Mínima: campus 

12 Relação de 

Matrículas por 

Professor – RAP 

Medir a relação entre a 

quantidade de 

matrículas equivalentes 

e a quantidade de 

docentes efetivos 

ativos ponderados pelo 

tipo de Regime de 

Trabalho. 

Meq / Dp 

 

Meq – Matrículas 

Equivalentes; 

Dp – Docentes Ponderados. 

Ano-base Quanto mais 

próximo do 

centro da meta 

melhor 

20 alunos para 

técnico; 

18 alunos para 

graduação 

Máxima: Rede Federal 

Mínima: campus 

13 Gasto Corrente por 

Matrícula – 

GCM 

Apresentar o valor 

investido em média 

para cada matrícula 

equivalente na Rede 

Federal. 

GC / Meq 

 

GC – Gasto Corrente; 

Meq – Matrículas 

Equivalentes. 

Ano-base Não se aplica Não há Máxima: Rede Federal 

Mínima: IF 

 

Fonte: Moraes et al. (2018) 
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Alguns desses indicadores têm como unidade um número inteiro e outros são 

expressos em porcentagem. Quanto à abrangência de seus resultados, eles podem retratar a 

realidade tanto da Rede Federal, de um Instituto Federal, de um campus ou, mais 

especificamente, de um curso. 

Suas metas estabelecidas possuem fundamento normativo no Decreto n.º 5.840/2006 e 

nas Leis n.º 11.892/2008 e 13.005/2014 – instituição do PROEJA no âmbito federal, 

instituição da Rede Federal e criação dos IFs, e Plano Nacional da Educação, 

respectivamente. Para a maioria os indicadores, a periodicidade de aplicação refere-se ao ano-

base. Aqueles, no entanto, que estão ligados ao cálculo do Índice de Eficiência Acadêmica 

(IEA %), são coletados considerando um ciclo de matrícula. 

Para a PNP, um ciclo de matrícula envolve a oferta de um curso com uma carga 

horária definida, com mesma data de início e mesma previsão de término visando englobar 

um conjunto de matrículas de alunos para obtenção de uma mesma certificação ou diploma.  

Considerando o conjunto de alunos ingressantes no início de um determinado ciclo 

quando do momento de análise, cada estudante poderá se encontrar em apenas uma das três 

situações de matrícula: a) Evadido – aluno que perdeu o vínculo com a Instituição antes da 

conclusão do curso; b) Retido – aluno que permaneceu matriculado por um ano após o tempo 

previsto para a integralização do curso; c) Concluinte – aluno “formado” (que faz jus à 

certificação) ou “integralizado em fase escolar” (ainda não concluiu componentes curriculares 

como Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC).  

Segue um exemplo de como o ciclo é tratado e como é feito o cálculo desses 

indicadores baseados em ciclos, para facilitar o entendimento. 

 

Exemplo 

 

Um curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio com duração prevista 

para 4 anos teve 40 ingressantes em janeiro de 2013, tendo, portanto, o “ciclo encerrado” em 

dezembro de 2016. 

 O método de análise da PNP prevê neste caso que em 31/12/2017 (um ano após o 

término do ciclo iniciado em 2013) seja realizado o levantamento da situação de matrícula 

dos 40 alunos ingressantes em janeiro/2013. 

 Considerando que aqueles 40 alunos matriculados em 2013, quando do levantamento 

feito em 31/12/2017, apresenta-se a seguinte situação de matrícula: 
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• 16 alunos (40%) concluíram todos os componentes curriculares (Formados), e outros 

4 alunos (10%) concluíram todas as unidades curriculares, mas ainda não podem 

receber a certificação por falta de estágio, TCC etc. (Integralizados em fase escolar); 

• 8 alunos (20%) perderam o vínculo com a instituição (Evadidos); 

• 12 alunos (30%) ainda estão matriculados em alguma das unidades curriculares 

(Retidos). 

 

 Dos dados apresentados, a PNP apresentaria os seguintes indicadores em 2018: 

• Conclusão por Ciclo = 50% (Formados + Integralizados) 

• Evasão por Ciclo = 20% 

• Retenção por Ciclo = 30% 

 

Os três indicadores calculados com base no ciclo servem de base para calcular outro 

indicador de ciclo, o ‘Índice de Eficiência Acadêmica (IEA %)’. Todos os quatro indicadores 

de ciclo são capazes de mostrar os resultados tanto da Rede Federal como um todo, quanto de 

um curso específico.  

Para o objetivo desta pesquisa – propor um procedimento para avaliação de eficiência 

de cursos técnicos concomitantes e subsequentes – são interessantes os indicadores que têm a 

capacidade de refletir o resultado dos cursos individualmente, medidos dentro de um fluxo de 

ingressantes e formados, num determinado período de tempo. Entretanto, como os 

Regulamentos Acadêmicos dos cursos técnicos permitem que o aluno leve muito mais que um 

ano após a previsão de sua formatura para se formar no curso, o ciclo considerado pela PNP 

descarta do cálculo aqueles alunos que, embora tenham ingressado na mesma turma de 

referência, levaram um tempo maior para concluir completamente o curso.  

 

4.3.2 Índice de Eficiência Acadêmica – IEA [%] 

O ‘Índice de Eficiência Acadêmica’ é um indicador que merece destaque porque ele 

avalia a capacidade da Rede Federal de atingir os resultados previstos em termos de 

“estudantes certificados” ou “com potencial de certificação” em relação à quantidade total de 

matrículas, considerando um determinado ciclo de matrículas de um curso. 
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Assim como ocorre nos demais indicadores de ciclo, a análise da eficiência acadêmica 

será realizada considerando a situação de matrícula dos alunos com fim de ciclo previsto para 

o ano anterior ao ano de referência a partir da medição em 31/12. 

Para essa análise é fundamental identificar dois grupos distintos:  

• Grupo 01 – Alunos que concluíram todas as unidades curriculares dentro do tempo 

previsto (+ 1 ano) e que por isto são categorizados como Concluintes (Formados ou 

Integralizados em fase escolar);  

• Grupo 02 – Alunos que, embora figurem como retidos, também poderão concluir seus 

estudos com êxito, fazendo jus à certificação; 

Em relação ao Grupo 01, a PNP identifica aqueles que estavam na situação de concluinte 

no ano de referência. Em relação ao Grupo 02, a PNP projeta uma parcela de provável 

conclusão dos alunos que ainda estão retidos, estabelecida pela proporcionalidade entre os 

atuais índices de conclusão e evasão. Segue um exemplo retirado de Moraes et al. (2018) para 

facilitar a compreensão:  

 

Exemplo 

 

Um curso Técnico de Edificações Integrado ao Ensino Médio com duração prevista 

para 4 anos teve 40 ingressantes em janeiro de 2013, tendo, portanto, o “ciclo encerrado” em 

dezembro de 2016.  

O método e análise da PNP preveem neste caso que em 31/12/2017 (um ano após o 

término do ciclo iniciado em 2013) seja realizado o levantamento da situação de matrícula 

dos 40 alunos ingressantes em janeiro/2013. 

Neste caso, aqueles 40 alunos matriculados em 2013, quando do levantamento feito 

em 31/12/2017, apresentaram a seguinte situação de matrícula: 

• 20 alunos (50%) são Concluintes, sendo que 16 alunos concluíram todos os 

componentes curriculares (Formados), e outros 4 alunos (10%) concluíram todas as 

unidades curriculares, mas ainda não podem receber a certificação por falta de 

estágio, TCC etc. (Integralizados em fase escolar); 

• 8 alunos (20%) perderam o vínculo com a instituição (Evadidos); 

• 12 alunos (30%) ainda estão matriculados em alguma das unidades curriculares 

(Retidos). 
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 Considerando os dois grupos supracitados, o cálculo da eficiência acadêmica é 

realizado da seguinte forma: 

• Grupo 01 – alunos que concluíram todos os componentes curriculares dentro do 

tempo previsto + 1 ano, o que corresponde neste caso a 20 alunos, ou 50% do total do 

ciclo de matrícula; 

• Grupo 02 – alunos que embora figurem como retidos no Ano de Referência (30%), 

provavelmente concluirão seus estudos com êxito, e que por isto devem compor a 

“eficiência acadêmica do ciclo”. 

 Para fazer esta projeção a PNP identificou o quanto representam os “concluintes 

(50%)” no total de “concluintes mais evadidos (50% + 20%)”, criando um ponderador que 

busca projetar o percentual de retidos que provavelmente concluirão seu curso, e multiplicou 

pela quantidade de retidos. 

 

                                   Grupo 2 

 

                                              Grupo 1                   Retidos      Ponderador 

 

𝐼𝐸𝐴 = 0,5 + [0,3𝑥 (
0,5

0,5 + 0,2
)] 

 

 Esta lógica dedutiva defende que se 71,4% do total de não retidos (Concluintes + 

Evadidos) concluiu o curso com êxito, é razoável prever que o mesmo percentual dos 

atualmente retidos (30%) também concluirá o curso com êxito. Logo, 8,5 dos 12 alunos 

retidos (71,4%) serão incluídos na “eficiência acadêmica” uma vez que, embora não figurem 

como concluintes no Ano de Referência, também não figuram como evadidos e por isto 

podem concluir o curso com êxito. 

 

Nota-se, portanto, que esse indicador trabalha com uma perspectiva superestimada da 

realidade ao fazer projeções. Isso porque ele considera como concluintes não somente os 

alunos que efetivamente concluíram o curso e estão habilitados a exercer a profissão, mas 

também aqueles que possuem pendências de componentes curriculares como estágio e TCC. 

Ainda entram no cálculo os alunos que, mesmo que ainda estejam cursando as disciplinas 

teóricas, têm a probabilidade de obter a certificação plena para a profissão. 

Feita uma análise sobre a maneira pela qual a PNP trata os indicadores dos cursos técnicos 

em comparação ao que a literatura traz sobre o tema, passaremos a dissertar sobre os trabalhos 
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científicos que se valem dos indicadores para avaliar a eficiência na área de educação e as 

técnicas mais utilizadas por eles. 

 

4.4 Avaliação de eficiência voltada para educação  

As instituições de ensino, inseridas num ambiente turbulento e impelidas pelas novas 

contingências sociais, tecnológicas, políticas e econômicas, percebem-se cada vez mais 

pressionadas a prestar contas à sociedade e aos órgãos reguladores da educação no país sobre 

os impactos e os resultados de suas ações, especialmente aquelas financiadas com verbas 

públicas. Formuladores de políticas, mídia, pais de alunos e os próprios alunos estão cada vez 

mais atentos aos resultados das ações tradicionais das instituições. Espera-se, portanto, que os 

centros de ensino tenham desempenho satisfatório em suas atividades-fim, capazes de garantir 

um bom padrão de qualidade de seus serviços à sociedade (CAVALCANTE; ANDRIOLA, 

2012). 

Nesse cenário, os gestores são protagonistas, pois a eles cabe a tomada de decisão 

sobre as atividades que levam ao sucesso organizacional. Tal decisão necessita ser tomada 

com base na análise de dados precisos, confiáveis e completos, uma vez que o valor da 

decisão é diretamente proporcional à qualidade das informações utilizadas (CAVALCANTE; 

ANDRIOLA, 2012). 

Assim, atualmente existe a crescente consciência sobre a necessidade de desenvolver 

sistemas próprios que avaliem as instituições. Mediante uma sistemática permanente de 

avaliação, a instituição é capaz de identificar seus pontos fortes e fracos e, a partir disso, 

promover a melhoria da qualidade de seus serviços, a orientação de seu quadro de pessoal, o 

aumento permanente da sua eficácia institucional e, principalmente, dos seus compromissos 

sociais (TAVARES; ANGULO MEZA, 2017). 

A avaliação de eficiência, portanto, passa a ser um instrumento de controle 

privilegiado do governo e de órgãos financiadores. Ela se torna um guia, especialmente, na 

política da distribuição de recursos e no controle de credenciamento e recredenciamento de 

instituições, programas e cursos (HOFFMANN et al., 2014). 

No entanto, uma das maiores preocupações encontradas pelas instituições de ensino em 

relação ao processo de avaliação é quanto à sua forma, pois qualificar e quantificar o 

aprendizado em uma única medida para avaliar sua eficiência não é simples. Para uma 
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avaliação real da eficiência na área da educação é necessária uma metodologia que alie a 

subjetividade da avaliação qualitativa com a objetividade da avaliação quantitativa (COSTA 

et al., 2012). 

Nesse sentido, a avaliação de eficiência tem sido um tema amplamente discutido na 

literatura envolvendo as mais diversas áreas no âmbito público ou privado, não somente na 

área educacional. No âmbito da educação, grandes esforços têm sido dedicados ao estudo de 

formas de mensurar e fazer análises da eficiência de universidades (GUSMÃO, 2013). Em 

seguida são apresentados os principais trabalhos científicos sobre o tema. 

 

4.4.1 Cursos superiores 

Em pesquisa às bases Scielo, Spell e Periódicos CAPES, foi possível confirmar o 

crescente interesse na avaliação de eficiência no contexto do ensino superior, tendo em vista o 

número de artigos publicados ao longo dos últimos anos.  

No Brasil, os primeiros trabalhos acerca da construção de medidas de avaliação de 

instituições de ensino superior têm origem em grupos de pesquisa da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Destacaram-se trabalhos como de Belloni (2000), que em sua tese de 

doutorado construiu uma metodologia de Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliação 

da eficiência produtiva de Universidades Federais Brasileiras. Desde então, muito se tem 

proposto sobre avaliação de desempenho no ensino superior (FALQUETTO et al., 2018).  

O Quadro 3 reúne os artigos encontrados referentes à temática de avaliação da 

eficiência de cursos superiores, a abrangência da análise, as técnicas e as variáveis utilizadas. 
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Quadro 3 – Trabalhos sobre avaliação de eficiência de cursos superiores no Brasil 
 

 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

1 Dalmas 2000 Cursos de 

Administração 

da região sul do 

país 

DEA BCC e CCR 

orientada a output 

- N.º docentes (input) 

- Titulação dos docentes (input) 

- N.º ingressantes (input) 

 

- N.º de concluintes (output) 

- Nota dos concluintes no Exame Nacional de cursos – equivalente ao atual ENADE 

(output) 

2 Angulo Meza 

et al. 

2003 Programas de 

Pós-Graduação 

em Engenharia 

da Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

DEA CCR orientada a 

output com Avaliação 

Cruzada 

- N.º docentes (input) 

- N.º funcionários (input) 

 

- Créditos ministrados (output) 

- Projetos em reais (output) 

- Dissertações e teses defendidas (output) 

- Publicações (output) 
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 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

3 Estellita Lins; 

Almeida; 

Bartholo Jr. 

2004 Cursos de Pós-

Graduação em 

Engenharia de 

Produção no país 

DEA CCR orientada a 

output com e sem 

Restrição de Peso 

- Total docentes (input) 

- Total docentes doutores (input) 

- Núcleo de referência docente 3 (input) 

- Núcleo de referência docente 5 (input) 

- Núcleo de referência docente 6 (input) 

- Tempo titulação mestrado (input) 

- Tempo titulação doutorado 

- Abandono mestrado (input) 

- Abandono doutorado (input) 

- Desligado mestrado (input) 

- Desligado doutorado (input) 

 

- Publicação internacional (output) 

- Publicação nacional (output) 

- Titulado mestrado (output) 

- Titulado doutorado (output) 

- Matriculado início mestrado (output) 

- Matriculado início doutorado (output) 

4 Borges 2006 Cursos de 

Administração 

do país 

DEA BCC orientado a 

output 

- Organização didática-pedagógica (input) 

- Corpo docente (input) 

- Instalações (input) 

- Quantidade de vagas (input) 

 

- N.º formandos (output) 

- Nota geral no Exame Nacional de Cursos - equivalente ao atual ENADE (output) 
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 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

5 Soares de 

Mello et al. 

2006 Programas de 

Pós-Graduação 

em Engenharia 

na Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

DEA CCR orientada a 

output com e sem 

Restrição de Peso 

- N.º docentes (input) 

- N.º funcionários (input) 

 

- Dissertações (output) 

- Teses (output) 

- Publicações em periódicos internacionais (output) 

- Publicações em periódicos nacionais (output) 

- Conferências internacionais (output) 

- Conferências nacionais (output) 

- Livros publicados (output) 

- Extras (output) 

6 Rodrigues dos 

Santos; 

Angulo Meza 

2007 Cursos de 

Mestrado em 

Engenharia de 

Produção na 

região sudeste 

do país 

DEA CCR orientada a 

output 

- N.º docentes (input) 

- N.º discentes (input) 

- N.º disciplinas ofertadas (input) 

 

- Projetos de pesquisa oferecidos (output) 

- Dissertações publicadas (output) 

- Produções bibliográficas (output) 

7 Andrade; 

Brandão; 

Soares de 

Mello 

2009 Cursos de 

Matemática nos 

polos do 

CEDERJ 

DEA BCC orientado a 

output 

- N.º alunos ingressantes (input) 

- N.º tutores (input) 

 

- N.º alunos concluintes (output) 
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 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

8 Borba 2011 Programas de 

Pós-Graduação 

das Engenharias 

III da CAPES no 

país 

DEA BCC e CCR 

orientado a output 

- N.º docentes (input) 

- Publicações de docentes (input) 

 

- Orientações de mestrado (output) 

- (Co) Orientações de doutorado (output) 

- Publicações dos titulados (output) 

- Orientações dos titulados (output) 

9 Cavalcante 2011 Cursos de 

graduação da 

Universidade 

Federal do Ceará 

DEA CCR orientado a 

output 

- N.º de alunos ingressantes, via vestibular (input) 

- N.º de horas-aulas ministradas por docentes com mestrado (input) 

- N.º de horas-aulas ministradas por docente com doutorado (input) 

- N.º de horas-aulas ministradas por docente com titulação de especialista, bacharel 

ou graduado (input) 

- N.º de servidores técnico-administrativos na coordenação do curso (input) 

- N.º de salas de aula disponível para o curso (input) 

  

- N.º de alunos concludentes (output) 

- N.º de alunos envolvidos em monitoria (output) 

- N.º de alunos envolvidos em projetos de extensão (output) 

- N.º de docentes envolvidos em projetos de extensão (output) 

- N.º de alunos envolvidos em projeto PIBIC (output) 

- N.º de projetos PIBIC (output) 

- Índice de desempenho obtido pela avaliação do ENADE (output) 

10 Moreira et al. 2011 Programas de 

Pós-Graduação 

Acadêmicos em 

Administração, 

Contabilidade e 

Turismo no país 

DEA CCR orientado a 

output 

- N.º docentes permanentes do programa (input) 

- N.º alunos ingressantes no programa (input) 

  

- N.º alunos titulados (output) 

- Publicação científica do programa (output) 



60 

 

 

 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

11 Cavalcante; 

Andriola 

2012 Cursos de 

graduação da 

Universidade 

Federal do Ceará 

DEA BCC orientado a 

output 

- N.º ingressantes (input) 

- Esforço da capacidade docente (input) 

 

- N.º de concluintes (output) 

- N.º alunos em monitoria (output) 

- N.º alunos em PIBIC (output) 

- N.º projetos em PIBIC (output) 

- N.º alunos em extensão (output) 

- N.º docentes em extensão (output) 

12 Miranda; 

Gramani; 

Andrade 

2012 Cursos de 

Administração 

de IEs privadas 

do estado de São 

Paulo 

DEA CCR orientado a 

output e SFA 

- N.º alunos matriculados (input) 

- N.º funcionários (input) 

- N.º docentes especialistas (input) 

- N.º docentes mestres (input) 

- N.º docentes doutores (input) 

- Tipo de contrato dos docentes (input) 

- N.º computadores fins acadêmicos (input) 

- N.º computadores fins administrativos (input) 

- N.º livros na biblioteca (input) 

- Carga horária total do curso (input) 

  

- Instalações (output) 

- Acesso a computadores (output) 

- Atualização do acervo (output) 

- Financiamento estudantil (output) 

- Bolsas oferecidas (output) 
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 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

13 Gomes Júnior 

et al. 

2013 Programas de 

Pós-graduação 

stricto sensu em 

Engenharia no 

país 

DEA CCR orientado a 

output com Network 

DEA 

- N.º docentes (input) 

 

- N.º dissertações (output) 

- N.º teses (output) 

- N.º artigos científicos publicados (output) 

14 Justino; 

Gomes Júnior; 

Gomes 

2014 Cursos de 

graduação de 

uma IES privada 

DEA BCC orientado a 

output 

- N.º ingressantes (input) 

- Custo com professor (input) 

 

- N.º de concluintes (output) 

15 Tavares; 

Angulo Meza 

2015 Cursos de 

graduação em 

Engenharia da 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

DEA BCC orientado a 

output 

- Nota ENADE ingressante (input) 

- N.º docentes (input) 

  

- Nota ENADE concluinte (output) 

16 Ritta; Sorato; 

Hein 

2017 Cursos de 

graduação de 

uma IES 

comunitária 

DEA BCC orientado a 

output 

- Despesas com pessoal por aluno (input) 

- Despesas administrativas por aluno (input) 

- Despesas com filantropia por aluno (input) 

- Outras despesas por aluno (input) 

 

- Receita líquida por aluno (output) 
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 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

17 Soliman et al. 2017 Cursos de 

graduação em 

Administração 

no país 

DEA CCR orientado a 

output 

- Docentes doutores (input) 

- Docentes mestres (input) 

- Docentes dedicação integral/parcial (input) 

- Infraestrutura (input) 

- Organização didático-pedagógica (input) 

 

- Nota ENADE concluintes (output) 

- Nota ENADE ingressantes (output) 

- Diferença entre desempenho observado e esperado (output) 

18 Souza; 

Oliveira 

2017 Programas de 

Pós-Graduação 

Profissionais da 

Área de 

Administração, 

Contabilidade e 

Turismo 

DEA CCR orientado a 

output 

- Nota ENADE ingressante (input) 

- N.º docentes (input) 

  

- N.º de dissertações aprovadas (input) 

- N.º publicações em Qualis A1 (output) 

- N.º publicações em Qualis A2 (output) 

- N.º publicações em Qualis B1 (output) 

- N.º publicações em Qualis B2 (output) 

- N.º publicações em Qualis B3 (output) 

- N.º publicações em Qualis B4 (output) 

- N.º publicações em Qualis B5 (output) 

19 Tavares; 

Angulo Meza 

2017 Cursos de 

graduação em 

uma IES 

DEA BCC orientado a 

output 

- Desempenho ENADE ingressantes (input) 

- Corpo docente (input) 

 

- Desempenho ENADE concluintes (output) 

- Relação entre o número de diplomas e o número de ingressantes (output) 
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 Autor(es) Ano Unidades de 

análise 

Técnica(s) Variáveis 

20 Falquetto et al. 2018 Programas de 

Pós-Graduação 

em Economia 

com Proex e 

Proap no país 

DEA CCR orientado a 

output com Network 

DEA 

- N.º de professores (input) 

- Média de custeio da CAPES (input) 

 

- Média de matrículas no mestrado (produto intermediário) 

- Média de matrículas no doutorado (produto intermediário) 

- Taxa de titulação no mestrado (produto intermediário) 

- Taxa de titulação no mestrado (produto intermediário) 

- Publicações em anais (produto intermediário) 

 

- Pontuação de artigos publicados (output) 

- N.º de capítulos de livros (output) 

 

Fonte: elaboração própria (2018) 
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Com base nos trabalhos encontrados, algumas tendências podem ser percebidas para 

cada modalidade de ensino, especialmente delineadas pelos critérios governamentais 

utilizados para avaliação dos cursos e dos programas. 

Em se tratando das variáveis consideradas de entrada ou inputs, os cursos de 

graduação, em relação aos cursos de pós-graduação, tendem a considerar mais relevante a 

quantidade de alunos ingressantes. A quantidade de funcionários administrativos e de corpo 

docente aparece muitas vezes em ambas as modalidades, no entanto, na graduação a titulação 

do professor e seu tempo de dedicação ao curso são mais recorrentes. Em geral, a graduação 

apresenta questões ligadas à infraestrutura. 

Quanto às variáveis de saída ou outputs, percebe-se que os trabalhos ligados à pós-

graduação direcionam-se para seleção de indicadores aptos a traduzir a capacidade de 

produção científica que os programas possuem (publicações, dissertações e teses defendidas, 

projetos de pesquisa, orientações etc.). Nos cursos de graduação, por outro lado, o foco é no 

número de concluintes e seu desempenho no ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes). Nas instituições públicas de ensino superior, ainda há a preocupação com o 

envolvimento dos alunos em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão. Nas 

instituições privadas de ensino superior, a questão da infraestrutura fica mais evidente. 

Com base nesse levantamento, todos os trabalhos encontrados utilizaram a técnica 

Análise Envoltória de Dados (DEA) com orientação a output para avaliação de eficiência de 

cursos. Entretanto, o uso dos modelos CCR e BCC é numericamente bem distribuído, 

dependendo do caso em análise.   

  



65 

 

 

4.4.2 Cursos técnicos 

Apesar de a literatura ser rica no que tange à medição de eficiência de cursos 

superiores, observa-se a escassez de publicações dessa natureza para cursos técnicos. Foram 

encontradas três publicações sobre Institutos Federais, constantes no Quadro 4. 

 
 

Quadro 4 – Trabalhos sobre avaliação de eficiência no âmbito dos IFs 

 

Autor(es) Ano Unidade(s) de 

análise 

Técnica Variáveis 

Furtado; 

Campos 

2015 Institutos Federais 

de Educação do país 

DEA BCC orientado para 

output 

- Gastos por aluno (input) 

- Titulação dos docentes 

(input) 

- Relação alunos por 

docente em tempo 

integral (input) 

 

- Concluintes por 

matrícula atendida 

(output) 

Souza 2016 Cursos do Pronatec 

do IFSC 

Estatística descritiva (Teste do 

Qui-Quadrado; Teste U de 

Mann-Whitney) 

Não se aplica 

Krieser et 

al. 

2017 Institutos Federais 

de Educação do país 

DEA BCC orientado para 

output 

- Gastos por aluno (input) 

- Titulação dos docentes 

(input) 

- Relação alunos por 

docente em tempo 

integral (input) 

 

- Concluintes por 

matrícula atendida 

(output) 

 

Fonte: elaboração própria (2018) 

 

Ainda assim, duas delas avaliam a eficiência dos IFs como um todo e não tratam de 

seus cursos técnicos (FURTADO; CAMPOS, 2015; KRIESER et al., 2017).  

No segundo estudo, Souza (2016) trabalha com cursos técnicos no âmbito do IF de 

Santa Catarina. Contudo, ela avalia a efetividade dos chamados cursos de curta duração, 

também conhecidos como Pronatec, comparando sua qualidade aos cursos técnicos 
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tradicionais, e a situação dos seus egressos quanto à empregabilidade e à continuidade dos 

estudos.  

Os dados foram obtidos a partir da aplicação de questionário e os métodos empregados 

foram análise de conteúdo, testes do Qui-Quadrado e U de Mann-Whitney.  

Os resultados indicaram que as porcentagens dos egressos do Pronatec e dos cursos 

técnicos empregados foram iguais. Porém nestes últimos o número de egressos que trabalham 

na área de formação foi estatisticamente maior. Além disso, os egressos dos cursos técnicos 

apresentaram uma maior mobilidade, deslocando-se para encontrar trabalho, ocupando 

empregos em diferentes regiões do Brasil. Em relação à continuidade dos estudos, os egressos 

dos cursos técnicos apresentaram uma maior incidência e, enquanto esses buscaram cursos de 

nível superior, a maioria dos egressos dos cursos do Pronatec procuraram outros cursos 

técnicos de nível médio.  

Não foram encontrados artigos que tratavam dos cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes, que são em maior número nas escolas técnicas da Rede Federal. Portanto, faz-

se necessário propor um procedimento capaz de avaliar e gerir o desempenho dos cursos 

técnicos no âmbito desta Rede, diante da deficiência de trabalhos sobre o tema.  

 

  



67 

 

 

5 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

A presente pesquisa pode ser classificada, primeiramente, como exploratória, uma vez 

que, em razão do tema da avaliação de eficiência de cursos técnicos ser pouco tratado na 

literatura, foi necessário realizar levantamento bibliográfico e conhecer a fundo sua realidade 

no campus JF. Em segundo lugar, a pesquisa é descritiva, tendo em vista que, uma vez 

conhecido o assunto da pesquisa, o tema foi aprofundado por meio de análise descritiva do 

objeto de estudo e dos dados coletados (GIL, 2002). 

Com relação à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, pois buscou uma 

maneira de calcular a eficiência dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes sem a 

utilização de ferramentas estatísticas (SILVA; MENEZES, 2005). 

O estudo foi conduzido em oito etapas sequenciais, como apresentado na Figura 4: 

revisão bibliográfica e contextualização (1), escolha da técnica para avaliação de eficiência 

(2), definição das unidades de análise (3), seleção das variáveis (4), coleta dos dados (5), 

definição do modelo da técnica utilizada (6), proposição do procedimento de avaliação da 

eficiência (7) e verificação do procedimento proposto (8). 
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Figura 4 – Etapas da pesquisa 

 

 

 

Fonte: elaboração própria (2019)
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5.1 Revisão bibliográfica e contextualização (etapa 1) 

Esta etapa constituiu na revisão bibliográfica da pesquisa e no estudo do local de 

aplicação do procedimento proposto, de forma a apresentar o estado da arte referente ao 

assunto e contextualizar o problema e Conforme a Figura 5, ela foi dividida em três processos.  

 

Figura 5 – Revisão bibliográfica e contextualização (etapa 1) 

 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Em primeiro lugar, efetuou-se o processo de leitura e estudo sobre a educação técnica 

no Brasil, a Rede Federal e os IFs. Esse processo teve como entrada o conteúdo de livros, 

artigos, dissertações, teses, documentos governamentais e legislação, com o objetivo de 

entender o histórico do ensino técnico brasileiro e o papel que a Rede Federal, e mais 

especificamente os IFs, atualmente ocupam no país (veja item 4.1). Ainda nesse processo, por 
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meio de documentos institucionais, foi compreendida a realidade do local onde o 

procedimento proposto foi aplicado (veja sessão 3). 

O segundo processo se desenvolveu com a leitura e o estudo da literatura existente 

sobre o tema de indicadores de desempenho institucional, a fim de compreender o que eles 

são e para que servem, conhecer os principais atributos de um sistema de medição de 

desempenho institucional e os instrumentos para sua elaboração. Esse conhecimento serviu 

para dar suporte ao entendimento dos indicadores governamentais e institucionais que foram 

encontrados. Concomitantemente, foi realizada pesquisa documental no site do IF Sudeste 

MG, do campus JF, da SETEC/MEC, da Plataforma Nilo Peçanha e na legislação relacionada, 

com o intuito de identificar os indicadores de gestão que são adotados para os cursos técnicos, 

para servirem de base à proposição do procedimento de avaliação de eficiência dos cursos 

concomitantes e subsequentes. 

Por último, efetuou-se uma revisão da literatura sobre avaliação de eficiência de 

cursos, com o propósito de conhecer as técnicas e os indicadores utilizados na avaliação de 

eficiência dos cursos técnicos. Esse processo teve como entrada artigos científicos, 

dissertações e teses, a partir de buscas feitas nas bases nacionais Periódicos CAPES, Scielo e 

Spell. Optou-se pelo Portal Periódicos CAPES, pois ele oferece acesso aos textos completos 

de artigos selecionados de mais de 21.500 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras 

(CAPES, 2018b). A escolha da Scielo se justifica tendo em vista que ela é a maior base 

brasileira de periódicos, abarcando 78% da produção nacional (RODRIGUES; ABADAL, 

2014). A Spell foi utilizada em razão da sua relevância na área da Gestão. 

A pesquisa nas bases mencionadas considerou o período de 2009 a 2018, pois a Rede 

Federal e os IFs foram criados em dezembro de 2008. 

Os termos “eficiência”, “curso”, “técnico” e “programa” foram pesquisados 

considerando qualquer campo dos artigos. Houve a seleção de trabalhos dentro do tema, que 

apresentam as técnicas e os indicadores mais utilizados na avaliação de eficiência de cursos.  

Pelas especificidades dos cursos técnicas e do sistema de educação pública brasileira, 

não foram pesquisados trabalhos de avaliação de eficiência de cursos em outros países. 

O resultado desta etapa foi utilizado como entrada para as etapas 2 e 4. 
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5.2 Escolha da técnica para avaliação de eficiência (etapa 2) 

Esta etapa consistiu na escolha da técnica de avaliação de eficiência a ser utilizada no 

procedimento proposto. Ela teve como entrada as técnicas encontradas na etapa anterior, que 

estão detalhadas no item 4.4. Suas atividades são apresentadas na Figura 6. 

 

Figura 6 – Escolha da técnica para avaliação de eficiência (etapa 2) 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

 

Tendo como base todos os trabalhos encontrados na revisão bibliográfica (veja item 

4.4), a Análise Envoltória de Dados (DEA) foi escolhida como técnica para esta pesquisa. 

Entretanto, vale dizer que existem outras técnicas que promovem a avaliação de eficiência. 

No caso de replicação desta pesquisa, o interessado deverá escolher a técnica que seja mais 

apropriada à realidade de seu campus.  

A DEA teve início com a tese de doutorado de Edward Rhodes, publicada no ano de 

1978 nos Estados Unidos, cujo objetivo era desenvolver uma metodologia de análise de 

eficiência para escolas públicas – que seriam as Unidades Tomadoras de Decisão (Decision 

Making Units – DMUs) – sem ter que recorrer ao arbítrio de pesos para cada uma das 

variáveis, seja ela input (recurso, insumo ou entrada) ou output (produto ou saída) (CASTRO, 

2003). 

Em seu trabalho inicial, Rhodes visava avaliar os resultados de um programa 

instituído em escolas públicas que acompanhava estudantes carentes. Ele queria comparar o 

desempenho dos estudantes que aderiram ao programa frente aos que não aderiram para, a 

partir disso, tentar estimar a eficiência técnica das escolas, baseada em insumos (por exemplo, 

tempo de leitura gasto pela mãe) e produtos (por exemplo, habilidade psicomotora e melhoria 

da autoestima em crianças carentes medida por testes psicológicos). Outro objetivo de Rhodes 
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foi o de construir um modelo que diferisse dos modelos puramente econômicos, os quais 

precisam converter todas as variáveis em unidades monetárias. Por ser uma metodologia de 

análise de eficiência multicritério que estabelece um indicador de avaliação da eficiência da 

relação insumo/produto, torna-se muito melhor em modelar a dinâmica do mundo real 

(CASTRO, 2003).  

Conceitualmente, a DEA é uma ferramenta analítica destinada a fornecer a 

identificação das melhores práticas no uso dos recursos. Seu objetivo primário consiste em 

comparar saídas e entradas para um conjunto de unidades de uma organização, que realizam 

tarefas similares e se diferenciam nas quantidades de recursos consumidos e saídas 

produzidas. Com base nisso, ela identifica aquelas que apresentam a melhor prática para se 

definir a fronteira relativa de eficiência. Uma vez definidas as DMUs – ou unidades 

tomadoras de decisão – que se situam nessa fronteira, consideradas as mais eficientes, estas 

passam a ser a referência para as demais (benchmarks). Assim, a eficiência é medida a partir 

da distância da DMU até a fronteira, e quanto mais próxima da fronteira mais eficiente em 

relação às suas concorrentes (SOARES DE MELLO et al., 2005). 

A fronteira de eficiência é definida pelo nível máximo de produção para um dado 

nível de insumo. Tal conceito para eficiência é caracterizado por um vetor input-output, no 

qual uma DMU é eficiente desde que: a) nenhum dos outputs possa ser aumentado sem que 

algum output necessite ser reduzido, ou que algum outro input seja aumentado, e; b) nenhum 

dos inputs possa ser reduzido sem que algum input necessite ser aumentado, ou que algum 

outro output seja reduzido (CASTRO, 2003). 

De maneira geral, entende-se por eficiência a característica de uma unidade produtiva 

alcançar o melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou dispêndio de recursos. Essa 

medida de forma isolada pode não fornecer uma avaliação de eficiência adequada, pois o 

desejável é poder comparar diversas organizações ou unidades produtivas entre si, que é o que 

a DEA faz (JUBRAN, 2006). 

Como a metodologia DEA é uma medida de eficiência relativa, pois mede o 

desempenho da unidade que está sendo avaliada quando esta é comparada às demais 

unidades, ela se torna sensível à inclusão ou exclusão de qualquer unidade da análise 

(CASTRO, 2003).  

Portanto, essa técnica, baseada em Programação Linear, tem capacidade de 

simultaneamente: a) identificar a possível fronteira de eficiência de um grupo de organização 

que possuam as mesmas características; b) elaborar comparações entre os recursos usados e os 

resultados obtidos por cada uma das organizações avaliadas (JUBRAN, 2006). 
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Para implementação da DEA, existem três fases principais: definição e seleção das 

DMUs a entrarem na análise; seleção dos fatores (inputs e outputs) que são relevantes e 

apropriados para estabelecer a eficiência relativa das DMUs selecionadas; e definição e 

aplicação do modelo DEA (SOARES DE MELLO et al., 2005). As próximas três etapas 

refletirão, portanto, as fases de aplicação da DEA. 

O resultado desta etapa foi utilizado como entrada para as etapas 6 e 7. 

 

5.3 Definição das unidades de análise (etapa 3) 

Esta etapa consistiu na definição das unidades de análise consideradas na pesquisa. 

Suas atividades são apresentadas na Figura 7. 

 

Figura 7 – Definição das unidades de análise (etapa 3) 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

O conjunto de unidades de análise ou DMUs adotado deve ter a mesma utilização de 

entradas e saídas, variando apenas em intensidade. Deve ser homogêneo, isto é, realizar as 

mesmas tarefas, com os mesmos objetivos, trabalhar nas mesmas condições de mercado e ter 

autonomia na tomada de decisões (SOARES DE MELLO et al., 2005).  

Foram consideradas como unidades de análise as turmas de entradas dos cursos num 

determinado ano, ou seja, o conjunto de alunos que entraram para o mesmo curso no mesmo 

ano. 

O resultado desta etapa foi utilizado como entrada para a etapa 5. 
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5.4 Seleção das variáveis (etapa 4) 

Esta etapa consistiu na seleção das variáveis de entrada e saída na avaliação de 

eficiência dos cursos, baseadas na literatura e ajustadas ao contexto institucional. Ela se deu 

por um processo de comparação entre os indicadores usados pela literatura e pelos órgãos 

governamentais, a compreensão do papel dos IFs no país e a realidade do campus estudado, 

conforme Figura 8. 

 

Figura 8 – Seleção das variáveis (etapa 4) 

 

 
Fonte: elaboração própria (2019) 

 

A escolha das variáveis de entrada e saída deve ser feita a partir de uma ampla lista de 

possíveis variáveis ligadas ao modelo. A literatura aponta, no entanto, ser necessário procurar 

um ponto de equilíbrio na quantidade de variáveis e DMUs escolhidas. A inclusão de um 

grande número de fatores implica um baixo nível de discriminação, visto que as DMUs que 

apresentarem a melhor relação de inputs e outputs do conjunto estarão na fronteira de 

eficiência. Portanto, caso sejam utilizadas muitas variáveis para poucas DMUs, poderão ser 

encontradas muitas DMUs 100% eficientes, diminuindo assim o poder discriminatório do 
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modelo. O número recomendado de DMUs deve ser de pelo menos o triplo de variáveis 

(CHARNES et al., 1994). Alguns autores ainda recomendam o dobro do produto do número 

de inputs e outputs (JUBRAN, 2006) ou mesmo cinco vezes o produto das variáveis (SENRA 

et al., 2007).  

Logo, como resultado esperado da etapa 4, têm-se as variáveis classificadas como de 

saída e de entrada. Os resultados obtidos serão utilizados como entrada para as etapas 5 e 7. 
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5.5 Coleta dos dados (etapa 5) 

Embora a Plataforma Nilo Peçanha tenha sido criada para ser o centro estatístico da 

Rede Federal, ela ainda está em fase inicial. Ela está alimentada com os dados de 2017 em 

diante. Além disso, ela não possui a maioria dos dados referentes às variáveis definidas na 

etapa anterior que se relacionam com o rendimento acadêmico dos alunos, com a 

empregabilidade dos cursos e a formação continuada dos formados. 

Sendo assim, optou-se por coletar os dados das turmas selecionadas na etapa 3 em 

outras bases de dados, conforme demonstra a Figura 9. 

 

Figura 9 – Coleta dos dados (etapa 5) 

 

 
Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Como resultado da etapa 5, coletaram-se os dados relativos às variáveis de entrada e 

saída das turmas qualificadas para o estudo. Esses resultados foram utilizados como entrada 

para a etapa 6. 
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5.6 Definição do modelo da técnica utilizada (etapa 6) 

Esta etapa consistiu na definição do modelo da técnica utilizada, no caso desta 

pesquisa a técnica DEA, conforme Figura 10. 

 

Figura 10 – Definição do modelo da técnica utilizada (etapa 6) 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Os modelos mais conhecidos da técnica DEA são o CCR e o BCC. Os modelos DEA 

tradicionais desenvolvidos por Charnes, Cooper e Rhodes (CCR) em 1978 e Banker, Charnes 

e Cooper em 1984 (BCC) são basicamente classificados segundo o retorno de escala assumido 

na formulação do problema, ou seja, constante (Constant Return to Scale - CRS) ou variável 

(Variable Return to Scale - VRS), respectivamente. 

Outras classificações para os modelos DEA são referentes ao tipo de orientação 

desejada, ou seja, um modelo que pode ser orientado a input ou orientado a output, conforme 

Figura 11. 
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Figura 11 – Classificação de modelos DEA quanto a ganhos de escala e orientação 

 

 

Fonte: Jubran (2006) 
  

O modelo CCR ou CRS trabalha com retornos constantes de escala, isto é, qualquer 

variação nas entradas (inputs) produz variação proporcional nas saídas (outputs) (SOARES 

DE MELLO et al., 2005). 

Em sua formulação matemática, a DEA considera que cada DMU k , k = 1, ..., n, é 

uma unidade de produção que utiliza r inputs xik, i =1, …, r, para produzir s outputs yjk, j =1, 

…, s (ANGULO MEZA; BIONDI NETO; RIBEIRO, 2005). 

O modelo CCR, apresentado em (1), maximiza o quociente entre a combinação linear 

dos outputs e a combinação linear dos inputs, com a restrição de que, para qualquer DMU, 

esse quociente não pode ser maior que 1. Assim, para uma DMU o, ho é a eficiência; xio e yjo 

são os inputs e outputs da DMU o; vi e uj são os pesos calculados pelo modelo para inputs e 

outputs, respectivamente (ANGULO MEZA; BIONDI NETO; RIBEIRO, 2005). 

  



79 

 

 

max ℎ𝑜 = 
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜

𝑠
𝑗=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1

 

sujeito a  

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘
𝑟
𝑖=1

≤ 1, 𝑘 = 1, … , 𝑛 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0    ∀𝑖, 𝑗  

 

 

(1) 

 

 

 

Mediante alguns artifícios matemáticos, esse modelo pode ser linearizado, 

transformando-se em um Problema de Programação Linear (PPL) apresentado em (2) 

(ANGULO MEZA; BIONDI NETO; RIBEIRO, 2005). 

max ℎ𝑜 = ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜

𝑠

𝑗=1

 

sujeito a  

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑟

𝑖=1

= 1 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘

𝑠

𝑗=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟

𝑖=1

 ≤ 0, 𝑘 = 1, … , 𝑛 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0    ∀𝑖, 𝑗  

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

O modelo BCC ou VRS considera retornos variáveis de escala, isto é, substitui o 

axioma da proporcionalidade entre inputs e outputs pelo axioma da convexidade. Ao obrigar 

que a fronteira seja convexa, o modelo BCC permite que DMUs que operam com baixos 

valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e as que operam com altos valores 

tenham retornos decrescentes de escala (SOARES DE MELLO et al., 2005). 

Tal modelo considera situações de eficiência de produção com variação de escala e 

não assume proporcionalidade entre inputs e outputs. A formulação do modelo BCC usa para 

cada DMU o problema de programação linear (PPL) apresentado em (3) (ANGULO MEZA; 

BIONDI NETO; RIBEIRO, 2005). 
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max ℎ𝑜 = ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜

𝑠

𝑗=1

−  𝑢∗ 

sujeito a  

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑚

𝑖=1

= 1 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘

𝑠

𝑗=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 −  𝑢∗ ≤ 0, 𝑘 = 1, … , 𝑛 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0    ∀𝑥, 𝑦  

𝑢∗ ∈  ℜ  

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

Nos modelos orientados a output, o objetivo é o máximo de movimento em direção à 

fronteira por meio do acréscimo proporcional de outputs, mantendo constantes os inputs. Em 

outras palavras, há a maximização das saídas mantendo-se inalteradas as entradas (JUBRAN, 

2006). 

Já nos modelos orientados a input o objetivo é o máximo movimento em direção à 

fronteira por meio da redução proporcional de inputs, mantendo os outputs constantes. Ocorre 

a maximização das entradas mantendo-se inalteradas as saídas (JUBRAN, 2006). 

Ressalta-se que a DEA não aceita trabalhar com valores de output e input negativos. É 

possível atribuir zero às variáveis ou fazer uma translação de eixo, somando-se o valor 

negativo mais uma unidade (JUBRAN, 2006). 

Os modelos clássicos de DEA assumem que os inputs precisam ser minimizados e os 

outputs precisam ser maximizados. Entretanto, há casos em que o conjunto de DMUs 

analisado reage de forma diferente desta premissa, ou seja, algum ou alguns de seus inputs 

e/ou outputs não seguem este comportamento. Por exemplo, há casos que determinado output 

tem o comportamento de quanto menor seu valor mais a DMU será beneficiada. Os resultados 

indesejáveis de um processo produtivo, aqueles produtos cuja produção deve ser minimizada, 

são denominados outputs indesejáveis (GOMES, 2003; TSCHAFFON; ANGULO MEZA, 

2011).  

Quando há outputs indesejáveis no problema a ser estudado em DEA, torna-se preciso 

prover o correto tratamento de tais variáveis para que a eficiência das unidades produtivas 

seja calculada de forma correta. Neste sentido, a literatura em DEA apresenta algumas 

abordagens que podem ser aplicadas no tratamento de outputs indesejáveis: 
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• Additive Inverse (ADD): este método foi desenvolvido por Koopmans (1951). Nele, os 

outputs indesejáveis são transformados em outputs desejáveis através da troca de sinal 

dos valores dos outputs. 

• Incorporating Undesirable Outputs as Inputs (INP): este método considera os outputs 

indesejáveis como inputs na estrutura do problema. Esta abordagem pode ser utilizada 

para modelos DEA BCC e CCR, dependendo das escalas de operação das unidades 

avaliadas (GOMES, 2003). 

• Multiplicative Inverse (MLT): este método foi desenvolvido por Golany e Roll (1989). 

Para incorporar os outputs indesejáveis ao problema, estes são transformados em seu 

inverso. Ou seja, tal abordagem utiliza o inverso do output indesejável como output. 

Entretanto, quando o output indesejável possuir valor zero, esta abordagem não pode 

ser utilizada. 

• Translation (TRβ): esta alternativa de tratamento trata de transladar os valores, o que 

significa adicionar à abordagem ADD um escalar positivo, βi, suficientemente grande, 

de modo que os valores resultantes sejam positivos para cada DMU. Entretanto, esta 

abordagem é válida somente para os modelos DEA BCC e Additive, tendo em vista 

que o modelo CCR não é invariante à translação. Para utilização desta abordagem, é 

necessário certificar-se que o modelo DEA é invariante à translação (COOPER; 

SEIFORD; TONE, 2007). 

 

Uma das propriedades dos modelos DEA em geral é possibilitar a escolha dos pesos 

de maneira benevolente. Dessa forma cada DMU destaca seus pontos fortes, minimizam ou 

até mesmo desconsidera seus pontos fracos. Matematicamente isso é feito atribuindo valores 

pequenos ou zero aos pesos associados às entradas e saídas. Em alguns casos, onde não há 

uma preferência entre as entradas e saídas, isso pode ser importante, pois possibilita a 

identificação de DMUs não eficientes, onde essas são não eficientes mesmo com a escolha 

dos melhores pesos sendo feitos por elas mesmas (ESTELLITA LINS; ALMEIDA; 

BARTHOLO JÚNIOR, 2004).  

Entretanto, nos casos onde há alguma preferência ou classificação entre as entradas e 

saídas isso pode desagradar e trazer resultados incoerentes com a realidade, pois algumas 

variáveis importantes podem ser completamente desconsideradas do modelo. Para lidar com 

essa questão existem alguns trabalhos que inserem restrições associadas aos pesos com o 

intuito de inserir valores de julgamento nos modelos DEA. Com a inserção dessas restrições 
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os modelos podem se tornar mais adequados ao contexto e ainda podem melhorar a 

discriminação entre as DMUs (ALLEN et al., 1997).  

No trabalho de Coutinho (2017) – cujo objetivo era propor um modelo para avaliação 

de eficiência baseada em modelo DEA em rede, e demonstrar sua aplicabilidade ao avaliar a 

eficiência em produtividade e qualidade dos PPG stricto sensu da área Administração Pública 

e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo – foram inseridas restrições nos pesos das 

saídas que diziam respeito a publicações de artigos em periódicos. Esse tipo de produção 

intelectual recebe uma pontuação diferente, dependendo do Qualis do periódico, a saber: A1 = 

100, A2 = 80, B1 = 60, B2 = 40, B3 = 30, B4 = 20 e B5 = 10. A restrição de pesos foi usada 

para refletir tal classificação. 

Ainda que a DEA seja uma técnica não-paramétrica, recomenda-se que os dados das 

variáveis sejam normalizados, a fim de trazê-los para a mesma base referencial. Tal 

procedimento facilita comparações e evita distorções em função da natureza das variáveis 

incluídas no estudo. Assim, é possível trazer para um mesmo padrão de medidas uma variável 

composta por dados em número inteiros e uma variável expressa em porcentagem. Além 

disso, a normalização facilita a comparação de dados de diferentes DMUs sobre uma mesma 

variável (SENRA et al., 2007). 

Por último, a DEA pode ser calculada em planilhas eletrônicas, porém um grupo de 

docentes vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF) desenvolveu o software SIAD 

(ANGULO MEZA et al., 2005). A interface do programa é simples e didática, o que facilita a 

aplicação da DEA e consequentemente a análise dos resultados. Tendo em vista que a solução 

proposta nessa pesquisa destina-se a gestores de campus de escolas federais ou comissões de 

apoio a eles, que podem ser compostas por servidores dos mais diversos setores e áreas de 

conhecimento, a facilidade de trabalhar com o SIAD faz da DEA uma técnica conveniente. 

O SIAD deve ser utilizado em uma plataforma Windows e permite trabalhar com até 

150 DMUs e 20 variáveis, entre inputs e outputs (ANGULO MEZA; BIONDI NETO; 

RIBEIRO, 2005).  

Embora para muitas outras áreas de pesquisa poderia parecer um número insuficiente, 

para a área de DEA essa quantidade de DMUs representa um número de grande porte, já que 

na literatura de Análise Envoltória de Dados quase não existem aplicações com uma 

quantidade DMUs maior do que 150. Com relação às variáveis, cabe destacar que o número 

20 é um número que poderia ser considerado mais do que suficiente, pois em muitas 

aplicações reais, e devido às próprias características da análise de eficiência, trabalha-se com 

um máximo de 10 variáveis (ANGULO MEZA; BIONDI NETO; RIBEIRO, 2005)..  
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Sendo assim, os modelos CCR e BCC – ambos com orientação a output, atribuição de 

valor zero para variáveis de valores negativos, tratamento de outputs indesejáveis, restrição de 

pesos e normalização das variáveis – foram aplicados no caso concreto utilizando os dados 

coletados no campus JF. Os dados foram inseridos no software SIAD. A escolha do modelo 

mais adequado à realidade estudada foi feita após a análise dos resultados de cada modelo. 

A Figura 12 apresenta um resumo dos passos que foram adotados no processo de 

escolha do modelo. 

  

Figura 12 – Processo de escolha do modelo da técnica 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019) 
 

 

A definição do modelo, de sua orientação e de suas especificidades é a saída desta 

etapa, que foi utilizada como entrada para a etapa 7. 
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5.7 Proposição do procedimento de avaliação da eficiência (etapa 7) 

Após a aplicação prática da solução proposta, apresentou-se um fluxo genérico do 

procedimento de avaliação da eficiência que pode ser aplicado para as turmas dos cursos 

técnicos concomitantes e subsequentes de qualquer unidade da Rede Federal. Ele é uma 

adaptação do fluxo descrito nos itens anteriores a essa seção e aplicados ao campus JF. A 

representação desta etapa consta na Figura 13. 

 

Figura 13 – Proposição do procedimento de avaliação da eficiência (etapa 7) 
 

 

 

  

 Fonte: elaboração própria (2019) 
 

A proposição do procedimento para avaliação de eficiência das turmas dos cursos 

técnicos é a saída desta etapa, que foi utilizada como entrada para a etapa 8. 
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5.8 Verificação do procedimento proposto (etapa 8) 

A etapa 8 consistiu na verificação do procedimento da avaliação de eficiência proposto 

e está representada na Figura 14. 

 
 

Figura 14 – Verificação do procedimento proposto (etapa 8) 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019) 
 

Durante esta etapa, o procedimento proposto foi apresentado detalhadamente ao 

Diretor Geral e, a seguir, foi aplicado um questionário com sete questões fechadas a fim de 

verificar a aplicabilidade de tal solução, conforme Apêndice I. Cada uma das questões 

apresentava três possibilidades de resposta, a saber: concordo, discordo ou indeciso.  

Como resultado, obteve-se a verificação do procedimento proposto. 
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6 RESULTADOS 

Com o intuito de propor um procedimento de avaliação da eficiência e, ao mesmo tempo, 

demonstrar sua aplicabilidade, foi feita a análise de eficiência das turmas dos cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes presenciais do campus Juiz de Fora. Nesta seção encontram-se 

os resultados de cada uma das etapas do método, descritas na seção anterior. 

                                                                                                                                               

6.1 Revisão bibliográfica e contextualização (etapa 1) 

Após a leitura e estudos sobre o ensino técnico e a Rede Federal (veja item 4.1), foi 

possível entender a tradição histórica do ensino técnico brasileiro em formar mão de obra, ao 

qualificar o indivíduo para o exercício de uma profissão. Percebeu-se que a partir dos anos 

2000, especialmente após 2009 com a criação da Rede Federal e a expansão da política dos 

IFs, os objetivos e as diretrizes dos cursos técnicos foram ampliados para incluir também 

como premissas a qualidade do ensino como forma de emancipação do indivíduo e a oferta de 

outros níveis de ensino para que o aluno formado continue seus estudos e progrida na carreira. 

Uma vez entendida a política macro para o ensino técnico e para os IFs, investigou-se 

a realidade do campus JF. Conclui-se que o campus é unidade de porte médio do IF Sudeste 

MG e nasceu em 2009, como sucessor do Colégio Técnico Universitário (CTU-UFJF). 

Embora ofereça do ensino integrado à pós-graduação stricto sensu, a maioria de seus cursos, 

onze deles, são técnicos concomitantes e subsequentes (CTCS) presenciais, com perfis 

industriais e negociais. Refletindo o que acontece na Rede Federal, o campus carece de um 

sistema de avaliação de eficiência para esse tipo de curso.  

Verificou-se que o Governo Federal lançou em 2018 a Plataforma Nilo Peçanha 

(PNP), voltada ao monitoramento dos indicadores de gestão definidos pela SETEC/MEC em 

conjunto com os órgãos de controle (veja item 4.3).  

Ao buscar na literatura trabalhos sobre avaliação de eficiência de cursos, por meio de 

revisão bibliográfica, foram encontrados 20 trabalhos que avaliam a eficiência de cursos 

superiores e nenhum que avaliasse especificamente a eficiência dos cursos técnicos (veja item 

4.4). 
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6.2 Escolha da técnica para avaliação de eficiência (etapa 2) 

Entre os trabalhos encontrados na revisão bibliográfica, todos utilizaram a Análise 

Envoltória de Dados (DEA) para avaliar a eficiência dos cursos, o que demonstra sua 

aderência à área educacional (veja item 4.4). A técnica foi, inclusive, criada para avaliar 

escolas públicas. 

No contexto investigado a DEA é oportuna, pois como são cursos do mesmo tipo 

(concomitante e subsequente), todos eles dispõem de características e variáveis comuns, 

executam as mesmas tarefas, no mesmo cenário e com os mesmos objetivos, 

independentemente da duração e da escolaridade mínima variarem. Além disso, são 

independentes quando se trata da tomada de decisão. Tais atributos são fundamentais para 

uma análise de eficiência relativa pela DEA. 

Ao comparar relativamente seus desempenhos, possibilita-se que as práticas das 

turmas dos cursos com melhores resultados sejam estudadas e sirvam de guia para orientar 

aquelas menos exitosas. Ainda, à medida que outros cursos sejam criados ou alguns sejam 

extintos, eles podem ser introduzidos ou retirados do rol de análise da DEA. 

 

6.3 Definição das unidades de análise (etapa 3) 

A entrada nesta etapa foi a população formada por todas as turmas dos cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes presenciais oferecidos pelo campus JF. 

Embora haja cursos técnicos dessa modalidade oferecidos à distância pelo campus JF, 

eles não foram selecionados para fins desta pesquisa. Isso se deve ao fato de que o ensino à 

distância (EaD) no campus teve abertura de turmas suspensa por motivos orçamentários desde 

2017. Todavia, entende-se que o procedimento que foi desenvolvido como produto final desta 

pesquisa poderá ser aplicado igualmente aos cursos à distância caso eles sejam 

concomitantes/subsequentes. 

Foram consideradas como unidades de análise as turmas de entrada de um curso num 

determinado ano, ou seja, o conjunto de alunos que entraram para o mesmo curso no mesmo 

ano. As entradas podem ser anuais ou semestrais, a depender do curso. No entanto, para 

uniformizar e facilitar a análise, foi considerada uma entrada anual por curso. No caso 

daqueles cursos cujas entradas são semestrais (Design de Móveis, Eventos e Transações 

Imobiliárias), portanto, foram somados os valores das duas turmas semestrais e consideradas 

como se fosse uma anual.  
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O período selecionado foi entre 2009 e 2016. 2009 foi o ano em que o campus JF foi 

criado e também a Rede Federal. A pesquisa foi desenvolvida em 2018, quando a maioria das 

turmas de 2016 já tinham encerrado o ciclo de disciplinas teóricas e estágio. 

Contudo, os alunos das turmas de entrada de 2016 nos cursos cuja duração é de dois 

anos ainda estavam no período de estágio quando esta pesquisa foi realizada. O prazo mínimo 

para conclusão das disciplinas teóricas é de dois anos, portanto 2016 e 2017, e um ano para a 

conclusão do estágio, portanto 2018. Logo, algumas dessas turmas ainda não tinham 

condições de contar com alunos concluídos. Sendo assim, para não comprometer os 

resultados da análise de eficiência, especialmente considerando sua especificidade de ser 

relativa, as turmas com entrada em 2016 dos cursos de Edificações, Eletromecânica, 

Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica e Metalurgia foram retiradas das unidades de análise. 

Cabe esclarecer que os cursos de Eventos e Transporte Rodoviário, no ano de 2009, 

levavam o nome de Turismo e Transporte e Trânsito, respectivamente. O núcleo dos cursos 

manteve-se o mesmo – com os mesmos professores e disciplinas dentro da mesma área de 

conhecimento. No entanto, as grades foram reestruturadas e atualizadas para dar ênfase a uma 

área mais específica dentro do curso. Em virtude dessa continuidade temática, a coleta de 

dados (etapa 5) considerou como sendo o mesmo curso Turismo e Eventos, Transporte e 

Trânsito e Transporte Rodoviário. 

Como saída têm-se as turmas de entrada, entre 2009 e 2016, dos onze cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes, com restrições às turmas de entrada de 2016 cujos cursos 

duram dois anos, conforme Quadro 5, totalizando 82 DMUs.  
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Quadro 5 – Unidades de análise selecionadas 
 

Curso Técnico Turmas Duração 

mínima 

Escolaridade mínima Entrada 

Design de Móveis 

DSN_2009 

DSN_2010 

DSN_2011 

DSN_2012 

DSN_2013 

DSN_2014 

DSN_2015 

DSN_2016 

1,5 ano + 1 ano 

de estágio 
2.º ano do Ensino Médio Semestral 

Edificações 

EDF_2009 

EDF_2010 

EDF_2011 

EDF_2012 

EDF_2013 

EDF_2014 

EDF_2015 

2 anos + 1 ano 

de estágio 
2.º ano do Ensino Médio Anual 

Eletromecânica 

ELM_2009 

ELM_2010 

ELM_2011 

ELM_2012 

ELM_2013 

ELM_2014 

ELM_2015 

2 anos + 1 ano 

de estágio 
2.º ano do Ensino Médio Anual 

Eletrônica 

ELE_2009 

ELE_2010 

ELE_2011 

ELE_2012 

ELE_2013 

ELE_2014 

ELE_2015 

2 anos + 1 ano 

de estágio 
2.º ano do Ensino Médio Anual 

Eletrotécnica 

ELT_2009 

ELT_2010 

ELT_2011 

ELT_2012 

ELT_2013 

ELT_2014 

ELT_2016 

2 anos + 1 ano 

de estágio 
2.º ano do Ensino Médio Anual 

Eventos 

EVE_2009 

EVE_2010 

EVE_2011 

EVE_2012 

EVE_2013 

EVE_2014 

EVE_2015 

EVE_2016 

1 ano + 1 ano de 

estágio 
3.º ano do Ensino Médio Semestral 
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Curso Técnico Turmas Duração Escolaridade mínima Entrada 

Informática 

INF_2009 

INF_2010 

INF_2011 

INF_2012 

INF_2013 

INF_2014 

INF_2015 

INF_2016 

1,5 ano + 1 

ano de 

estágio 

2.º ano do Ensino Médio Anual 

Mecânica 

MEC_2009 

MEC_2010 

MEC_2011 

MEC_2012 

MEC_2013 

MEC_2014 

MEC_2015 

2 anos + 1 

ano de 

estágio 

2.º ano do Ensino Médio Anual 

Metalurgia 

MET_2009 

MET_2010 

MET_2011 

MET_2012 

MET2013 

MET_2014 

MET_2015 

2 anos + 1 

ano de 

estágio 

2.º ano do Ensino Médio Anual 

Transações Imobiliárias 

TTI_2009 

TTI_2010 

TTI_2011 

TTI_2012 

TTI_2013 

TTI_2014 

TTI_2015 

TTI_2016 

1 ano + 1 

ano de 

estágio 

Ensino Médio completo Semestral 

Transporte Rodoviário 

TTR_2009 

TTR_2010 

TTR_2011 

TTR_2012 

TTR_2013 

TTR_2014 

TTR_2015 

TTR_2016 

1 ano + 1 

ano de 

estágio 

2.º ano do Ensino Médio Anual 

 

 

Fonte: elaboração própria (2018) 
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6.4 Seleção das variáveis (etapa 4) 

Esta etapa consistiu na seleção das variáveis de entrada e saída para o procedimento de 

avaliação de eficiência dos cursos. Para isso, ela consistiu em um processo de comparação 

entre os indicadores usados pela literatura e pelos órgãos governamentais, a compreensão do 

papel dos IFs no país e da realidade do campus estudado, resultantes da etapa 1, que são 

detalhados nos itens seguintes. 

 

6.4.1 Papel histórico e atual dos IFs na definição das variáveis 

Tendo visto no item 4.1 o perfil histórico da educação técnica brasileira e a atual 

concepção e diretrizes para os IFs, pode-se afirmar que o foco estratégico dessas instituições 

continua sendo a qualificação para o exercício do trabalho, mas de forma que o indivíduo 

canalize as oportunidades da sociedade para mudanças qualitativas na sua vida, e que ele 

tenha a oportunidade de estar em permanente desenvolvimento. 

Logo, são relevantes os indicadores que mensurem a quantidade de pessoas que estão 

sendo impactadas pelos cursos técnicos, por intermédio da quantidade de alunos que se 

formam, daqueles que conseguem se empregar na área e que ainda continuam o ciclo de 

conhecimento a fim de progredirem na carreira. 

 

6.4.2 Indicadores da PNP e considerações 

Verificou-se que no âmbito institucional (IF Sudeste MG) e local (campus JF) há 

deficiência quanto à medição de desempenho por indicadores. No âmbito federal, existe a 

Plataforma Nilo Peçanha (PNP).  

Ainda que haja um sistema desses implantado no nível macro, nesse caso, em âmbito 

federal, é também recomendado que haja um sistema próprio no nível local, para que, com 

base nas informações transmitidas pelos indicadores, os dirigentes reorientem rapidamente 

suas iniciativas e ações, aprendam o que gera resultados desejáveis e onde os recursos podem 

ser mais bem investidos, identifiquem o bom desempenho de unidades, departamentos, 

setores ou iniciativas (FNQ, 2012).  

Os indicadores utilizados pela PNP constam detalhadamente no item 3.3.1 da seção 3, 

mas o Quadro 6 detalha aqueles que se aplicam especificamente aos cursos técnicos. 
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Quadro 6 – Indicadores da Plataforma Nilo Peçanha aplicáveis especificamente aos cursos técnicos 
 

 Indicador Objetivo 

1 Relação de Inscritos por Vagas – RIV Medir a relação entre a quantidade de candidatos inscritos e 

a quantidade de vagas disponibilizadas. 

2 Taxa de Evasão – Ev [%] Medir o percentual de matriculas que perderam o vínculo 

com a instituição no ano de referência sem a conclusão do 

curso em relação ao total de matrículas. 

3 Conclusão por Ciclo – Cciclo [%] Medir o percentual de concluintes em um Ciclo de 

Matrícula. 

4 Evasão por Ciclo – EvCiclo [%] Medir o percentual de evadidos em um Ciclo de Matrícula. 

5 Retenção por Ciclo – Rciclo [%] Medir o percentual de retidos em um Ciclo de Matrícula. 

6 Índice de Eficiência Acadêmica – IEA 

[%]  

Medir o percentual de alunos que concluíram o curso com 

êxito dentro do período previsto (+ 1 ano), acrescido de um 

percentual (projeção) dos alunos retidos no ano de 

referência que poderão concluir o curso. São considerados 

apenas os alunos matriculados em ciclos de matrícula com 

término previsto para o ano anterior ao Ano de Referência. 

7 Índice de Titulação do Corpo Docente 

- ITCD 

Medir a titulação média dos professores efetivos da Rede 

Federal.  

8 Relação de Matrículas por Professor – 

RAP 

Medir a relação entre a quantidade de matrículas 

equivalentes e a quantidade de docentes efetivos ativos 

ponderados pelo tipo de Regime de Trabalho. 

9 Gasto Corrente por Matrícula – 

GCM 

Apresentar o valor investido em média para cada matrícula 

equivalente na Rede Federal. 

 

Fonte: Moraes et al. (2018) 
 

Por tratar dos indicadores de toda a Rede Federal do país, a PNP traz indicadores que 

têm abrangência ampla e, como já mencionado, considera alguns dados de maneira 

benevolente. Um sistema de medição de desempenho local teria condições de esmiuçar a 

informação e calcular o indicador com a identificação do que acontece na realidade. Além 

disso, um sistema próprio poderia usar outras métricas para contextualizar o dado para a 

realidade local.  

Quanto à periodicidade de apuração de alguns indicadores que consideram o ciclo – ou 

seja, a previsão do término de um curso mais um ano –, num sistema de medição local isso 

poderia ser adaptado ao Regulamento Acadêmico de Cursos Técnicos. No caso do IF Sudeste 

MG, o prazo máximo para conclusão das disciplinas teóricas é de cinco anos e mais três para 

o término do estágio (IF SUDESTE MG, 2018d). 
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 Quanto aos indicadores da PNP em si, seguem algumas considerações: 

• A ‘relação de inscritos por vaga’ pode indicar o nível de procura de um curso, o que, 

em última instância, poderia traduzir a demanda regional por aquele tipo de 

qualificação, mas não traduz efetivamente o impacto gerado pelos cursos ou os 

resultados que se pretende atingir; 

• Os dados relacionados à ‘conclusão’ possuem relevância, tendo em vista que cumpre 

um dos objetivos principais do IF, que é o de formar alunos com habilitação 

profissional. No entanto, esse indicador da PNP é benevolente ao considerar como 

concluído o aluno que ainda tem pendente algum componente curricular como estágio 

ou TCC. Estão também incluídos nesse indicador aqueles alunos que ainda estão 

matriculados em disciplinas teóricas, mas que têm a probabilidade de conclusão do 

curso, com base numa projeção feita. Tal indicador, portanto, prescinde de 

representatividade, pois não representa o que se deseja medir, que se aproxima do 

objetivo de formar técnicos; 

• A ‘taxa de evasão’ tem importância, pois pode traduzir a quantidade de alunos 

abandonam o curso ou têm a matrícula cancelada e que, portanto, não chegam à 

conclusão dele; 

• A ‘retenção’ pode indicar o nível de dificuldade de um curso. 

• O ‘índice de eficiência acadêmica’ tem expressão, pois utiliza em seu cálculo os três 

últimos indicadores citados, tornando seus resultados mais complexos. No entanto, 

sendo o indicador de ‘conclusão’ benevolente, como já citado, também o será o 

indicador de eficiência. 

• O ‘índice de titulação do corpo docente’ e ‘relação de matrículas por professor’ são 

considerados para um campus como um todo. Seria difícil utilizá-los tomando como 

unidade de avaliação os cursos ou turmas, pois é tarefa complexa discriminar quais 

professores são de qual curso, uma vez que eles se organizam em núcleos e ministram 

disciplinas em vários cursos; 

• Seria de utilidade saber quanto custa um aluno de cada curso para estabelecer se os 

recursos estão sendo utilizados para um curso que entrega mais ou menos resultados. 

Entretanto, também esbarra em dificuldades a iniciativa de distinguir quais os recursos 

financeiros se destinam para cada curso, pois a abrangência do indicador na PNP é 

igualmente referente a um Instituto Federal, sem considerar o repasse para cada 

campus. 
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6.4.3 Indicadores da literatura e considerações 

Apesar de terem sido encontrados vinte trabalhos na literatura que tratam da medição 

de eficiência de cursos superiores, observou-se escassez de publicações dessa natureza para 

cursos técnicos.  

As variáveis para os cursos superiores tendem a refletir os indicadores utilizados pelo 

poder público para a avaliação dos cursos de graduação e programas de pós, que diferem da 

realidade do curso técnico. Eis outro complicador, pois os cursos técnicos carecem de um 

sistema de avaliação governamental. 

 

6.4.4 Conclusão sobre as variáveis selecionadas 

Diante desse contexto, a escolha das variáveis de entrada e saída foi norteada pelos 

objetivos principais que inspiraram a criação dos IFs: expandir, interiorizar e democratizar a 

oferta de cursos de educação profissional, aumentando assim, as oportunidades dos 

trabalhadores egressos e por consequência, a renda e qualidade de vida dessas pessoas, 

facilitando a verticalização e a continuidade dos estudos (BRASIL, 2010). Tal procedimento 

se alinha com a literatura de sistema de medição de desempenho institucional, segundo a qual 

o indicador deve ter alguns atributos, sendo um deles a utilidade – estar em consonância com 

o objetivo institucional. 

Também serviram de apoio para a escolha das variáveis os indicadores da Plataforma 

Nilo Peçanha, com as devidas adaptações e considerações registradas no item 4.3.2 e 6.4.2. 

Portanto, as variáveis foram escolhidas com base nas diretrizes e princípios dos cursos 

técnicos e ajustadas ao contexto institucional. A Figura 15 explicita as variáveis escolhidas 

como de entrada e de saída. 
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Figura 15 – Variáveis de entrada e saída 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2018) 
 

Foram selecionadas seis variáveis, uma entrada e cinco saídas. Todavia, os dois 

outputs indesejáveis serão tratados como entradas, conforme será visto no item 6.6. Sendo 

assim, consideram-se três entradas e três saídas. O produto das entradas e saídas, portanto, é 

igual a nove (3 x 3 = 9), o que está dentro das diretrizes de Charnes et al. (1994), Jubran 

(2006) e Senra et al. (2007), pelas quais as DMUs devem ser pelo menos o triplo das 

variáveis, o dobro ou quíntuplo do produto das variáveis. 

A variável de entrada ‘Ingressantes’ corresponde ao número de alunos que 

ingressaram em uma turma de um curso em um determinado ano. Portanto, como o número de 

ingressantes é condicionado ao número máximo de vagas previstas em edital do Processo 

Seletivo, ele deve ser igual ao limite editalício. 

‘Vagas não ocupadas’ diz respeito às vagas que não foram preenchidas na turma de 

entrada após um processo de matrícula. A variável é calculada pela quantidade de vagas 

oferecidas em edital subtraída a variável ‘Ingressantes’. Sendo um produto indesejável, ela 

deve ser zerada ou a menor possível. 

‘Evasão %’ representa o percentual de alunos de uma determinada turma que 

abandonou o curso ou teve a matrícula cancelada a pedido ou por iniciativa da instituição. 
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Assim como a variável anterior, é uma saída indesejável, portanto, deve ser zerada ou a menor 

possível. 

‘Formados %’ mostra o percentual de alunos de uma determinada turma que se 

formou, ou seja, que efetivamente concluiu todas as etapas do curso e recebeu a certificação 

para o exercício profissional. Calcula-se dividindo a quantidade de alunos da turma que 

concluíram o curso pela variável ‘Ingressantes’. 

O ‘CRE médio dos formados’ evidencia o rendimento acadêmico dos alunos formados 

de uma determinada turma. Calcula-se somando o coeficiente de rendimento dos alunos 

formados na turma, dividido pelo número de alunos formados nessa turma. 

A avaliação de cursos se torna mais efetiva quando a participação do egresso acontece. 

O monitoramento dos cursos pode acontecer de diferentes maneiras, entretanto, é o egresso 

que vivencia a realidade do mercado de trabalho e quem melhor pode apontar o que em sua 

formação contribuiu para sua carreira e vida profissional. Sem contar que tratar apenas com 

dados secundários, onde são indicados número de matrículas, aprovados e evadidos, não 

evidencia a qualidade de um curso (SOUZA, 2016).  

Both (1999) destaca que a avaliação realizada por ex-estudantes assume importância à 

medida que esse manifesta qual foi a real importância do curso concluído na sua vida e prática 

profissional. Santos e Takaoka (2007) corroboram e afirmam que os ex-alunos conhecem 

intimamente a realidade dos cursos que realizaram, podendo fornecer informações 

contextualizadas, pois interagem diretamente com o meio externo à instituição, tendo 

condições de avaliar a eficácia dos conhecimentos adquiridos.  

Por esse motivo, foi definida como variável o ‘Índice de Sucesso da Turma – IST’, 

que demonstra a situação do aluno formado, focando a sua inserção no mercado de trabalho e 

a continuidade dos seus estudos em alinhamento com o curso. Em última instância, evidencia 

a efetividade dos cursos analisados.  

As possíveis condições para os egressos foram calculadas, de acordo com o seguinte 

critério: 

• Emprego relacionado ao curso – soma um ponto; 

• Graduação relacionada ao curso – soma mais um ponto; 

• Pós-graduação (lato e stricto sensu) relacionada ao curso – soma mais um ponto. 

Assim, caso a trajetória do egresso não tenha se encaixado em nenhuma dessas situações, 

ele ficou na condição zero. Se ele estava em uma das situações, ficou com um ponto 

(condição 1); se encaixava-se em duas, somou dois pontos (condição 2); e caso as três 

situações refletissem a realidade dele, contabilizou três pontos (condição 3).  
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Para cada uma dessas condições foi atribuído um peso, privilegiando as melhores 

condições com pesos maiores. Assim, à condição zero foi atribuído peso um; à condição 1, 

peso dois; à condição 2, peso três; e à condição 3, peso quatro. 

Por fim, o cálculo do ‘IST’ da turma se deu pela divisão entre a média ponderada das 

frequências dessas condições (0, 1, 2 ou 3) na turma pelos pesos atribuídos a cada condição, 

conforme descrito na fórmula abaixo.  

𝐼𝑆𝑇 =  
∑ 𝑋𝑖𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖
 

Onde: 

Xi: Frequência relativa da condição do egresso numa turma 

Pi: Peso associado à condição 

 

Desse modo, quanto maior essa variável melhor.  

Como resultado dessa etapa, portanto, foram definidas as variáveis de entrada e saída 

para o procedimento de avaliação da eficiência. 

 

6.5 Coleta dos dados (etapa 5) 

Como a PNP está em fase inicial, alimentada com dados de 2017 em diante, ela não 

possui a maioria dos dados referentes às variáveis definidas na etapa anterior que se 

relacionam com o rendimento acadêmico dos alunos, com a empregabilidade dos cursos e a 

formação continuada dos formados. Sendo assim, optou-se por coletar os dados das turmas 

em outras bases de dados. 

As informações sobre a quantidade de ingressantes, de evadidos e de formados em 

cada turma foram extraídas de relatórios gerados no sistema de gestão acadêmica do campus 

Juiz de Fora, o SIGA-Ensino. 

Para calcular os valores referentes à variável ‘Vagas não ocupadas’, foi necessário 

coletar, além da quantidade de ingressantes citada acima, o número de vagas oferecidas aos 

cursos em cada edital. Assim, foram consultados os editais dos processos seletivos de cada 

semestre, entre 2009 e 2016. No Arquivo Permanente do campus JF havia os editais do 1º 

semestre de 2009 ao 1º semestre de 2010, pois nesse período cada campus ainda organizava 

seu próprio processo seletivo. No site da Reitoria do IF Sudeste MG, foram acessados os 

editais do 2º semestre de 2010 em diante, pois a partir desse semestre foi criada uma 
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Comissão de Processos Seletivos, ligada à Reitoria, para organizar os vestibulares de toda 

Instituição. 

O ‘CRE médio dos formados’ foi extraído de um relatório gerado diretamente pelo 

setor de Tecnologia da Informação. O sistema acadêmico possui relatórios que demonstram o 

coeficiente de rendimento estudantil dos alunos de graduação e não dos técnicos. Inclusive, o 

campus JF poderia considerar a implantação de tal relatório para os cursos técnicos e utilizar o 

CRE como mais um critério de classificação ou eliminação para processos seletivos internos 

de bolsas, projetos, iniciações científicas etc.  

O ‘Índice de Sucesso da Turma (IST)’ foi coletado a partir de levantamentos 

realizados com os alunos que concluíram o curso e receberam a certificação.  

Foi feito contato com os alunos formados via telefone e e-mail. O contato pelas duas 

primeiras vias se deu a partir dos dados que constavam no sistema de gestão acadêmica, que 

são aqueles indicados pelo estudante no ato da matrícula. Tendo em vista que a matrícula é o 

primeiro contato do aluno com a Instituição, com o passar do tempo o número de telefone, o 

endereço de e-mail e o endereço residencial mudaram e não houve atualização desses 

registros. Quando não foi possível acessar o aluno por esse motivo, foram utilizados 

Facebook e LinkedIn. Ainda, quando não foi possível o contato por esses dois meios, decidiu-

se recorrer ao Arquivo Permanente para verificar na pasta do estudante qual foi seu último 

contato documental com a Instituição. Com base nesse documento mais contemporâneo na 

pasta, geralmente o requerimento de diploma, foi apurado se havia algum telefone ou e-mail 

de contato mais recente para conseguir acessar o aluno. Utilizando essa sistemática, 96% dos 

formados responderam ao levantamento. 

As perguntas do levantamento encontram-se no Apêndice II, que foi estruturado em 

dois blocos de perguntas: 1) Inserção do egresso no mercado de trabalho em alinhamento com 

o curso; 2) Continuidade dos estudos em alinhamento com o curso.  

Tal levantamento, todavia, traz uma limitação quanto ao período em que o aluno 

atingiu as condições de emprego e de estudo alinhadas com o curso. Elas foram contabilizadas 

tanto se atingidas antes ou depois da formação técnica. Entretanto, caso elas tenham ocorrido 

anteriormente ao curso, prejudica sua relação como consequências diretas dele. 

A dificuldade na coleta de dados dos formados, tendo em vista a falta de contato 

atualizado, poderia ser amenizada com procedimentos simples: compelir o aluno a registrar 

seus contatos mais atuais em todos os requerimentos de serviços nos setores da Instituição. 

Caso isso não seja possível, a atualização poderia acontecer no setor de Registro Acadêmico 
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ou equivalente, com o qual o discente tem seu último contato formal com a Instituição ao 

solicitar seu diploma.  

Diante da complexidade de fazer contato com o aluno formado, fortalece-se a 

necessidade de a Instituição ter um sistema de acompanhamento de egressos. É importante 

ressaltar que a pesquisa com egressos pode clarificar as fragilidades da formação oferecida 

comparadas às exigências do mercado de trabalho, bem como apontar pontos positivos da 

formação que devem ser mantidos e consolidados, facilitando assim, a avaliação da 

efetividade dos cursos (SOUZA, 2016).  

Nesse sentido caminha o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IF Sudeste 

MG (PDI 2014 – 2019), que entende que o acompanhamento de egressos traz para a 

instituição a possibilidade de estabelecer estratégias inovadoras para alcançar a excelência no 

ensino. Ele também prescreve que as atividades de acompanhamento devem basear-se na 

pesquisa continuada da perspectiva do egresso atuante no mercado de trabalho, do 

levantamento do perfil social e da sua trajetória profissional. Dessa forma, torna-se possível a 

análise dos fatores facilitadores e limitadores ao ingresso no mercado de trabalho, a 

identificação das competências exigidas pelo mercado, a adequação dos currículos dos cursos 

e do projeto político-pedagógico da instituição às demandas profissionais e sociais, além da 

prerrogativa de reforçar o compromisso com o acesso ao ensino/aprendizagem de qualidade 

ao incorporar elementos da realidade externa como forma de reformulação dos princípios 

educacionais defendidos pelo IF Sudeste MG (IF Sudeste MG, 2014). Entretanto, o próprio 

PDI reconhece como fragilidade da Instituição a carência desse tipo de sistemática. 

Enfim, como resultado da etapa 5, coletaram-se os dados relativos às variáveis das 

turmas qualificadas para o estudo. Esses resultados foram utilizados como entradas para a 

etapa seguinte.  

Os dados originalmente coletados estão disponíveis na Tabela 8 do Apêndice III.  

 

6.6 Definição do modelo da técnica utilizada (etapa 6) 

O modelo CCR presume a proporcionalidade entre inputs e outputs, considerando que 

qualquer variação nas entradas (inputs) pode produzir variação proporcional nas saídas 

(outputs). Esse modelo pareceu ser o mais adequado para o estudo em questão, tendo em vista 

que caso a turma de entrada de um curso aumente o número de ingressantes, por exemplo, é 

provável que também seja maior o número de formados. Além disso, o número de vagas 

oferecidas para ingressantes em todas as turmas são parecidos e, considerando como turma 
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uma entrada anual ao somar os valores das turmas de entrada semestral, tem-se que as DMUs 

possuem escalas semelhantes, favorecendo, portanto, a adoção do modelo CCR. 

Entretanto, considerou-se que mesmo diante da pequena variação da quantidade de 

ingressantes, os efeitos nos outputs poderiam não somente ser desproporcionais como 

desfavoráveis, aumentando a chance de resultados negativos, cenário que favoreceria a 

aplicação do BCC. Outra questão que poderia fazer do BCC o modelo mais adequado, 

especialmente quanto à variável ‘Vagas Não Ocupadas’, é sua capacidade de evitar as 

variáveis zeradas, por ser o único modelo que permite o translado de valores (translation).  

Sendo assim, optou-se por testar tanto o modelo CCR quanto o BCC e avaliar qual 

seria mais coerente com a realidade investigada.  

Quanto à orientação, o modelo foi adotado em todos os trabalhos encontrados na 

revisão de literatura. Ele é mais adequado à análise de cursos, tendo em vista que maximiza as 

saídas mantendo inalteradas as entradas. Ele fornece um escore de eficiência que indica a 

máxima expansão de que a produção pode ser alvo, ao se fixar um nível de consumo de 

insumos. Afinal, espera-se que o CRE médio da turma, a quantidade de alunos formados e sua 

posterior colocação no mercado de trabalho e continuidade nos estudos na área sejam sempre 

maximizados, mantendo-se inalterada a quantidade de ingressantes. 

Logo em seguida, foi preciso tratar as variáveis. Foram definidas seis variáveis. Uma 

delas foi considerada input e as outras cinco foram outputs. Entretanto, como dois outputs são 

indesejáveis, ‘Evasão %’ e ‘Vagas não ocupadas’, eles serão tratados como inputs, seguindo a 

abordagem Incorporating Undesirable Outputs as Inputs (INP), totalizando, portanto, três 

inputs e três outputs.  

Em relação à variável ‘Vagas não ocupadas’, algumas turmas tiveram valores zerados, 

indicando que não existiram vagas ociosas naquele ano e que, portanto, todas as vagas 

oferecidas em edital foram preenchidas. No entanto, em algumas turmas esse valor foi 

negativo. Como esta variável foi calculada subtraindo o número de alunos matriculados na 

turma do número de vagas oferecidas no processo seletivo, tal resultado evidencia que se 

matricularam mais alunos do que o permitido em edital. Isso pode ser justificado por alguma 

transferência de aluno recebida de outra Instituição, a qual obedece a critérios de 

disponibilidade diferentes do edital do processo seletivo. Também pode explicar o fato de um 

aluno matriculado ter prematuramente desistido do curso a tempo de convocar para a 

matrícula outro candidato aprovado. Assim, um aluno desiste de sua vaga, logo após haver se 

matriculado, dando lugar a outro interessado, ainda que os dois constem nos registros do 
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sistema acadêmico. Considerando, portanto, que um valor negativo para essa variável não 

retrata a realidade, os casos em que houve essa ocorrência, atribui-se a ela valor zero. 

Para lidar com o output indesejável ‘Vagas não ocupadas’ que possuía valor zerado 

para algumas turmas, indicando que não existiam vagas ociosas naquele ano, ao testar o 

modelo BCC, foi utilizada, além da INP, a abordagem Translation. Seguindo tal abordagem, 

foi somado o valor de 0,5 no output indesejável em questão, a fim de que os valores sejam 

todos positivos. 

Os dados das variáveis foram normalizados, para trazê-los para a mesma base 

referencial, já que havia variáveis expressas em números inteiros, como o input 

‘Ingressantes’, e variáveis expressas em porcentagem, como é o caso de ‘Formados %’.  

A normalização foi feita dividindo-se o valor da variável de uma turma pelo maior 

valor que aquela variável alcançou para alguma das turmas. Assim, o valor de uma variável de 

uma turma corresponderá a uma porcentagem do maior valor que a aquela mesma variável já 

alcançou para alguma das turmas. Por exemplo, a turma de Design de 2015 (DSN_2015) 

atingiu 3,5 de ‘IST’, o maior valor para essa variável na comparação com as outras turmas 

dentro do período estudado; a turma de Informática de 2013 (INF_2013) teve ‘IST’ no valor 

de 2,625. Após a normalização, portanto, a DMU DSN_2015 terá ‘IST’ correspondente a 1 

(3,5 / 3,5 = 1), enquanto a INF_2013 será 0,75 (2,625 / 3,5 = 0,75). 

Depois do tratamento que receberam – consideração de outputs indesejáveis como inputs 

(INP), atribuição do valor zero para os valores negativos da variável ‘Vagas Não Ocupadas’ e 

normalização de todas as variáveis –, os dados constantes na Tabela 3 abaixo foram inseridos 

no SIAD para o modelo CCR.  

A Tabela 4 logo em seguida apresenta os dados que foram inseridos no SIAD para o 

modelo BCC, depois do tratamento que receberam – consideração de outputs indesejáveis 

como inputs (INP), atribuição do valor zero para os valores negativos e translação de seus 

valores ao acrescentar 0,5 para a variável ‘Vagas Não Ocupadas’, e, por último, normalização 

de todas as variáveis. 

No Apêndice IV, encontra-se um manual explicativo de como o SIAD foi utilizado nessa 

pesquisa. 
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Tabela 3 – Dados inseridos no SIAD para o modelo CCR 

 

 

Ingressantes 
(input) 

Vagas Não Ocupadas 
(output indesejável) 

Evasão % 
(output indesejável) 

Formados % 
(output) 

CRE médio dos formados 
(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

DSN_2009 0.5072463768 0.25 0.9565714286 0.4428571429 0.9216436645 0.6 

DSN_2010 0.4927536232 0.8 0.7658823529 0.3907563025 0.9055387733 0.7777777778 

DSN_2011 0.5362318841 0.65 0.9383783784 0.3590733591 0.9041659174 0.6666666667 

DSN_2012 0.6086956522 0.4 0.679047619 0.2636054422 0.8811617311 0.7333333333 

DSN_2013 0.4347826087 1 0.8266666667 0.2214285714 0.8750571721 0.5555555556 

DSN_2014 0.4347826087 1 0.9093333333 0.1476190476 0.9391078716 0.6666666667 

DSN_2015 0.4492753623 0.95 0.76 0.07142857143 0.8313602806 1 

DSN_2016 0.5652173913 0.55 0.7312820513 0.05677655678 0.815836996 1 

EDF_2009 0.4927536232 0 0.5105882353 0.9768907563 0.9163302319 0.7476190476 

EDF_2010 0.4492753623 0 0.48 1 0.8872547001 0.6904761905 

EDF_2011 0.4492753623 0 0.68 0.7857142857 0.9243265645 0.6787878788 

EDF_2012 0.5072463768 0 0.5668571429 0.9489795918 0.9149508177 0.8 

EDF_2013 0.4782608696 0.1 0.5636363636 0.670995671 0.9180393305 0.6 

EDF_2014 0.4927536232 0.05 0.3647058824 0.8466386555 0.8717957051 0.641025641 

EDF_2015 0.5072463768 0 0.5314285714 0.3795918367 0.9323439345 0.4666666667 

ELE_2009 0.4347826087 0 0.868 0.6642857143 0.8886067665 0.6666666667 

ELE_2010 0.4637681159 0 0.8525 0.6919642857 0.8882934497 0.8148148148 

ELE_2011 0.4347826087 0 0.868 0.5166666667 0.7968352067 0.6666666667 

ELE_2012 0.5217391304 0 0.6544444444 0.6150793651 0.794094397 0.6333333333 

ELE_2013 0.4347826087 0.25 0.868 0.369047619 0.8444153869 0.6 

ELE_2014 0.4927536232 0.05 0.9847058824 0.06512605042 0.8332474133 0.6666666667 

ELE_2015 0.5072463768 0 0.8148571429 0.06326530612 0.8366751488 0.6666666667 

ELM_2009 0.3768115942 0.2 0.8107692308 0.7664835165 0.7722868936 0.6666666667 

ELM_2010 0.4347826087 0 0.8266666667 0.5904761905 0.9078096134 0.8333333333 
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Ingressantes 

(input) 

Vagas Não Ocupadas 
(output indesejável) 

Evasão % 
(output indesejável) 

Formados % 
(output) 

CRE médio dos formados 
(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

ELM_2011 0.4347826087 0 0.5786666667 0.8857142857 0.8106599562 0.5944444444 

ELM_2012 0.5217391304 0 0.7233333333 0.7380952381 0.8204171337 0.6060606061 

ELM_2013 0.4492753623 0.2 0.8 0.5 0.8272077485 0.619047619 

ELM_2014 0.5217391304 0 0.7577777778 0.3075396825 0.8285581805 0.6666666667 

ELM_2015 0.5217391304 0 0.4822222222 0 0 0 

ELT_2009 0.3913043478 0.15 0.7348148148 0.9021164021 0.8034352799 0.6666666667 

ELT_2010 0.4637681159 0 0.775 0.7611607143 0.8812246798 0.7272727273 

ELT_2011 0.4492753623 0 0.64 0.6428571429 0.7058578958 0.75 

ELT_2012 0.5072463768 0 0.8148571429 0.6326530612 0.7666197961 0.7037037037 

ELT_2013 0.5362318841 0 0.8043243243 0.5984555985 0.7449287423 0.5666666667 

ELT_2014 0.4637681159 0.15 0.775 0.484375 0.8743505939 0.7777777778 

ELT_2015 0.5217391304 0 0.8266666667 0.123015873 1 0.6666666667 

EVE_2009 0.9420289855 0 0.7630769231 0.510989011 0.8434317687 0.6285714286 

EVE_2010 0.8985507246 0 1 0.3214285714 0.8768957183 0.4592592593 

EVE_2011 0.8985507246 0 0.56 0.2857142857 0.9272997198 0.4333333333 

EVE_2012 0.884057971 0 0.5895081967 0.2903981265 0.8736155719 0.6666666667 

EVE_2013 0.7536231884 0.4 0.7869230769 0.2980769231 0.8176326845 0.6666666667 

EVE_2014 0.8115942029 0.2 0.8414285714 0.03954081633 0.9100665866 0.3333333333 

EVE_2015 0.7391304348 0.45 0.5592156863 0.3473389356 0.8031800471 0.5416666667 

EVE_2016 0.7826086957 0.3 0.6888888889 0.08201058201 0.9328953535 0.6666666667 

INF_2009 0.3623188406 0 0.8432 0.7085714286 0.7913053581 0.6833333333 

INF_2010 0.3913043478 0 0.8725925926 0.5740740741 0.715915135 0.5833333333 

INF_2011 0.3623188406 0 0.6448 0.62 0.7425031298 0.6666666667 

INF_2012 0.3768115942 0 0.7153846154 0.6813186813 0.7532574177 0.8333333333 

INF_2013 0.3623188406 0 0.5952 0.7085714286 0.8804998789 0.7083333333 

INF_2014 0.4057971014 0 0.8857142857 0.3163265306 0.9116468905 0.5 

INF_2015 0.3623188406 0 0.4464 0.3542857143 0.9125818538 0.6111111111 
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Ingressantes 

(input) 
Vagas Não Ocupadas 

(output indesejável) 
Evasão % 

(output indesejável) 
Formados % 

(output) 
CRE médio dos formados 

(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

INF_2016 0.347826087 0.05 0.6716666667 0.1845238095 0.9646439404 0 

MEC_2009 0.3913043478 0 0.8725925926 0.246031746 0.9328432438 0.6666666667 

MEC_2010 0.3623188406 0 0.744 0.8857142857 0.8800556311 0.5925925926 

MEC_2011 0.3623188406 0 0.5952 0.9742857143 0.8768884752 0.5714285714 

MEC_2012 0.3623188406 0 0.744 0.62 0.8414017215 0.619047619 

MEC_2013 0.3188405797 0.15 0.5636363636 0.7045454545 0.8899358376 0.7142857143 

MEC_2014 0.5217391304 0 0.4477777778 0.5535714286 0.7578219522 0.5833333333 

MEC_2015 0.5072463768 0 0.8857142857 0.1265306122 0.8637359119 0.5 

MET_2009 0.4202898551 0.05 0.8979310345 0.6108374384 0.936260248 0.6666666667 

MET_2010 0.4492753623 0 0.68 0.8571428571 0.8671763888 0.7272727273 

MET_2011 0.5072463768 0 0.496 0.6959183673 0.8109815034 0.6333333333 

MET_2012 0.5072463768 0 0.7085714286 0.3163265306 0.8408999492 0.5333333333 

MET_2013 0.5072463768 0 0.6731428571 0.506122449 0.8313822421 0.6666666667 

MET_2014 0.4347826087 0.25 0.248 0.07380952381 0.8938620031 0.6666666667 

MET_2015 0.4927536232 0.05 0.4741176471 0.1302521008 0.8552989583 0.8333333333 

TTR_2009 0.4492753623 0 0.88 0.6428571429 0.8301449597 0.4761904762 

TTR_2010 0.3768115942 0 0.7153846154 0.8516483516 0.7857463527 0.4333333333 

TTR_2011 0.231884058 0.45 0.5425 0.1383928571 0.9936117762 0.3333333333 

TTR_2012 0.4347826087 0 0.5786666667 0.5904761905 0.9451188158 0.5714285714 

TTR_2013 0.347826087 0.05 0.5683333333 0.4613095238 0.896863669 0.4 

TTR_2014 0.347826087 0.05 0.465 0.5535714286 0.9046313897 0.5 

TTR_2015 0.2463768116 0.4 0.8023529412 0.2605042017 0.9502412275 0.5 

TTR_2016 0.3043478261 0.2 0.5314285714 0 0 0 

TTI_2009 1 0 0.9165217391 0.5134575569 0.8303131399 0.5422222222 

TTI_2010 0.9710144928 0 0.8328358209 0.5948827292 0.9135966546 0.5 

TTI_2011 0.4492753623 0 0.2 0.9285714286 0.9066256061 0.6060606061 

TTI_2012 0.9565217391 0 0.5636363636 0.5367965368 0.9571134687 0.6666666667 
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Ingressantes 

(input) 
Vagas Não Ocupadas 

(output indesejável) 
Evasão % 

(output indesejável) 
Formados % 

(output) 
CRE médio dos formados 

(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

TTI_2013 0.8550724638 0.3 0.3362711864 0.8631961259 0.9587444604 0.537037037 

TTI_2014 0.884057971 0 0.5081967213 0.6533957845 0.9101394558 0.6041666667 

TTI_2015 0.8405797101 0.1 0.4275862069 0.7253694581 0.9770142297 0.5555555556 

TTI_2016 0.8405797101 0.1 0.2993103448 0.5344827586 0.9463647398 0.7619047619 
 

Fonte: elaboração própria (2018) 

Legendas: 

DSN – Design de Móveis 

EDF – Edificações 

ELE – Eletrônica 

ELM – Eletromecânica 

ELT – Eletrotécnica 

EVE – Eventos  

INF – Informática 

MEC – Mecânica 

MET – Metalurgia 

TTI – Transações Imobiliárias 

TTR – Transporte Rodoviário 
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Tabela 4 – Dados inseridos no SIAD para o modelo BCC 

 

 

Ingressantes 
(input) 

Vagas Não Ocupadas 
(output indesejável) 

Evasão % 
(output indesejável) 

Formados % 
(output) 

CRE médio dos formados 
(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

DSN_2009 0.5072463768 0.2682926829 0.9565714286 0.4428571429 0.9216436645 0.6 

DSN_2010 0.4927536232 0.8048780488 0.7658823529 0.3907563025 0.9055387733 0.7777777778 

DSN_2011 0.5362318841 0.6585365854 0.9383783784 0.3590733591 0.9041659174 0.6666666667 

DSN_2012 0.6086956522 0.4146341463 0.679047619 0.2636054422 0.8811617311 0.7333333333 

DSN_2013 0.4347826087 1 0.8266666667 0.2214285714 0.8750571721 0.5555555556 

DSN_2014 0.4347826087 1 0.9093333333 0.1476190476 0.9391078716 0.6666666667 

DSN_2015 0.4492753623 0.9512195122 0.76 0.07142857143 0.8313602806 1 

DSN_2016 0.5652173913 0.5609756098 0.7312820513 0.05677655678 0.815836996 1 

EDF_2009 0.4927536232 0.0243902439 0.5105882353 0.9768907563 0.9163302319 0.7476190476 

EDF_2010 0.4492753623 0.0243902439 0.48 1 0.8872547001 0.6904761905 

EDF_2011 0.4492753623 0.0243902439 0.68 0.7857142857 0.9243265645 0.6787878788 

EDF_2012 0.5072463768 0.0243902439 0.5668571429 0.9489795918 0.9149508177 0.8 

EDF_2013 0.4782608696 0.1219512195 0.5636363636 0.670995671 0.9180393305 0.6 

EDF_2014 0.4927536232 0.07317073171 0.3647058824 0.8466386555 0.8717957051 0.641025641 

EDF_2015 0.5072463768 0.0243902439 0.5314285714 0.3795918367 0.9323439345 0.4666666667 

ELE_2009 0.4347826087 0.0243902439 0.868 0.6642857143 0.8886067665 0.6666666667 

ELE_2010 0.4637681159 0.0243902439 0.8525 0.6919642857 0.8882934497 0.8148148148 

ELE_2011 0.4347826087 0.0243902439 0.868 0.5166666667 0.7968352067 0.6666666667 

ELE_2012 0.5217391304 0.0243902439 0.6544444444 0.6150793651 0.794094397 0.6333333333 

ELE_2013 0.4347826087 0.2682926829 0.868 0.369047619 0.8444153869 0.6 

ELE_2014 0.4927536232 0.07317073171 0.9847058824 0.06512605042 0.8332474133 0.6666666667 

ELE_2015 0.5072463768 0.0243902439 0.8148571429 0.06326530612 0.8366751488 0.6666666667 

ELM_2009 0.3768115942 0.2195121951 0.8107692308 0.7664835165 0.7722868936 0.6666666667 

ELM_2010 0.4347826087 0.0243902439 0.8266666667 0.5904761905 0.9078096134 0.8333333333 
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Ingressantes 

(input) 

Vagas Não Ocupadas 
(output indesejável) 

Evasão % 
(output indesejável) 

Formados % 
(output) 

CRE médio dos formados 
(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

ELM_2011 0.4347826087 0.0243902439 0.5786666667 0.8857142857 0.8106599562 0.5944444444 

ELM_2012 0.5217391304 0.0243902439 0.7233333333 0.7380952381 0.8204171337 0.6060606061 

ELM_2013 0.4492753623 0.2195121951 0.8 0.5 0.8272077485 0.619047619 

ELM_2014 0.5217391304 0.0243902439 0.7577777778 0.3075396825 0.8285581805 0.6666666667 

ELM_2015 0.5217391304 0.0243902439 0.4822222222 0 0 0 

ELT_2009 0.3913043478 0.1707317073 0.7348148148 0.9021164021 0.8034352799 0.6666666667 

ELT_2010 0.4637681159 0.0243902439 0.775 0.7611607143 0.8812246798 0.7272727273 

ELT_2011 0.4492753623 0.0243902439 0.64 0.6428571429 0.7058578958 0.75 

ELT_2012 0.5072463768 0.0243902439 0.8148571429 0.6326530612 0.7666197961 0.7037037037 

ELT_2013 0.5362318841 0.0243902439 0.8043243243 0.5984555985 0.7449287423 0.5666666667 

ELT_2014 0.4637681159 0.1707317073 0.775 0.484375 0.8743505939 0.7777777778 

ELT_2015 0.5217391304 0.0243902439 0.8266666667 0.123015873 1 0.6666666667 

EVE_2009 0.9420289855 0.0243902439 0.7630769231 0.510989011 0.8434317687 0.6285714286 

EVE_2010 0.8985507246 0.0243902439 1 0.3214285714 0.8768957183 0.4592592593 

EVE_2011 0.8985507246 0.0243902439 0.56 0.2857142857 0.9272997198 0.4333333333 

EVE_2012 0.884057971 0.0243902439 0.5895081967 0.2903981265 0.8736155719 0.6666666667 

EVE_2013 0.7536231884 0.4146341463 0.7869230769 0.2980769231 0.8176326845 0.6666666667 

EVE_2014 0.8115942029 0.2195121951 0.8414285714 0.03954081633 0.9100665866 0.3333333333 

EVE_2015 0.7391304348 0.4634146341 0.5592156863 0.3473389356 0.8031800471 0.5416666667 

EVE_2016 0.7826086957 0.3170731707 0.6888888889 0.08201058201 0.9328953535 0.6666666667 

INF_2009 0.3623188406 0.0243902439 0.8432 0.7085714286 0.7913053581 0.6833333333 

INF_2010 0.3913043478 0.0243902439 0.8725925926 0.5740740741 0.715915135 0.5833333333 

INF_2011 0.3623188406 0.0243902439 0.6448 0.62 0.7425031298 0.6666666667 

INF_2012 0.3768115942 0.0243902439 0.7153846154 0.6813186813 0.7532574177 0.8333333333 

INF_2013 0.3623188406 0.0243902439 0.5952 0.7085714286 0.8804998789 0.7083333333 

INF_2014 0.4057971014 0.0243902439 0.8857142857 0.3163265306 0.9116468905 0.5 

INF_2015 0.3623188406 0.0243902439 0.4464 0.3542857143 0.9125818538 0.6111111111 
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Ingressantes 

(input) 
Vagas Não Ocupadas 

(output indesejável) 
Evasão % 

(output indesejável) 
Formados % 

(output) 
CRE médio dos formados 

(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

INF_2016 0.347826087 0.07317073171 0.6716666667 0.1845238095 0.9646439404 0 

MEC_2009 0.3913043478 0.0243902439 0.8725925926 0.246031746 0.9328432438 0.6666666667 

MEC_2010 0.3623188406 0.0243902439 0.744 0.8857142857 0.8800556311 0.5925925926 

MEC_2011 0.3623188406 0.0243902439 0.5952 0.9742857143 0.8768884752 0.5714285714 

MEC_2012 0.3623188406 0.0243902439 0.744 0.62 0.8414017215 0.619047619 

MEC_2013 0.3188405797 0.1707317073 0.5636363636 0.7045454545 0.8899358376 0.7142857143 

MEC_2014 0.5217391304 0.0243902439 0.4477777778 0.5535714286 0.7578219522 0.5833333333 

MEC_2015 0.5072463768 0.0243902439 0.8857142857 0.1265306122 0.8637359119 0.5 

MET_2009 0.4202898551 0.07317073171 0.8979310345 0.6108374384 0.936260248 0.6666666667 

MET_2010 0.4492753623 0.0243902439 0.68 0.8571428571 0.8671763888 0.7272727273 

MET_2011 0.5072463768 0.0243902439 0.496 0.6959183673 0.8109815034 0.6333333333 

MET_2012 0.5072463768 0.0243902439 0.7085714286 0.3163265306 0.8408999492 0.5333333333 

MET_2013 0.5072463768 0.0243902439 0.6731428571 0.506122449 0.8313822421 0.6666666667 

MET_2014 0.4347826087 0.2682926829 0.248 0.07380952381 0.8938620031 0.6666666667 

MET_2015 0.4927536232 0.07317073171 0.4741176471 0.1302521008 0.8552989583 0.8333333333 

TTR_2009 0.4492753623 0.0243902439 0.88 0.6428571429 0.8301449597 0.4761904762 

TTR_2010 0.3768115942 0.0243902439 0.7153846154 0.8516483516 0.7857463527 0.4333333333 

TTR_2011 0.231884058 0.4634146341 0.5425 0.1383928571 0.9936117762 0.3333333333 

TTR_2012 0.4347826087 0.0243902439 0.5786666667 0.5904761905 0.9451188158 0.5714285714 

TTR_2013 0.347826087 0.07317073171 0.5683333333 0.4613095238 0.896863669 0.4 

TTR_2014 0.347826087 0.07317073171 0.465 0.5535714286 0.9046313897 0.5 

TTR_2015 0.2463768116 0.4146341463 0.8023529412 0.2605042017 0.9502412275 0.5 

TTR_2016 0.3043478261 0.2195121951 0.5314285714 0 0 0 

TTI_2009 1 0.0243902439 0.9165217391 0.5134575569 0.8303131399 0.5422222222 

TTI_2010 0.9710144928 0.0243902439 0.8328358209 0.5948827292 0.9135966546 0.5 

TTI_2011 0.4492753623 0.0243902439 0.2 0.9285714286 0.9066256061 0.6060606061 

TTI_2012 0.9565217391 0.0243902439 0.5636363636 0.5367965368 0.9571134687 0.6666666667 
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Ingressantes 

(input) 
Vagas Não Ocupadas 

(output indesejável) 
Evasão % 

(output indesejável) 
Formados % 

(output) 
CRE médio dos formados 

(output) 

Índice de Sucesso da Turma 

– IST (output) 

TTI_2013 0.8550724638 0.3170731707 0.3362711864 0.8631961259 0.9587444604 0.537037037 

TTI_2014 0.884057971 0.0243902439 0.5081967213 0.6533957845 0.9101394558 0.6041666667 

TTI_2015 0.8405797101 0.1219512195 0.4275862069 0.7253694581 0.9770142297 0.5555555556 

TTI_2016 0.8405797101 0.1219512195 0.2993103448 0.5344827586 0.9463647398 0.7619047619 
 

Fonte: elaboração própria (2018) 

Legendas: 

DSN – Design de Móveis 

EDF – Edificações 

ELE – Eletrônica 

ELM – Eletromecânica 

ELT – Eletrotécnica 

EVE – Eventos  

INF – Informática 

MEC – Mecânica 

MET – Metalurgia 

TTI – Transações Imobiliárias 

TTR – Transporte Rodoviário 
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Tendo em vista que numa primeira aplicação da DEA vários pesos foram 

automaticamente zerados, em razão da benevolência essencial da DEA, foi necessário utilizar 

a restrição de pesos para destacar que, tomando como base os princípios da educação técnica 

brasileira, existia algum grau de preferência entre as saídas. Segundo seu histórico e as 

diretrizes da SETEC/MEC, o principal objetivo de um curso técnico é habilitar indivíduos 

para uma profissão, ou seja, formar alunos. Também é uma das diretrizes que esse formado se 

insira no mercado de trabalho e tenha oportunidade de continuar sua jornada educacional. A 

SETEC também considera relevante a qualidade dessa formação, que pode ter como uma de 

suas medidas o coeficiente de rendimento médio dos alunos formados (BRASIL, 2010). 

Portanto, na aplicação da DEA criou-se uma limitação de pesos para refletir essa realidade na 

seguinte ordem de importância para as variáveis de saída: 50% (metade) do peso para 

‘Formados’, 40% para o 'Índice de Sucesso da Turma – IST’ e 10% para ‘CRE médio dos 

formados’. 

A Tabela 5 apresenta as turmas que foram consideradas como referências ou 

benchmarks em cada um dos modelos, havendo atingido 100% de eficiência. Os valores de 

cada variável são os originais, aqueles coletados e que não passaram por nenhum tratamento, 

exceto o de zerar os valores negativos da variável ‘Vagas não ocupadas’, a fim de facilitar na 

análise do modelo mais adequado para esta pesquisa, a partir dos valores brutos.
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Tabela 5 – Turmas benchmarks nos modelos BCC e CCR 

 

 Entradas Saídas  

DMU Ingressantes Vagas Não 

Ocupadas* 

Evasão %* Formados % CRE médio dos 

formados 

IST Eficiência 

no CCR 

Eficiência 

no BCC 

EDF_2009 34 0 41% 44% 81.40 2.24 100% 100% 

EDF_2010 31 0 39% 45% 78.82 2.07 100% 100% 

EDF_2012 35 0 46% 43% 81.28 2.4 100% 100% 

INF_2015 25 0 36% 16% 81.07 1.83 58% 100% 

MEC_2011 25 0 48% 44% 77.90 1.71 100% 100% 

MEC_2013 22 3 45% 32% 79.06 2.14 100% 100% 

TTR_2011 16 9 44% 6% 88.27 1 36% 100% 

TTR_2014 24 1 38% 25% 80.36 1.5 76% 100% 

TTR_2015 17 8 65% 12% 84.41 1.5 61% 100% 

TTI_2011 31 0 16% 42% 80.54 1.82 100% 100% 
 

* Saídas tratadas como entradas pela técnica Incorporating Undesirable Outputs as Inputs (INP) 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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Pelos resultados de eficiência obtidos, percebe-se que o modelo BCC não foi tão 

discriminatório. Das 82 DMUs analisadas, ele apresentou dez como eficientes, quatro a mais 

que o modelo CCR. Isso acontece porque tal modelo, mesmo com as impostas restrições 

virtuais de pesos, compensa o baixo desempenho da DMU valorizando uma variável com 

valor elevado, ainda que as demais tenham baixo valor.  

No caso de TTR_2011, por exemplo, que teve 36% de eficiência no modelo CCR, a 

única variável em que a turma foi eficiente é aquela que representa o coeficiente de 

rendimento médio dos formados, inclusive é o maior valor de todas as turmas consideradas 

eficientes pelo BCC. As demais variáveis são pouco expressivas, a saber: ‘Vagas não 

ocupadas’ indica que sobraram 9 vagas das 25 que foram oferecidas; ‘Evasão’ demonstra que 

dos 16 ingressantes, quase a metade cancelaram a matrícula ou abandonaram o curso; 

‘Formados %’ aponta que o percentual de conclusão dos alunos é inferior a 10%; ‘IST’ 

evidencia que poucos alunos estão empregados na área do curso ou continuaram seus estudos 

na área. Sob a análise do modelo CCR, a turma TTR_2011 alcança 71% de eficiência. 

Situação semelhante acontece com as turmas INF_2015, TTR_2014 e TTR_2015 todas 

apontadas como 100% eficientes pelo BCC, porém com desempenho insatisfatório, se 

consideradas pelo CCR, com 58%, 76% e 61% de eficiência, respectivamente. 

Diante dessa limitação do modelo BCC, elegeu-se como mais adequado à realidade 

investigada o modelo CCR, orientado a output, com o tratamento das variáveis e restrições de 

pesos, conforme descrito anteriormente neste item. 

Com relação aos resultados obtidos pelo modelo CCR, seis das 82 DMUs analisadas 

foram consideradas 100% eficientes, sendo elas: EDF_2009, EDF_2010, EDF_2012, 

MEC_2011, MEC_2013 e TTI_2011. Portanto, considera-se que o modelo apresenta uma 

discriminação satisfatória para os resultados de eficiência. A Tabela 6 mostra a eficiência das 

demais DMUs. 
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Tabela 6 – Escore de eficiência das turmas 

 

DMU Eficiência DMU Eficiência DMU Eficiência 

DSN_2009 45% ELT_2009 89% MEC_2014 72% 

DSN_2010 46% ELT_2010 87% MEC_2015 23% 

DSN_2011 38% ELT_2011 84% MET_2009 70% 

DSN_2012 29% ELT_2012 83% MET_2010 95% 

DSN_2013 31% ELT_2013 68% MET_2011 78% 

DSN_2014 22% ELT_2014 56% MET_2012 48% 

DSN_2015 11% ELT_2015 23% MET_2013 71% 

DSN_2016 8% EVE_2009 70% MET_2014 15% 

EDF_2011 88% EVE_2010 47% MET_2015 20% 

EDF_2013 68% EVE_2011 43% TTR_2009 68% 

EDF_2014 83% EVE_2012 47% TTR_2010 79% 

EDF_2015 54% EVE_2013 26% TTR_2011 36% 

ELE_2009 80% EVE_2014 4% TTR_2012 72% 

ELE_2010 86% EVE_2015 30% TTR_2013 60% 

ELE_2011 72% EVE_2016 8% TTR_2014 76% 

ELE_2012 72% INF_2009 88% TTR_2015 61% 

ELE_2013 46% INF_2010 72% TTR_2016 0% 

ELE_2014 9% INF_2011 80% TTI_2009 68% 

ELE_2015 12% INF_2012 89% TTI_2010 65% 

ELM_2009 84% INF_2013 90% TTI_2012 75% 

ELM_2010 84% INF_2014 48% TTI_2013 55% 

ELM_2011 90% INF_2015 58% TTI_2014 75% 

ELM_2012 78% INF_2016 0% TTI_2015 45% 

ELM_2013 56% MEC_2009 41% TTI_2016 52% 

ELM_2014 49% MEC_2010 97%   

ELM_2015 0% MEC_2012 79%   

 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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Fica evidente que alguns cursos destacam-se ao longo dos anos em razão de suas 

turmas atingirem níveis elevados de eficiência, como é o caso de Edificações e Mecânica. A 

título de visualização, foi feito uma média, por curso, da eficiência das turmas por todo o 

período estudado. A média de eficiência das turmas de Edificações é de 85%; Mecânica, 73%; 

Eletrotécnica, 70%; Transações Imobiliárias, 67%; Informática, 66%; Eletromecânica, 63%; 

Metalurgia e Transporte Rodoviário, 57%; Eletrônica, 54%; Eventos, 35%; Design de 

Móveis, 29%. 

Nota-se que o desempenho das turmas de Design de Móveis variou ao longo dos anos, 

tendo como mínimo 8% de eficiência em 2016 e máxima de 46 em 2010 As mínimas e as 

máximas de eficiência de Edificações são mais constantes, considerando que a mínima é da 

turma mais recente de 2015, com 54% e a máxima das turmas mais antigas, com 100% (2009, 

2010 e 2012). 

Eletrônica mantém uma eficiência elevada nas turmas mais antigas, chegando a 86% 

em 2010, no entanto o desempenho das turmas mais recentes chega a 12% e 9% (2015 e 2014, 

respectivamente). Eletromecânica tem desempenhos próximos ao máximo da fronteira de 

eficiência ao longo dos anos, com máxima de 90% em 2011, todavia sua turma mais atual 

(2015) contabiliza 0% de eficiência em razão ainda não haver contabilizado aluno formado. 

Eletrotécnica tem desempenhos mais elevados nos quatro primeiros anos, com máxima de 

89% em 2009, mas a partir de 2013 apresenta desempenho decrescente, chegando a 23% na 

turma de 2015. 

Eventos teve seu mais elevado desempenho na primeira turma de 2009, com 70% de 

eficiência, mas apresenta números menos expressivos nos anos subsequentes e chega a 4% em 

2014. Informática tem desempenho constante de 2009 a 2013, com máxima de 90% em 2013, 

mas cai a 0% no ano de 2016 por ainda não contar com nenhum aluno formado. 

Mecânica varia seu desempenho a cada ano, chegando a 47% em 2009, 97% em 2010 

e 23% em 2015. Nos anos de 2011 e 2013 atingiu 100% de eficiência. Metalurgia também 

tem desempenho variante, com 95% no ano de 2010 e 15% em 2014. 

Transporte Rodoviário tem desempenho uniforme entre 2009 e 2015, com máxima de 

79% em 2009, salvo em 2011 quando atingiu o mínimo de 36%, e 0% em 2016, por não haver 

ainda aluno formado. O desempenho de Transações Imobiliárias se apresenta como constante, 



115 

 

 

com máxima de 75% em 2012 e mínima de 45% em 2015, e 100% de eficiência no ano de 

2011. 

É importante ressaltar, no entanto, que as turmas de entrada mais antigas têm mais 

condições de alcançar a eficiência na comparação com as mais atuais. Por esse motivo, ainda 

que uma turma de entrada mais recente tenha tido resultados ruins, ela ainda pode atingir a 

eficiência, na medida em que ao longo do tempo seus alunos consigam se formar, se inserir 

em um estágio, posteriormente no mercado de trabalho, e continuar os estudos na área. 

 A técnica DEA permite também calcular os valores conhecidos como “alvos”, sendo 

definidos pelos montantes que as DMUs ineficientes deveriam produzir ou reduzir seus 

recursos para que atinjam o nível pleno de eficiência. No caso do modelo orientado a output, 

os alvos são para as saídas. A Tabela 7 evidencia qual a meta de outputs para que as turmas 

alcancem a eficiência. 

 No Apêndice V consta a Tabela 9, que é a mesma tabela de alvos, no entanto com uma 

visão mais gerencial que a Tabela 7, sem a normalização dos valores. Para construí-la, bastou 

percorrer o caminho inverso ao descrito no início deste item.  

Os valores de alvos para as DMUs consideradas eficientes são idênticos aos seus 

respectivos valores originais, motivo pelo qual elas foram omitidas da tabela. 
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Tabela 7 – Alvos para que as turmas atinjam a eficiência 

 

Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

DSN_2009 

Vagas não ocupadas 0.25 0.000001 

DSN_2015 

Vagas não ocupadas 0.95 0.000001 

Evasão % 0.956571 0.83328 Evasão % 0.76 0.738048 

Formados % 0.442857 0.97718 Formados % 0.071429 0.633644 

CRE dos formados 0.921644 2.033639 CRE dos formados 0.83136 7.375013 

IST 0.6 1.323921 IST 1 8.871019 

DSN_2010 

Vagas não ocupadas 0.8 0.000001 

DSN_2016 

Vagas não ocupadas 0.55 0.000001 

Evasão % 0.765882 0.765882 Evasão % 0.731282 0.731282 

Formados % 0.390756 0.856526 Formados % 0.056777 0.737158 

CRE dos formados 0.905539 1.984915 CRE dos formados 0.815837 10.59241 

IST 0.777778 1.704866 IST 1 12.98349 

DSN_2011 

Vagas não ocupadas 0.65 0.000001 

EDF_2011 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.938378 0.880896 Evasão % 0.68 0.48 

Formados % 0.359073 0.954715 Formados % 0.785714 0.895118 

CRE dos formados 0.904166 2.404024 CRE dos formados 0.924327 1.05303 

IST 0.666667 1.772554 IST 0.678788 0.773303 

DSN_2012 

Vagas não ocupadas 0.4 0.000002 

EDF_2013 

Vagas não ocupadas 0.1 0.1 

Evasão % 0.679048 0.679048 Evasão % 0.563636 0.563636 

Formados % 0.263605 0.905131 Formados % 0.670996 0.991047 

CRE dos formados 0.881162 3.025607 CRE dos formados 0.918039 1.355926 

IST 0.733333 2.518015 IST 0.6 0.886188 

DSN_2013 

Vagas não ocupadas 1 0.000001 

EDF_2014 

Vagas não ocupadas 0.05 0.05 

Evasão % 0.826667 0.71424 Evasão % 0.364706 0.364706 

Formados % 0.221429 0.720521 Formados % 0.846639 1.02445 

CRE dos formados 0.875057 2.847406 CRE dos formados 0.871796 1.054891 

IST 0.555556 1.807759 IST 0.641026 0.775654 

DSN_2014 

Vagas não ocupadas 1 0.000001 

EDF_2015 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.909333 0.71424 Evasão % 0.531429 0.531429 

Formados % 0.147619 0.661847 Formados % 0.379592 0.707092 

CRE dos formados 0.939108 4.21047 CRE dos formados 0.932344 1.736742 

IST 0.666667 2.988985 IST 0.466667 0.869292 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

ELE_2009 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

ELM_2009 

Vagas não ocupadas 0.2 0.177273 

Evasão % 0.868 0.4992 Evasão % 0.810769 0.666116 

Formados % 0.664286 0.831351 Formados % 0.766484 0.908925 

CRE dos formados 0.888607 1.112088 CRE dos formados 0.772287 0.915807 

IST 0.666667 0.834331 IST 0.666667 0.790559 

ELE_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

ELM_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.8525 0.501714 Evasão % 0.826667 0.5952 

Formados % 0.691964 0.807127 Formados % 0.590476 0.706138 

CRE dos formados 0.888293 1.036131 CRE dos formados 0.90781 1.085631 

IST 0.814815 0.950424 IST 0.833333 0.996566 

ELE_2011 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

ELM_2011 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.868 0.5952 Evasão % 0.578667 0.578667 

Formados % 0.516667 0.721143 Formados % 0.885714 0.987212 

CRE dos formados 0.796835 1.112191 CRE dos formados 0.81066 0.903557 

IST 0.666667 0.930507 IST 0.594444 0.662564 

ELE_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

ELM_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.654444 0.566857 Evasão % 0.723333 0.566857 

Formados % 0.615079 0.856136 Formados % 0.738095 0.946518 

CRE dos formados 0.794094 1.105309 CRE dos formados 0.820417 1.052086 

IST 0.633333 0.881544 IST 0.606061 0.7772 

ELE_2013 

Vagas não ocupadas 0.25 0.000001 

ELM_2013 

Vagas não ocupadas 0.2 0.000001 

Evasão % 0.868 0.71424 Evasão % 0.8 0.738048 

Formados % 0.369048 0.799268 Formados % 0.5 0.898704 

CRE dos formados 0.844415 1.828799 CRE dos formados 0.827208 1.48683 

IST 0.6 1.299455 IST 0.619048 1.112681 

ELE_2014 

Vagas não ocupadas 0.05 0.000001 

ELM_2014 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.984706 0.809472 Evasão % 0.757778 0.5952 

Formados % 0.065126 0.702203 Formados % 0.30754 0.625133 

CRE dos formados 0.833247 8.984247 CRE dos formados 0.828558 1.684202 

IST 0.666667 7.188139 IST 0.666667 1.355127 

ELE_2015 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

ELM_2015 

Vagas não ocupadas 0.000001 0 

Evasão % 0.814857 0.5952 Evasão % 0.482222 0 

Formados % 0.063265 0.515464 Formados % 0.000001 0 

CRE dos formados 0.836675 6.816948 CRE dos formados 0.000001 0 

IST 0.666667 5.431776 IST 0.000001 0 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

ELT_2009 

Vagas não ocupadas 0.15 0.15 

EVE_2009 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.734815 0.682676 Evasão % 0.763077 0.5952 

Formados % 0.902116 1.017798 Formados % 0.510989 0.726083 

CRE dos formados 0.803435 0.906463 CRE dos formados 0.843432 1.198463 

IST 0.666667 0.752156 IST 0.628571 0.89316 

ELT_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

EVE_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.775 0.501714 Evasão % 1 0.5952 

Formados % 0.761161 0.87138 Formados % 0.321429 0.679259 

CRE dos formados 0.881225 1.00883 CRE dos formados 0.876896 1.8531 

IST 0.727273 0.832585 IST 0.459259 0.97053 

ELT_2011 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

EVE_2011 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.64 0.5952 Evasão % 0.56 0.56 

Formados % 0.642857 0.762923 Formados % 0.285714 0.663727 

CRE dos formados 0.705858 0.837691 CRE dos formados 0.9273 2.154158 

IST 0.75 0.890077 IST 0.433333 1.006652 

ELT_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

EVE_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.814857 0.5952 Evasão % 0.589508 0.589508 

Formados % 0.632653 0.765001 Formados % 0.290398 0.615628 

CRE dos formados 0.76662 0.926993 CRE dos formados 0.873616 1.852018 

IST 0.703704 0.850916 IST 0.666667 1.413298 

ELT_2013 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

EVE_2013 

Vagas não ocupadas 0.4 0.000002 

Evasão % 0.804324 0.566857 Evasão % 0.786923 0.786923 

Formados % 0.598456 0.885946 Formados % 0.298077 1.154245 

CRE dos formados 0.744929 1.102783 CRE dos formados 0.817633 3.166124 

IST 0.566667 0.838886 IST 0.666667 2.581537 

ELT_2014 

Vagas não ocupadas 0.15 0.000001 

EVE_2014 

Vagas não ocupadas 0.2 0.000002 

Evasão % 0.775 0.761856 Evasão % 0.841429 0.841429 

Formados % 0.484375 0.867927 Formados % 0.039541 1.027543 

CRE dos formados 0.874351 1.566704 CRE dos formados 0.910067 23.6498 

IST 0.777778 1.39366 IST 0.333333 8.662295 

ELT_2015 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

EVE_2015 

Vagas não ocupadas 0.45 0.000002 

Evasão % 0.826667 0.5952 Evasão % 0.559216 0.559216 

Formados % 0.123016 0.540107 Formados % 0.347339 1.15846 

CRE dos formados 1 4.390546 CRE dos formados 0.80318 2.678801 

IST 0.666667 2.927031 IST 0.541667 1.80659 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

EVE_2016 

Vagas não ocupadas 0.3 0.000002 

INF_2015 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.688889 0.688889 Evasão % 0.4464 0.4464 

Formados % 0.082011 0.967239 Formados % 0.354286 0.606529 

CRE dos formados 0.932895 11.00264 CRE dos formados 0.912582 1.562319 

IST 0.666667 7.862714 IST 0.611111 1.046208 

INF_2009 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

INF_2016 

Vagas não ocupadas 0.05 0.05 

Evasão % 0.8432 0.5952 Evasão % 0.671667 0.646459 

Formados % 0.708571 0.802677 Formados % 0.184524 57.002.21 

CRE dos formados 0.791305 0.896399 CRE dos formados 0.964644 297.993.17 

IST 0.683333 0.774087 IST 0.000001 0.308915 

INF_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

MEC_2009 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.872593 0.5568 Evasão % 0.872593 0.5952 

Formados % 0.574074 0.802585 Formados % 0.246032 0.594624 

CRE dos formados 0.715915 1.000887 CRE dos formados 0.932843 2.25455 

IST 0.583333 0.81553 IST 0.666667 1.611239 

INF_2011 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

MEC_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.6448 0.5952 Evasão % 0.744 0.5952 

Formados % 0.62 0.772936 Formados % 0.885714 0.917028 

CRE dos formados 0.742503 0.925657 CRE dos formados 0.880056 0.911169 

IST 0.666667 0.831114 IST 0.592593 0.613543 

INF_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

MEC_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.715385 0.576 Evasão % 0.744 0.5952 

Formados % 0.681319 0.762121 Formados % 0.62 0.780681 

CRE dos formados 0.753257 0.842591 CRE dos formados 0.841402 1.059462 

IST 0.833333 0.932164 IST 0.619048 0.779482 

INF_2013 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

MEC_2014 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.5952 0.5952 Evasão % 0.447778 0.447778 

Formados % 0.708571 0.786358 Formados % 0.553571 0.765295 

CRE dos formados 0.8805 0.97716 CRE dos formados 0.757822 1.047665 

IST 0.708333 0.786093 IST 0.583333 0.80644 

INF_2014 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

MEC_2015 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.885714 0.5952 Evasão % 0.885714 0.5952 

Formados % 0.316327 0.662176 Formados % 0.126531 0.557831 

CRE dos formados 0.911647 1.908378 CRE dos formados 0.863736 3.807923 

IST 0.5 1.046665 IST 0.5 2.204333 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

MET_2009 

Vagas não ocupadas 0.05 0.05 

TTR_2009 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.897931 0.703719 Evasão % 0.88 0.48 

Formados % 0.610837 0.877319 Formados % 0.642857 0.941565 

CRE dos formados 0.93626 1.34471 CRE dos formados 0.830145 1.215878 

IST 0.666667 0.957504 IST 0.47619 0.697456 

MET_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

TTR_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.68 0.578194 Evasão % 0.715385 0.715385 

Formados % 0.857143 0.902523 Formados % 0.851648 1.077417 

CRE dos formados 0.867176 0.913088 CRE dos formados 0.785746 0.994045 

IST 0.727273 0.765777 IST 0.433333 0.548208 

MET_2011 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

TTR_2011 

Vagas não ocupadas 0.45 0.000001 

Evasão % 0.496 0.496 Evasão % 0.5425 0.380928 

Formados % 0.695918 0.89158 Formados % 0.138393 0.380323 

CRE dos formados 0.810982 1.038994 CRE dos formados 0.993612 2.730583 

IST 0.633333 0.811399 IST 0.333333 0.916046 

MET_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

TTR_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.708571 0.5952 Evasão % 0.578667 0.548193 

Formados % 0.316327 0.655698 Formados % 0.590476 0.820669 

CRE dos formados 0.8409 1.74306 CRE dos formados 0.945119 1.313567 

IST 0.533333 1.105521 IST 0.571429 0.794196 

MET_2013 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

TTR_2013 

Vagas não ocupadas 0.05 0.05 

Evasão % 0.673143 0.5952 Evasão % 0.568333 0.568333 

Formados % 0.506122 0.714053 Formados % 0.46131 0.767121 

CRE dos formados 0.831382 1.17294 CRE dos formados 0.896864 1.491412 

IST 0.666667 0.940554 IST 0.4 0.665168 

MET_2014 

Vagas não ocupadas 0.25 0.000001 

TTR_2014 

Vagas não ocupadas 0.05 0.05 

Evasão % 0.248 0.248 Evasão % 0.465 0.465 

Formados % 0.07381 0.497283 Formados % 0.553571 0.726614 

CRE dos formados 0.893862 6.022293 CRE dos formados 0.904631 1.187413 

IST 0.666667 4.491591 IST 0.5 0.656297 

MET_2015 

Vagas não ocupadas 0.05 0.000001 

TTR_2015 

Vagas não ocupadas 0.4 0.000001 

Evasão % 0.474118 0.474118 Evasão % 0.802353 0.404736 

Formados % 0.130252 0.636437 Formados % 0.260504 0.428584 

CRE dos formados 0.855299 4.179155 CRE dos formados 0.950241 1.563344 

IST 0.833333 4.071827 IST 0.5 0.822604 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

TTR_2016 

Vagas não ocupadas 0.2 0 

TTI_2013 

Vagas não ocupadas 0.3 0.000002 

Evasão % 0.531429 0 Evasão % 0.336271 0.336271 

Formados % 0.000001 0 Formados % 0.863196 1.573024 

CRE dos formados 0.000001 0 CRE dos formados 0.958744 1.747144 

IST 0.000001 0 IST 0.537037 0.978656 

TTI_2009 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

TTI_2014 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

Evasão % 0.916522 0.59396 Evasão % 0.508197 0.508197 

Formados % 0.513458 0.758445 Formados % 0.653396 0.876981 

CRE dos formados 0.830313 1.226483 CRE dos formados 0.910139 1.22158 

IST 0.542222 0.800935 IST 0.604167 0.810906 

TTI_2010 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

TTI_2015 

Vagas não ocupadas 0.1 0.018994 

Evasão % 0.832836 0.566857 Evasão % 0.427586 0.427586 

Formados % 0.594883 0.914791 Formados % 0.725369 1.610801 

CRE dos formados 0.913597 1.404899 CRE dos formados 0.977014 2.169619 

IST 0.5 0.768884 IST 0.555556 1.233702 

TTI_2012 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

TTI_2016 

Vagas não ocupadas 0.1 0.000001 

Evasão % 0.563636 0.563636 Evasão % 0.29931 0.29931 

Formados % 0.536797 0.719566 Formados % 0.534483 1.025965 

CRE dos formados 0.957113 1.282993 CRE dos formados 0.946365 1.816591 

IST 0.666667 0.893655 IST 0.761905 1.462512 

 

Fonte: elaboração própria (2019)
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6.7 Proposição do procedimento de avaliação da eficiência (etapa 7) 

Após a aplicação prática e análise dos resultados do modelo escolhido, apresenta-se na 

Figura 16 um fluxo genérico do procedimento de avaliação da eficiência das turmas que pode 

ser aplicado para cursos técnicos concomitantes e subsequentes de qualquer unidade da Rede 

Federal. Ele é uma adaptação do fluxo utilizado para a seção de método (Figura 4) combinada 

com os resultados encontrados nessa seção. 
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Figura 16 – Procedimento proposto 

 

 
Fonte: elaboração própria (2019)
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Considerando os princípios e diretrizes da Rede Federal e a literatura, alinhados com o 

contexto institucional, foram definidas as variáveis para avaliação da eficiência: 

‘Ingressantes’, ‘Vagas não ocupadas’, ‘Evasão %’, ‘Formados %’, ‘Índice de Sucesso da 

Turma’, ‘Coeficiente de rendimento acadêmico médio dos alunos formados’. O item 6.4.4 

detalha o cálculo de cada uma delas.  

Mesmo que as unidades da Rede Federal tenham similaridades orgânicas, sugere-se 

que tais variáveis sejam adequadas à realidade local, se for o caso, com base nos resultados da 

etapa 1, de conhecimento do contexto do campus, adquirido por meio do estudo de 

documentos institucionais.  

Na segunda etapa, devem-se selecionar as turmas dos cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes que estejam em funcionamento, no período de tempo que houver interesse. 

Tendo em vista que são usadas seis variáveis, é importante atentar-se para o número de 

turmas que, pode ser de no mínimo três vezes a quantidade de variáveis; ou ainda três ou 

cinco vezes maior que o produto da quantidade de variáveis, portanto, 12, 18 ou 30 turmas, 

dependendo da literatura de DEA adotada. Essa, inclusive, é uma das limitações da DEA. Se 

for necessário eliminar uma variável em razão do exíguo número de DMUs, sugere-se excluir 

a variável que diz respeito ao coeficiente de rendimento médio dos formados, por ter o menor 

peso (10%) na comparação com as outras variáveis de saída. 

Na etapa 4, é preciso verificar qual a fonte de dados que será adotada para cada uma 

das variáveis, seja o sistema de gestão acadêmica ou outro banco de dados. Se existir um 

sistema de indicadores implementado, essa etapa será facilitada. Quanto ao levantamento feito 

com os alunos formados para calcular o ‘IST’, sugere-se aperfeiçoar o roteiro e incluir marco 

temporal nas duas perguntas feitas, a fim de verificar se a empregabilidade e a continuidade 

de estudos na área se deram antes ou depois da conclusão do curso técnico. Caso elas tenham 

ocorrido anteriormente ao curso, sugere-se somar menos ponto ou desconsiderar tais 

condições, já que elas não são consequências diretas da formação técnica em questão. 

Na quinta etapa, sugere-se o uso da técnica DEA CCR com orientação a output, 

tratamento a outputs indesejáveis e restrição de pesos, detalhada na seção 6.6 e pelos motivos 

constantes no item 6.1. No entanto, outra técnica de análise de eficiência relativa pode ser 

adotada, com os necessários ajustes quanto às variáveis e unidades de análise, se for o caso. 

Sugere-se ainda a inserção dos dados no software SIAD, conforme as instruções do Apêndice 
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IV, em virtude da facilidade de seu uso. Como resultado, o programa retornará as turmas mais 

eficientes e os alvos para aquelas consideradas ineficientes. 

Com base nos resultados apontados pelo SIAD, a etapa 6 sugere que sejam 

estabelecidas metas e ações para definir um plano de ação, com o propósito de melhorar as 

saídas das turmas ineficientes. Esse plano de ação de ação deve ser frequentemente 

monitorado. Sugere-se ainda, que as turmas consideradas eficientes tenham suas boas práticas 

mapeadas para servirem de modelo para as turmas menos eficientes.  

Por último, sugere-se que esse procedimento seja atualizado anualmente com os dados 

das variáveis das novas turmas de entrada que forem concluindo seus ciclos e formando 

alunos. O lapso temporal das turmas de entrada a ser analisado fica a critério do campus. 

Deve-se considerar, no entanto, as restrições da DEA quanto ao número de variáveis em 

relação ao número de DMUs e as restrições do SIAD quanto ao número máximo de 150 

DMUs. 

 

6.8 Verificação do procedimento proposto (etapa 8) 

A etapa 8 consistiu na verificação da aplicabilidade do procedimento de avaliação de 

eficiência proposto. Durante esta etapa, o procedimento foi apresentado detalhadamente ao 

Diretor Geral do campus JF e, a seguir, foi aplicado um questionário com sete questões 

fechadas voltadas para aprovar tal solução, conforme Apêndice I. Cada uma das questões 

apresentava três possibilidades de resposta, a saber: concordo, discordo ou indeciso.  

O Diretor considerou o procedimento relevante, tendo em vista a deficiência de 

acompanhamento do desempenho dos cursos técnicos no campus. Por isso mesmo, ele 

poderia ser aplicável à realidade institucional. Entretanto, é necessário que a equipe que será 

responsável pelo procedimento tenha condições de aplicá-lo, possivelmente recebendo 

treinamento quanto à técnica DEA e ao uso do software SIAD. 

O gestor ainda apontou que o procedimento proposto pode auxiliar na gestão dos 

cursos técnicos, na medida em que fornece dados para que estratégias sejam adotadas em 

busca de melhorias. Ao identificar as turmas consideradas eficientes, é possível investigar as 

práticas que as levaram a bons resultados e aplicá-las a turmas menos eficientes. Para que os 

alvos das turmas ineficientes fossem de simples interpretação para uso gerencial, foi 

elaborada a Tabela 9, constante no Apêndice V, com os valores dos alvos não-normalizados.  
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Há, no entanto, uma limitação quanto aos alvos das variáveis “artificiais”, resultantes 

de cálculos. Eles podem aparecer acima do limite máximo possível, o que pode indicar uma 

necessidade de melhoria na referida variável, mas não o alvo exato que deve ser alcançado.  

O Diretor ainda pontuou que o procedimento proposto poderia ser aplicável a todos os 

campi de escolas federais. Ele concluiu com o interesse de implementar o procedimento no 

campus JF. 

Embora a Direção Geral seja a autoridade máxima no campus, outros atores 

importantes na sistemática dos cursos técnicos, como a Direção de Ensino e as Coordenações 

de curso, devem ser ouvidos e consultados sobre a adequação e aplicabilidade do 

procedimento proposto. 

Assim, como resultado obteve-se a aprovação quanto à viabilidade de aplicação da 

solução proposta como instrumento de gestão no campus JF. 
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7 PLANO DE AÇÃO SUGERIDO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA  

Com base nas dificuldades encontradas por esta pesquisa e nos resultados verificados para 

o campus JF, são recomendadas algumas ações preliminares à implantação do procedimento 

proposto. 

Recomenda-se, em primeiro lugar, a implantação de um sistema de indicadores 

institucional ou próprio do campus. Ter um sistema de indicadores permite uma análise 

profunda e abrangente do desempenho da organização. A medição sistemática e periódica dos 

resultados, por meio de indicadores, permite que a organização faça intervenções precisas e 

fundamentadas que agregam valor à atividade institucional (FNQ, 2012). No desenvolvimento 

desta pesquisa, foi necessário recorrer a muitas fontes diferentes para a coleta de dados. 

Algumas informações não existiam no âmbito institucional, especialmente aquelas relativas 

aos egressos, e algumas das existentes não se encontravam estruturadas e de simples acesso. 

Tal iniciativa deve partir da Direção Geral do campus ou da Reitoria, porém pode ser 

instrumentalizada por vários setores e responsáveis em cada área. 

A instauração de uma sistemática que acompanhe o egresso, que pode inclusive fazer 

parte do sistema de indicadores sugerido acima, também é fundamental para avaliação 

sistemática da eficiência dos cursos. A avaliação feita a partir da situação e da ótica do 

egresso é mais qualificada para demonstrar se os cursos têm cumprido o objetivo de 

possibilitar ao estudante empregabilidade, inserção no mercado de trabalho e melhor condição 

de vida. Tratar a avaliação somente com dados secundários como matriculados, formados, 

evadidos não dá conta de evidenciar a qualidade de um curso (SOUZA, 2016). Sugere-se, 

portanto, que a Diretoria de Extensão, que já possui formalmente uma seção para cuidar de 

egressos, implante tal sistemática. 

Além disso, é preciso que a inserção e a atualização dos dados sejam constantes e 

confiáveis. Por isso, os responsáveis por alimentar os sistemas institucionais dos quais os 

dados serão extraídos devem se comprometer a estruturar processos de alimentação e 

atualização. Os dados desatualizados e incompletos nos sistemas institucionais foram uma das 

dificuldades enfrentadas nesta pesquisa, especialmente quanto ao contato de alunos formados 

e situação de matrícula dos alunos. Sugere-se que para atacar esse fragilidade a instituição:  
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a) por iniciativa da Direção de Ensino, crie um processo quanto aos prazos de lançamento 

de notas no sistema acadêmico e sanções para seu descumprimento, possibilitando o acesso à 

nota do aluno e o cálculo de seu coeficiente de rendimento;  

b) crie um processo, por meio das Coordenações ou Colegiados de curso, para enviar 

semestralmente a situação atual de matrícula dos alunos para que setor de Registro 

Acadêmico as lance no sistema acadêmico;  

c) atualize no sistema acadêmico o telefone e o e-mail do aluno formado no momento em 

que ele tem o último contato com o campus, provavelmente no setor em que ele valida seu 

estágio ou no setor em que solicita seu diploma; 

d) implante no sistema de gestão acadêmico, por meio do setor de Tecnologia da 

Informação, relatório de coeficiente de rendimento acadêmico para os alunos dos cursos 

técnicos, que pode ser utilizado para processos seletivos internos de bolsas de monitoria, 

iniciação científica etc. 

Por fim, recomenda-se a implantação do procedimento proposto no item 6.7, que poderia 

ser realizado por uma Comissão, nomeada pelo Diretor Geral ou Conselho de Campus, 

composta por servidores técnico-administrativos e docentes, de preferência, os responsáveis 

pelos dados coletados para as variáveis propostas 

Especificamente para o campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG, tais ações estão 

resumidas no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Plano de ações para o campus Juiz de Fora 
 

Ação Forma Responsável (is) 

Implantar sistema institucional de indicadores Desenvolvimento de um sistema que monitore o desempenho da 

Instituição e/ou dos campi 

 

• Reitoria 

• Direção Geral do campus 

Implantar sistema de acompanhamento de 

egressos 

Desenvolvimento de um sistema que acompanhe a inserção do egresso 

no mercado de trabalho e sua formação continuada 

 

Diretoria de Extensão 

Garantir o lançamento das notas no prazo para 

que o coeficiente acadêmico dos alunos esteja 

disponível  

Estabelecimento de processo de lançamento de notas, com diretrizes e 

punições para seu descumprimento 

 

Direção de Ensino 

Liberar o coeficiente de rendimento acadêmico 

de alunos de cursos técnicos no sistema 

acadêmico 

Implantação de relatório de coeficiente acadêmico no sistema de gestão 

acadêmica 

Setor de Tecnologia da Informação da 

Reitoria 

 

Manter situação de matrícula dos alunos 

atualizada no sistema acadêmico 
• Envio de relatório semestral de situação de matrícula dos alunos 

(ativos, evadidos, integralizados e cancelados por baixo 

rendimento) 

• Atualização da situação de matrícula dos alunos no sistema 

acadêmico 

 

• Coordenações de Curso ou 

Colegiado de Curso 

• Setor de Registro Acadêmico 

 

Atualizar o contato do aluno prestes a se formar 

no sistema acadêmico 

 

Solicitação do contato atual do aluno que está prestes a se formar e 

lançamento dele no sistema acadêmico 

Setor de Registro Acadêmico ou setor 

de Estágio 

 

Avaliar a eficiência das turmas dos cursos 

técnicos concomitantes e subsequentes 

Execução do procedimento proposto no item 6.7  

 
• Comissão nomeada pela 

Direção Geral ou Conselho de 

Campus, composta por 

servidores técnico-

administrativos e docentes, de 

preferência, os responsáveis 

pelos dados coletados para as 

variáveis propostas 

 
 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo geral propor um procedimento de avaliação da 

eficiência para cursos técnicos concomitantes e subsequentes (CTCS) oferecidos por escolas 

federais, que foi atingido por meio de um fluxo genérico e descrição de suas etapas constantes 

do item 6.7. Para tanto, foi necessário estabelecer alguns objetivos específicos. 

O primeiro deles foi identificar a técnica mais adequada para calcular a eficiência dos 

CTCS. A partir de pesquisa bibliográfica, constante no item 4.4, verificou-se que a Análise 

Envoltória de Dados (DEA) é a técnica mais utilizada para avaliar a eficiência relativa de 

unidades de ensino. No item 5.2 e 5.6 a técnica foi descrita teoricamente. Constatou-se no 

item 6.6 que a DEA no modelo CCR orientado a output, com tratamento de output indesejável 

e restrição de peso é a mais adequada para o caso concreto estudado e possivelmente a mais 

indicada para outros campi de escolas federais, tendo em vista suas similaridades com o 

campus estudado. Entretanto, sugere-se aos interessados fazer ajustes que julgarem 

pertinentes ao contexto dos cursos antes da aplicação do procedimento proposto por esta 

pesquisa. 

O segundo objetivo específico foi identificar os indicadores adequados para análise de 

eficiência dos CTCS, com base na técnica estabelecida. Por meio de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental, constantes nos itens 4.3 e 4.4, foram conhecidos e criticados os 

indicadores da Plataforma Nilo Peçanha, utilizada pelo Governo Federal para coleta, 

tratamento e publicação de dados oficiais da Rede Federal. Percebeu-se que enquanto foram 

encontrados na literatura vinte trabalhos quanto à avaliação de eficiência de cursos superiores, 

não foram encontrados trabalhos que estabelecessem indicadores para esse fim em cursos 

técnicos. Ainda foi possível conhecer a história do ensino técnico brasileiro e identificar os 

princípios e diretrizes que o norteiam. Reconheceu-se que o foco na empregabilidade sempre 

acompanhou a oferta de cursos técnicos no país, mas desde os anos 2000 passou a ser 

fundamental para esta modalidade a qualidade do ensino e da inserção no mercado de 

trabalho, a preocupação com a formação continuada do egresso, o desenvolvimento integral 

do indivíduo e de sua região. Portanto, foram definidas no item 6.4 as variáveis a serem 

utilizadas na pesquisa: ‘Ingressantes’, ‘Vagas não ocupadas’, ‘Evasão %’, ‘Formados %’, 

‘Índice de Sucesso da Turma – IST’ e ‘Coeficiente de rendimento acadêmico médio dos 

alunos formados’. 
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O terceiro objetivo específico foi avaliar a eficiência das turmas dos CTCS do campus JF, 

com base na técnica e nas variáveis identificadas com as mais adequadas. Ele foi atingido por 

meio de quatro seções do trabalho. A seção 3 trouxe o contexto da realidade investigada, do 

campus JF, cuja tradição histórica e prevalência numérica é a oferta de cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes. Na seção 5 foram delineados os métodos aplicados. Os 

resultados encontrados foram analisados na seção 6. Das 82 turmas analisadas de 11 cursos, 

entre 2009 e 2016, o campus JF possui seis turmas consideradas eficientes, que servem como 

benchmarks para as outras ineficientes e, por isso, devem ser estudadas a fim de conhecer e 

reproduzir suas capacidades e boas práticas. A seção 7 trouxe um plano de ações preliminares 

e simultâneas à implantação do procedimento proposto que serve especificamente para o 

campus JF, mas pode ser aproveitada para outra unidade da Rede Federal que oferte essa 

modalidade de ensino. 

Propor um procedimento para avaliação da eficiência dos CTCS foi o quarto objetivo 

específico, idêntico ao objetivo principal, e foi concluído por meio da proposição 

procedimental feita no item 6.7. 

O último objetivo específico foi verificar a aplicabilidade do procedimento proposto junto 

à gestão do campus JF. Logo, o procedimento foi apresentado ao Diretor Geral e em seguida 

aplicado um questionário a ele. Com base nas respostas, a solução proposta por esta pesquisa 

foi aprovada e considerada aplicável à instituição estudada, bem como passível de replicação 

em instituições da mesma área de atividade. 

Entende-se que este trabalho contribui com a gestão dos cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes no âmbito das unidades da Rede Federal, uma vez que há deficiências quanto à 

literatura e a iniciativas institucionais e oficiais conhecidas nesse sentido. O fato da Rede, 

com a configuração atual, existir há menos de dez anos pode favorecer esse quadro. O 

procedimento proposto e as críticas feitas à Plataforma Nilo Peçanha podem servir de base 

para um futuro sistema de avaliação de cursos técnicos do Governo Federal venha implantar. 

Sendo assim, o procedimento local de avaliação de eficiência proposto tem potencial de 

causar mudanças no ambiente do ensino técnico brasileiro. Ele pode ajudar a compreender a 

produtividade das turmas frente aos recursos investidos e tomar decisões mais assertivas e 

embasadas sobre o rumo dos cursos técnicos que são oferecidos. Ao verificar os resultados 

alcançados, analisa-se de que forma eles favorecem ou não o cumprimento das metas 

institucionais.  
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 Partindo inclusive dessa demanda de propor soluções para problemas institucionais 

previamente identificados, o IF Sudeste MG estabeleceu convênio com o Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense, com objetivo de capacitar 

seus servidores e torná-los aptos a propor sugestões para o Instituto.  

Esta produção, resultado do mencionado convênio, impacta tanto econômica e 

financeiramente a Instituição, ao racionalizar o uso dos recursos, quanto socialmente ao 

aumentar a chance de empregabilidade, melhorando a qualidade dos cursos técnicos e 

direcionando os profissionais formados para o mercado de trabalho. 

Quanto à aplicabilidade, a solução proposta pode ser empregada no campus JF com 

possibilidades de replicação em outras escolas técnicas federais que ofereçam cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes, tendo em vista que elas integram a mesma Rede Federal e 

possuem similaridades orgânicas. Todavia, devem ser consideradas possíveis adaptações a 

especificidades locais. 

Em relação à inovação, houve a produção de conhecimento com médio teor inovador, 

uma vez que ocorreu a combinação de conhecimentos pré-estabelecidos, como o uso da DEA, 

e a proposição de um procedimento novo, com criação de variável inédita, denominada 

‘Índice de Sucesso da Turma’. 

Ademais, o resultado produzido pela pesquisa foi de média complexidade, uma vez 

que resultou da associação de conhecimentos estáveis apreendidos no programa de mestrado e 

envolveu diferentes atores: o programa de mestrado foi o difusor do conhecimento e o IF 

Sudeste MG, o local de aplicação deste conhecimento. 

Pelas especificidades dos cursos técnicos e do sistema brasileiro de educação pública 

brasileira, a pesquisa limitou-se a pesquisar trabalhos nacionais sobre avaliação de eficiência 

de cursos. 

A técnica DEA utilizada tem limitações em relação à quantidade de turmas a serem 

analisadas e o número de variáveis sugeridas. Caso o campus seja pequeno ou tenha poucas 

turmas, pode ser necessário reduzir a quantidade de variáveis, para que elas sejam no mínimo 

três vezes menores que o número de turmas ou que a quantidade de turmas seja pelo menos 

duas vezes maior que o produto da quantidade de variáveis. Outra limitação é quanto aos 

alvos das variáveis “artificiais”, resultantes de cálculos. Eles podem aparecer acima do limite 

máximo possível, o que pode indicar uma necessidade de melhoria na referida variável, mas 

não o alvo exato que deve ser alcançado.  
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O software SIAD também possui restrições ao número de variáveis e de DMUs, que 

podem ser no máximo 20 e 150, respectivamente. 

Outra limitação desta pesquisa diz respeito ao critério temporal para construir a 

variável ‘Índice de Sucesso da Turma’. Sugere-se aperfeiçoar o levantamento feito com os 

alunos formados, para verificar se a empregabilidade e a continuidade de estudos na área se 

deram antes ou depois da conclusão do curso técnico. Caso elas tenham ocorrido 

anteriormente ao curso, sugere-se somar menos ponto ou desconsiderar tais condições, já que 

elas não são consequências diretas da formação técnica em questão. 

Este trabalho limitou-se a verificar a aplicabilidade do procedimento proposto com o 

Diretor Geral do campus JF que, embora seja a autoridade máxima no campus, não é o único 

ator envolvido na gestão dos cursos técnicos. 

O estudo limitou-se a propor um procedimento para avaliar a eficiência relativa das 

turmas de cursos técnicos concomitantes e subsequentes. Entretanto, não foi possível aplicar 

um plano de melhoria numa turma considerada de baixa eficiência. Sugere-se, para estudos 

futuros, a partir dos resultados desta pesquisa, estudar as capacidades e boas práticas das 

turmas consideradas 100% eficientes, para que sirvam de guia para as turmas ineficientes. 

Ainda sugere-se propor um sistema de indicadores e um sistema de acompanhamento 

de egressos para o campus JF, ou aplicar modelos possivelmente existentes na literatura. 

Como última proposição para estudos futuros, sugere-se apurar o custo médio de aluno 

para cada curso técnico. Essa variável permitiria traçar relações, como, por exemplo, se um 

curso que formou ou empregou mais alunos é necessariamente o que recebe mais 

investimento financeiro da instituição. Alguns cursos requerem uma estrutura mais custosa 

com laboratórios e insumos para aulas práticas, enquanto a outros basta a sala de aula e alguns 

livros disponíveis no acervo. Tal fato deve ser considerado. Além disso, as durações dos 

cursos são diferentes, o que influencia na carga horária ministrada e consequentemente no 

valor gasto. Por fim, nas escolas técnicas federais os professores são vinculados a núcleos 

temáticos e não a cursos. Por isso, um professor pode ministrar conteúdo em vários cursos, o 

que pode dificultar a apuração do custo com o professor para cada curso. 
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APÊNDICE I 

APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO GESTOR 

 

Pesquisado: Diretor Geral 

Objetivo: aprovação do procedimento apresentado na pesquisa 

 

Em relação ao procedimento proposto para avaliação de eficiência dos cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes, responda as questões a seguir: 

1) O procedimento é relevante? 

(   ) concordo  (   ) discordo  (   ) indeciso 

 

2) O procedimento se aplica à realidade institucional? 

(   ) concordo  (   ) discordo  (   ) indeciso 

 

3) O procedimento tem condições de ser utilizado? 

(   ) concordo  (   ) discordo  (   ) indeciso 

 

4) O procedimento pode auxiliar na gestão dos cursos técnicos concomitantes e 

subsequentes? 

(   ) concordo  (   ) discordo  (   ) indeciso 

 

5) O procedimento é capaz de identificar turmas de cursos que possuem boas práticas e 

aqueles que precisam de melhorias? 

(   ) concordo  (   ) discordo  (   ) indeciso 

 

6) O procedimento tem condições de ser replicado em outros campi de escolas federais? 

(   ) concordo  (   ) discordo  (   ) indeciso 

 

7) Você aceitaria implementar esse procedimento no campus que dirige? 

(   ) concordo  (   ) discordo  (   ) indeciso 
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APÊNDICE II 

LEVANTAMENTO COM OS ALUNOS FORMADOS 

 

Pesquisados: Alunos que concluíram os cursos técnicos. 

Objetivo: coleta dos dados relativos à capacidade de cada turma de curso técnico de colocação 

no mercado de trabalho (empregabilidade) e o interesse dos alunos em continuar estudando na 

área de formação do curso. 

 

Responda as questões a seguir: 

 

1) Atualmente você trabalha na área do curso que você se formou no IF Sudeste MG – 

campus Juiz de Fora? 

(   ) Não  (   ) Sim. Em qual atividade? ____________________________ 

 

 

2) Você fez algum outro curso nessa área? 

(   ) Não   

(   ) Sim, conforme as respostas abaixo: 

 (   ) Graduação. Qual? _____________________________________________ 

 (   ) Especialização. Qual? __________________________________________ 

 (   ) Mestrado. Qual? ______________________________________________ 

 (   ) Doutorado. Qual? _____________________________________________ 

 

 

 

  



146 

 

 

APÊNDICE III 

DADOS ORIGINAIS DAS VARIÁVEIS 

 
Tabela 8 – Dados originais 

 

 

Ingressantes 
(input) 

Vagas Não Ocupadas 
(output indesejável) 

Evasão % 
(output indesejável) 

Formados % 
(output) 

CRE médio dos formados 
(output) 

Índice de Sucesso da 

Turma – IST (output) 

DSN_2009 35 5 0.7714285714 0.2 81.87 1.8 

DSN_2010 34 16 0.6176470588 0.1764705882 80.44 2.333333333 

DSN_2011 37 13 0.7567567568 0.1621621622 80.32 2 

DSN_2012 42 8 0.5476190476 0.119047619 78.28 2.2 

DSN_2013 30 20 0.6666666667 0.1 77.73 1.666666667 

DSN_2014 30 20 0.7333333333 0.06666666667 83.42 2 

DSN_2015 31 19 0.6129032258 0.03225806452 73.85 3 

DSN_2016 39 11 0.5897435897 0.02564102564 72.47 3 

EDF_2009 34 -4 0.4117647059 0.4411764706 81.40142566 2.242857143 

EDF_2010 31 -1 0.3870967742 0.4516129032 78.81852525 2.071428571 

EDF_2011 31 -1 0.5483870968 0.3548387097 82.11177314 2.036363636 

EDF_2012 35 0 0.4571428571 0.4285714286 81.28 2.4 

EDF_2013 33 2 0.4545454545 0.303030303 81.553252 1.8 

EDF_2014 34 1 0.2941176471 0.3823529412 77.44523842 1.923076923 

EDF_2015 35 0 0.4285714286 0.1714285714 82.82398947 1.4 

ELE_2009 30 0 0.7 0.3 78.93863493 2 

ELE_2010 32 -2 0.6875 0.3125 78.91080169 2.444444444 

ELE_2011 30 0 0.7 0.2333333333 70.78618558 2 

ELE_2012 36 -1 0.5277777778 0.2777777778 70.54270805 1.9 

ELE_2013 30 5 0.7 0.1666666667 75.01293088 1.8 
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Ingressantes 

(input) 

Vagas Não Ocupadas 

(output indesejável) 

Evasão % 

(output indesejável) 

Formados % 

(output) 

CRE médio dos formados 

(output) 

Índice de Sucesso da 

Turma – IST (output) 

ELE_2014 34 1 0.7941176471 0.02941176471 74.02 2 

ELE_2015 35 0 0.6571428571 0.02857142857 74.33 2 

ELM_2009 26 4 0.6538461538 0.3461538462 68.60545682 2 

ELM_2010 30 0 0.6666666667 0.2666666667 80.64450368 2.5 

ELM_2011 30 0 0.4666666667 0.4 72.01429557 1.783333333 

ELM_2012 36 -1 0.5833333333 0.3333333333 72.88106623 1.818181818 

ELM_2013 31 4 0.6451612903 0.2258064516 73.48430478 1.857142857 

ELM_2014 36 -1 0.6111111111 0.1388888889 73.60426928 2 

ELM_2015 36 -1 0.3888888889 0 0 0 

ELT_2009 27 3 0.5925925926 0.4074074074 71.37249753 2 

ELT_2010 32 -2 0.625 0.34375 78.28285346 2.181818182 

ELT_2011 31 -1 0.5161290323 0.2903225806 62.70429266 2.25 

ELT_2012 35 0 0.6571428571 0.2857142857 68.10202499 2.111111111 

ELT_2013 37 -2 0.6486486486 0.2702702703 66.17511845 1.7 

ELT_2014 32 3 0.625 0.21875 77.67219982 2.333333333 

ELT_2015 36 -1 0.6666666667 0.05555555556 88.83415916 2 

EVE_2009 65 -5 0.6153846154 0.2307692308 74.92555198 1.885714286 

EVE_2010 62 -2 0.8064516129 0.1451612903 77.89829381 1.377777778 

EVE_2011 62 -2 0.4516129032 0.1290322581 82.3758909 1.3 

EVE_2012 61 -1 0.4754098361 0.131147541 77.60690476 2 

EVE_2013 52 8 0.6346153846 0.1346153846 72.63371203 2 

EVE_2014 56 4 0.6785714286 0.01785714286 80.85 1 

EVE_2015 51 9 0.4509803922 0.1568627451 71.34982413 1.625 

EVE_2016 54 6 0.5555555556 0.03703703704 82.87297431 2 

INF_2009 25 0 0.68 0.32 70.29494612 2.05 

INF_2010 27 -2 0.7037037037 0.2592592593 63.59771905 1.75 

INF_2011 25 0 0.52 0.28 65.95964121 2 
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Ingressantes 

(input) 

Vagas Não Ocupadas 

(output indesejável) 

Evasão % 

(output indesejável) 

Formados % 

(output) 

CRE médio dos formados 

(output) 

Índice de Sucesso da 

Turma – IST (output) 

INF_2012 26 -1 0.5769230769 0.3076923077 66.91498933 2.5 

INF_2013 25 0 0.48 0.32 78.21846638 2.125 

INF_2014 28 -3 0.7142857143 0.1428571429 80.98538496 1.5 

INF_2015 25 0 0.36 0.16 81.06844164 1.833333333 

INF_2016 24 1 0.5416666667 0.08333333333 85.69333333 0 

MEC_2009 27 -2 0.7037037037 0.1111111111 82.86834519 2 

MEC_2010 25 0 0.6 0.4 78.179002 1.777777778 

MEC_2011 25 0 0.48 0.44 77.89765037 1.714285714 

MEC_2012 25 0 0.6 0.28 74.74521445 1.857142857 

MEC_2013 22 3 0.4545454545 0.3181818182 79.05670184 2.142857143 

MEC_2014 36 -1 0.3611111111 0.25 67.32047592 1.75 

MEC_2015 35 -5 0.7142857143 0.05714285714 76.72925347 1.5 

MET_2009 29 1 0.724137931 0.275862069 83.17189188 2 

MET_2010 31 -1 0.5483870968 0.3870967742 77.03488534 2.181818182 

MET_2011 35 0 0.4 0.3142857143 72.04285995 1.9 

MET_2012 35 0 0.5714285714 0.1428571429 74.70063993 1.6 

MET_2013 35 0 0.5428571429 0.2285714286 73.85514241 2 

MET_2014 30 5 0.2 0.03333333333 79.41 2 

MET_2015 34 1 0.3823529412 0.05882352941 75.97976379 2.5 

TTR_2009 31 -1 0.7096774194 0.2903225806 73.74522948 1.428571429 

TTR_2010 26 -1 0.5769230769 0.3846153846 69.80111655 1.3 

TTR_2011 16 9 0.4375 0.0625 88.27 1 

TTR_2012 30 0 0.4666666667 0.2666666667 83.9588353 1.714285714 

TTR_2013 24 1 0.4583333333 0.2083333333 79.67212992 1.2 

TTR_2014 24 1 0.375 0.25 80.36216885 1.5 

TTR_2015 17 8 0.6470588235 0.1176470588 84.41388045 1.5 

TTR_2016 21 4 0.4285714286 0 0 0 
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Ingressantes 

(input) 

Vagas Não Ocupadas 

(output indesejável) 

Evasão % 

(output indesejável) 

Formados % 

(output) 

CRE médio dos formados 

(output) 

Índice de Sucesso da 

Turma – IST (output) 

TTI_2009 69 -9 0.7391304348 0.231884058 73.76016962 1.626666667 

TTI_2010 67 -2 0.671641791 0.2686567164 81.15859062 1.5 

TTI_2011 31 -1 0.1612903226 0.4193548387 80.53932339 1.818181818 

TTI_2012 66 -1 0.4545454545 0.2424242424 85.02437021 2 

TTI_2013 59 6 0.2711864407 0.3898305085 85.16925799 1.611111111 

TTI_2014 61 -1 0.4098360656 0.2950819672 80.85147327 1.8125 

TTI_2015 58 2 0.3448275862 0.3275862069 86.79223758 1.666666667 

TTI_2016 58 2 0.2413793103 0.2413793103 84.06951592 2.285714286 
 

Fonte: elaboração própria (2018) 
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  APÊNDICE IV 

USO DO SIAD 

 

 A versão atual do programa pode ser baixada, livremente em www.uff.br/decisao. A 

Figura 17 mostra a tela de apresentação do software. 

 

 

Figura 17 – Tela de apresentação do SIAD 

 

 O software foi desenvolvido para permitir a entrada de dados de duas formas: a) 

diretamente no programa, utilizando uma grade de entrada vazia (com a prévia indicação da 

quantidade de variáveis e DMUs); b) através de um arquivo (do tipo TXT) com os dados já 

existentes que são carregados na grade. Recomenda-se a segunda opção, entretanto, as duas 

maneiras serão demonstradas.  

 

  

http://www.uff.br/decisao
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1. Entrada de dados diretamente no programa 

1.1. Clique em ‘Arquivo’ > ‘Novo DEA’, conforme Figura 18. 

 

 

Figura 18 – Entrada de dados diretamente no SIAD (parte 1) 

 

 

1.2. Insira a quantidades de DMUs, de inputs e outputs e clique em ‘OK’, conforme Figura 

19. 

 

Figura 19 – Entrada de dados diretamente no SIAD (parte 2) 
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1.3. Antes de inserir os dados, mude o nome das DMUs e das variáveis clicando em ‘Editor’, 

conforme Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Entrada de dados diretamente no SIAD (parte 3) 
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1.4. Ao clicar duplamente sobre a DMU ou a Variável na coluna da direita, é possível alterar 

seu nome. Evite colocar espaços e acentos nos nomes das variáveis. Após todas as alterações, 

clique em ‘OK’, conforme Figura 21. 

 

 

 Figura 21 – Entrada de dados diretamente no SIAD (parte 4) 
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1.5. Insira os dados em cada variável, conforme Figura 22. Utilize vírgula para marcar as 

casas decimais e não ponto. 

 

Figura 22 – Entrada de dados diretamente no SIAD (parte 5) 

 

 

2. Entrada de dados por arquivo TXT 

2.1. Antes de gerar o arquivo TXT, recomenda-se inserir os dados num software de planilha 

eletrônica, como Excel ou Calc. Para isso, é importante observar a disposição das 

informações, conforme listado abaixo e demonstrado na Figura 23: 

• Na primeira linha, as três primeiras colunas devem conter, necessariamente nessa 

ordem, a quantidade de DMUs, de inputs e outputs; 

• Na segunda linha, nas três primeiras colunas devem constar, necessariamente nessa 

ordem, as expressões ‘DMUs’, seguidas do nome das variáveis de entrada de saída; 

• Na linha subsequente, coloque os dados correspondentes às variáveis. Utilize ponto 

para marcar as casas decimais e não vírgula. 
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Figura 23 – Entrada de dados por TXT no SIAD (parte 1) 
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2.2. Após inserir todos os dados, copie o conteúdo da planilha para um programa que salve 

arquivos em formato TXT, como o Bloco de Notas do Windows, por exemplo, como na 

Figura 24. Certifique-se de que as casas decimais estão marcadas com ponto e não com 

vírgula. Salve o arquivo no formato TXT. 

 

Figura 24 – Entrada de dados por TXT no SIAD (parte 2) 
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2.3. Abra o SIAD, clique no menu ‘Arquivo’ > ‘Abrir’, conforme Figura 25. Escolha o 

arquivo salvo em TXT. 

 

  

Figura 25 – Entrada de dados por TXT no SIAD (parte 3) 

 

  



158 

 

 

3. Escolha do modelo, orientação e opções avançadas 

3.1. Após a inserção dos dados no SIAD, diretamente ou por arquivo TXT, escolha a opção 

‘CCR (CRS)’ em Modelo, ‘Output’ em Orientação, e em Avançado clique na opção 

‘Restrição aos pesos’, conforme Figura 26. 

 

Figura 26 – Escolha do modelo e orientação no SIAD 

 

3.2. Na tela que surgir, marque a opção ‘Virtuais’ e clique em ‘OK’, conforme Figura 27. 
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Figura 27 – Restrições aos pesos no SIAD (parte 1) 

3.3. Na tela subsequente, insira a restrição de pesos na coluna de ‘Limite inferior’, à esquerda, 

e clique em ‘OK’, conforme Figura 28. 

 

Figura 28 – Restrições aos pesos no SIAD (parte 2) 
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3.4. Voltando para a tela inicial, clique em ‘Calcular’, conforme Figura 29. 

 

Figura 29 – Cálculo dos resultados no SIAD (parte 1) 
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3.5. Na tela que aparecer, clique em ‘Salvar’, conforme Figura 30. 

 

Figura 30 – Cálculo dos resultados no SIAD (parte 2) 
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3.6. Salve o arquivo de resultados, conforme Figura 31. 

 

Figura 31 – Cálculo dos resultados no SIAD (parte 3) 

 

 

4. Analisando o arquivo de resultados pelo SIAD 

4.1. Abra o arquivo TXT de resultados que foi salvo. A eficiência das turmas é a primeira 

informação que aparece. Ela pode ser verificada na coluna de eficiência padrão. São 100% 

eficientes as turmas que atingiram eficiência padrão igual a 1, conforme Figura 32. 
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Figura 32 – Análise dos resultados no SIAD (parte 1) 
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4.2. Os alvos podem ser verificados na última coluna de cada variável, conforme Figura 33. 

 

Figura 33 – Análise dos resultados no SIAD (parte 2) 
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APÊNDICE V 

TABELA GERENCIAL DOS ALVOS PARA AS TURMAS 

  

 

Tabela 9 – Alvos gerenciais para que as turmas atinjam a eficiência 

 

Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

DSN_2009 

Vagas não ocupadas 5 0.00002 

DSN_2014 

Vagas não ocupadas 20 0.00002 

Evasão % 0.771428 0.672 Evasão % 0.733333 0.576 

Formados % 0.2 0.441307 Formados % 0.066667 0.298899 

CRE dos formados 81.87347 180.6566 CRE dos formados 83.42487 374.0336 

IST 1.8 3.971763 IST 2.000001 8.966955 

DSN_2010 

Vagas não ocupadas 16 0.00002 

DSN_2015 

Vagas não ocupadas 19 0.00002 

Evasão % 0.617647 0.617647 Evasão % 0.612903 0.5952 

Formados % 0.17647 0.386818 Formados % 0.032258 0.286162 

CRE dos formados 80.4428 176.3283 CRE dos formados 73.85317 655.1531 

IST 2.333334 5.114598 IST 3 26.61306 

DSN_2011 

Vagas não ocupadas 13 0.00002 

DSN_2016 

Vagas não ocupadas 11 0.00002 

Evasão % 0.756756 0.7104 Evasão % 0.589744 0.589744 

Formados % 0.162162 0.431162 Formados % 0.025641 0.33291 

CRE dos formados 80.32083 213.5595 CRE dos formados 72.47419 940.968 

IST 2.000001 5.317662 IST 3 38.95047 

DSN_2012 

Vagas não ocupadas 8 0.00004 

EDF_2011 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.547619 0.547619 Evasão % 0.548387 0.387097 

Formados % 0.119047 0.408769 Formados % 0.354839 0.404247 

CRE dos formados 78.27729 268.7773 CRE dos formados 82.11181 93.54503 

IST 2.199999 7.554045 IST 2.036364 2.319909 

DSN_2013 

Vagas não ocupadas 20 0.00002 

EDF_2013 

Vagas não ocupadas 2 2 

Evasão % 0.666667 0.576 Evasão % 0.454545 0.454545 

Formados % 0.1 0.325397 Formados % 0.30303 0.44757 

CRE dos formados 77.73495 252.9469 CRE dos formados 81.55322 120.4525 

IST 1.666668 5.423277 IST 1.8 2.658564 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

EDF_2014 

Vagas não ocupadas 1 1 

ELE_2014 

Vagas não ocupadas 1 0.00002 

Evasão % 0.294118 0.294118 Evasão % 0.794118 0.6528 

Formados % 0.382353 0.462655 Formados % 0.029412 0.317124 

CRE dos formados 77.44526 93.71035 CRE dos formados 74.0208 798.108 

IST 1.923078 2.326962 IST 2.000001 21.56442 

EDF_2015 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

ELE_2015 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.428572 0.428572 Evasão % 0.657143 0.48 

Formados % 0.171429 0.319332 Formados % 0.028571 0.23279 

CRE dos formados 82.824 154.282 CRE dos formados 74.32532 605.5778 

IST 1.400001 2.607876 IST 2.000001 16.29533 

ELE_2009 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

ELM_2009 

Vagas não ocupadas 4 3.54546 

Evasão % 0.7 0.402581 Evasão % 0.653845968 0.53719 

Formados % 0.3 0.375449 Formados % 0.346154064 0.410482 

CRE dos formados 78.93866 98.7914 CRE dos formados 68.60546628 81.35494 

IST 2.000001 2.502993 IST 2.000001 2.371677 

ELE_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

ELM_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.6875 0.404608 Evasão % 0.666666935 0.48 

Formados % 0.3125 0.364509 Formados % 0.266666581 0.318901 

CRE dos formados 78.91076 92.04383 CRE dos formados 80.64453803 96.44112 

IST 2.444445 2.851272 IST 2.499999 2.989698 

ELE_2011 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

ELM_2011 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.7 0.48 Evasão % 0.466666935 0.466667 

Formados % 0.233333 0.325677 Formados % 0.399999871 0.445838 

CRE dos formados 70.78617 98.80055 CRE dos formados 72.01429946 80.26673 

IST 2.000001 2.791521 IST 1.783332 1.987692 

ELE_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

ELM_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.527777 0.457143 Evasão % 0.583333065 0.457143 

Formados % 0.277778 0.386642 Formados % 0.333333226 0.42746 

CRE dos formados 70.54267 98.1892 CRE dos formados 72.88105436 93.46118 

IST 1.899999 2.644632 IST 1.818183 2.3316 

ELE_2013 

Vagas não ocupadas 5 0.00002 

ELM_2013 

Vagas não ocupadas 4 0.00002 

Evasão % 0.7 0.576 Evasão % 0.64516129 0.5952 

Formados % 0.166667 0.36096 Formados % 0.225806452 0.405866 

CRE dos formados 75.0129 162.4598 CRE dos formados 73.48432713 132.0813 

IST 1.8 3.898365 IST 1.857144 3.338043 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

ELM_2014 

Vagas não ocupadas 0.000001 0.000001 

ELT_2014 

Vagas não ocupadas 3 0.00002 

Evasão % 0.757778 0.5952 Evasão % 0.625 0.6144 

Formados % 0.30754 0.625133 Formados % 0.21875 0.391967 

CRE dos formados 0.828558 1.684202 CRE dos formados 77.6722359 139.1768 

IST 0.666667 1.355127 IST 2.333334 4.18098 

ELM_2015 

Vagas não ocupadas 0.000001 0 

ELT_2015 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.482222 0 Evasão % 0.666666935 0.48 

Formados % 0.000001 0 Formados % 0.055555613 0.243919 

CRE dos formados 0.000001 0 CRE dos formados 88.83415916 390.0305 

IST 0.000001 0 IST 2.000001 8.781093 

ELT_2009 

Vagas não ocupadas 3 3 

EVE_2009 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.592592742 0.550545 Evasão % 0.615384677 0.48 

Formados % 0.407407226 0.459651 Formados % 0.230769226 0.327908 

CRE dos formados 71.37247266 80.52488 CRE dos formados 74.92557253 106.4645 

IST 2.000001 2.256468 IST 1.885713 2.67948 

ELT_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

EVE_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.625 0.404608 Evasão % 0.806451613 0.48 

Formados % 0.343750129 0.393526 Formados % 0.145161484 0.306762 

CRE dos formados 78.28288191 89.61856 CRE dos formados 77.89831883 164.6186 

IST 2.181819 2.497755 IST 1.377777 2.91159 

ELT_2011 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

EVE_2011 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.516129032 0.48 Evasão % 0.451612903 0.451613 

Formados % 0.290322516 0.344546 Formados % 0.129032129 0.299748 

CRE dos formados 62.70430192 74.41558 CRE dos formados 82.37591579 191.3628 

IST 2.25 2.670231 IST 1.299999 3.019956 

ELT_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

EVE_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.657142742 0.48 Evasão % 0.475409677 0.47541 

Formados % 0.285714258 0.345484 Formados % 0.131147484 0.278026 

CRE dos formados 68.1020431 82.34864 CRE dos formados 77.60694279 164.5225 

IST 2.111112 2.552748 IST 2.000001 4.239894 

ELT_2013 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

EVE_2013 

Vagas não ocupadas 8 0.00004 

Evasão % 0.648648387 0.457143 Evasão % 0.634615323 0.634615 

Formados % 0.270270452 0.400105 Formados % 0.134615419 0.521272 

CRE dos formados 66.17514135 97.9648 CRE dos formados 72.63374006 281.26 

IST 1.700001 2.516658 IST 2.000001 7.744611 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

EVE_2014 

Vagas não ocupadas 4 0.00004 

INF_2013 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.678571774 0.678572 Evasão % 0.48 0.48 

Formados % 0.017857226 0.464052 Formados % 0.319999806 0.355129 

CRE dos formados 80.84503672 2100.91 CRE dos formados 78.21847714 86.80519 

IST 0.999999 25.98689 IST 2.124999 2.358279 

EVE_2015 

Vagas não ocupadas 9 0.00004 

INF_2014 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.450980645 0.450981 Evasão % 0.714285484 0.48 

Formados % 0.156862774 0.523175 Formados % 0.142857355 0.299047 

CRE dos formados 71.34981995 237.969 CRE dos formados 80.9853947 169.5292 

IST 1.625001 5.41977 IST 1.5 3.139995 

EVE_2016 

Vagas não ocupadas 6 0.00004 

INF_2015 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.555555645 0.555556 Evasão % 0.36 0.36 

Formados % 0.037037226 0.436818 Formados % 0.160000129 0.273916 

CRE dos formados 82.87294291 977.4098 CRE dos formados 81.06845463 138.7873 

IST 2.000001 23.58814 IST 1.833333 3.138624 

INF_2009 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

INF_2016 

Vagas não ocupadas 1 1 

Evasão % 0.68 0.48 Evasão % 0.541666935 0.521338 

Formados % 0.319999806 0.362499 Formados % 0.083333419 25742.93 

CRE dos formados 70.29491431 79.63085 CRE dos formados 85.69333863 26471973 

IST 2.049999 2.322261 IST 0.000003 0.926745 

INF_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

MEC_2009 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.703704032 0.449032 Evasão % 0.703704032 0.48 

Formados % 0.259259226 0.362458 Formados % 0.111111226 0.26854 

CRE dos formados 63.59770706 88.91296 CRE dos formados 82.86832353 200.2811 

IST 1.749999 2.44659 IST 2.000001 4.833717 

INF_2011 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

MEC_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.52 0.48 Evasão % 0.6 0.48 

Formados % 0.28 0.349068 Formados % 0.399999871 0.414142 

CRE dos formados 65.95962968 82.22996 CRE dos formados 78.17903477 80.94293 

IST 2.000001 2.493342 IST 1.777779 1.840629 

INF_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

MEC_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.576923387 0.464516 Evasão % 0.6 0.48 

Formados % 0.307692452 0.344184 Formados % 0.28 0.352566 

CRE dos formados 66.91495223 74.85086 CRE dos formados 74.74523919 94.11642 

IST 2.499999 2.796492 IST 1.857144 2.338446 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

MEC_2014 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

MET_2014 

Vagas não ocupadas 5 0.00002 

Evasão % 0.36111129 0.361111 Evasão % 0.2 0.2 

Formados % 0.249999806 0.345617 Formados % 0.033333548 0.224579 

CRE dos formados 67.32048016 93.06844 CRE dos formados 79.40547918 534.9853 

IST 1.749999 2.41932 IST 2.000001 13.47477 

MEC_2015 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

MET_2015 

Vagas não ocupadas 1 0.00002 

Evasão % 0.714285484 0.48 Evasão % 0.382353226 0.382353 

Formados % 0.057143032 0.251924 Formados % 0.058823484 0.287423 

CRE dos formados 76.7292613 338.2736 CRE dos formados 75.9797675 371.2517 

IST 1.5 6.612999 IST 2.499999 12.21548 

MET_2009 

Vagas não ocupadas 1 1 

TTR_2009 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.724137903 0.567515 Evasão % 0.709677419 0.387097 

Formados % 0.275861871 0.396209 Formados % 0.290322516 0.425223 

CRE dos formados 83.17186986 119.4562 CRE dos formados 73.74523306 108.0115 

IST 2.000001 2.872512 IST 1.42857 2.092368 

MET_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

TTR_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.548387097 0.466285 Evasão % 0.576923387 0.576923 

Formados % 0.387096839 0.407591 Formados % 0.384615226 0.486575 

CRE dos formados 77.0348508 81.1134 CRE dos formados 69.80108522 88.30515 

IST 2.181819 2.297331 IST 1.299999 1.644624 

MET_2011 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

TTR_2011 

Vagas não ocupadas 9 0.00002 

Evasão % 0.4 0.4 Evasão % 0.4375 0.3072 

Formados % 0.314285548 0.402649 Formados % 0.062500065 0.171759 

CRE dos formados 72.04290406 92.29816 CRE dos formados 88.26668655 242.569 

IST 1.899999 2.434197 IST 0.999999 2.748138 

MET_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

TTR_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.571428226 0.48 Evasão % 0.466666935 0.442091 

Formados % 0.142857355 0.296122 Formados % 0.266666581 0.370625 

CRE dos formados 74.70064444 154.8433 CRE dos formados 83.95885167 116.6896 

IST 1.599999 3.316563 IST 1.714287 2.382588 

MET_2013 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

TTR_2013 

Vagas não ocupadas 1 1 

Evasão % 0.542857258 0.48 Evasão % 0.458333065 0.458333 

Formados % 0.228571226 0.322476 Formados % 0.208333548 0.346442 

CRE dos formados 73.85512091 104.1971 CRE dos formados 79.67215932 132.4883 

IST 2.000001 2.821662 IST 1.2 1.995504 
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Turmas Outputs Observado Alvo Turmas Outputs Observado Alvo 

TTR_2014 

Vagas não ocupadas 1 1 

TTI_2012 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.375 0.375 Evasão % 0.454545161 0.454545 

Formados % 0.249999806 0.328148 Formados % 0.242424452 0.324965 

CRE dos formados 80.36213424 105.4828 CRE dos formados 85.02432858 113.9736 

IST 1.5 1.968891 IST 2.000001 2.680965 

TTR_2015 

Vagas não ocupadas 8 0.00002 

TTI_2013 

Vagas não ocupadas 6 0.00004 

Evasão % 0.647058871 0.3264 Evasão % 0.27118629 0.271186 

Formados % 0.117646968 0.193554 Formados % 0.389830452 0.710398 

CRE dos formados 84.41386023 138.8783 CRE dos formados 85.16921709 155.2061 

IST 1.5 2.467812 IST 1.611111 2.935968 

TTR_2016 

Vagas não ocupadas 4 0 

TTI_2014 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

Evasão % 0.43 0 Evasão % 0.40983629 0.409836 

Formados % 0.00 0 Formados % 0.295082064 0.396056 

CRE dos formados 0.00 0 CRE dos formados 80.85143278 108.518 

IST 0.000003 0 IST 1.812501 2.432718 

TTI_2009 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

TTI_2015 

Vagas não ocupadas 2 0.37988 

Evasão % 0.739130645 0.479 Evasão % 0.344827419 0.344827 

Formados % 0.231884258 0.342524 Formados % 0.327586 0.727459 

CRE dos formados 73.76015719 108.9536 CRE dos formados 86.79221718 192.7363 

IST 1.626666 2.402805 IST 1.666668 3.701106 

TTI_2010 

Vagas não ocupadas 0.00002 0.00002 

TTI_2016 

Vagas não ocupadas 2 0.00002 

Evasão % 0.671641935 0.457143 Evasão % 0.241379032 0.241379 

Formados % 0.268656839 0.413131 Formados % 0.241379419 0.463339 

CRE dos formados 81.15862131 124.803 CRE dos formados 84.06953903 161.3753 

IST 1.5 2.306652 IST 2.285715 4.387536 
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ANEXO 

DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DA PLATAFORMA 

NILO PEÇANHA 

 

 

CCiclo – Concluintes no Ciclo 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: Resultado da soma entre a Quantidade de alunos “Formados” (alunos que 

concluíram com êxito todos os componentes curriculares do curso no ano de 

referência fazendo jus à certificação), e a Quantidade de alunos “integralizados em 

fase escolar” (alunos que concluíram a Carga Horária das unidades curriculares e 

ainda não podem receber a certificação por não terem concluído componentes como 

Estágio, TCC e ENADE), considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de 

matrícula com término previsto para o ano anterior ao Ano de Referência. 

 

 

[(DG)+(DA x 2)+(DE x 3)+(DM x 4)+(DD x 5) 

Docentes efetivos segregados e ponderados considerando a maior titulação 

• Fonte: PNP (SIAPE / Revalide) 

• Definição: Quantidade de Docentes efetivos Graduados (DG) multiplicado pelo 

“peso” 1, somado a quantidade Docentes efetivos Aperfeiçoados (DA) multiplicado 

pelo “peso” 2, somado a quantidade Docentes efetivos Especialistas (DE) 

multiplicado pelo “peso” 3, somado a quantidade Docentes efetivos Mestres (DM) 

multiplicado pelo “peso” 4, somado a quantidade Docentes efetivos Doutores (DD) 

multiplicado pelo “peso” 5.  

 

 

Dp – Docentes Ponderados 

Fonte: PNP (SIAPE / Revalide) 

Definição: Quantidade professores efetivos que atuam no Regime de Trabalho (RT) 20h 

multiplicado por 0,5, somado à quantidade de professores efetivos que atuam nos RT 40h e  
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RDE D - Docentes 

• Fonte: PNP (SIAPE / Revalide) 

• Definição: Quantidade de professores efetivos. 

 

 

Ev – Evadidos 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: alunos que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do 

curso. 

 

 

EvCiclo – Evadidos no Ciclo 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: alunos que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do 

curso considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com 

término previsto para o ano anterior ao ano de referência. 

 

 

FEC – Fator de Esforço de Curso 

• Definição: Fator de equiparação que considera o esforço na realização do curso. 

 

 

FECH – Fator de Equiparação de Carga Horária 

• Definição: Razão entre CH Mínima e a duração do curso em anos multiplicado por 

800. 

 

 

FENC – Fator de Nível de Curso  

• Definição: Fator de equiparação para cursos de níveis distintos. 
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GC - Gasto Corrente 

• Fonte: SIAFI 

• Definição: Gasto Total com as Instituições que compõem a Rede Federal no ano de 

Referência excetuando-se gastos com as seguintes rubricas: Inativos e Pensionistas; 

Investimentos; Inversões Financeiras. 

 

 

I - Inscritos 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: Candidatos que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial 

dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano de referência. 

 

 

M – Matrículas 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: Soma de todos os alunos que estiveram com matrícula ativa em pelo 

menos um dia no ano de referência. 

 

 

MCiclo – Matrículas no Ciclo 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: Quantidade de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula. 

 

 

Meq – Matrículas Equivalentes 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: quantidade de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no 

ano de referência, ponderada pelos fatores de equivalência previstos. 
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MeqCT –Matrículas Equivalentes em Cursos Técnicos 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: quantidade de matrículas em Cursos Técnicos que estiveram ativas em 

pelo menos um dia no ano de referência, ponderada pelos fatores de equivalência 

previstos. 

 

 

MeqEJA – Matrículas Equivalentes em Educação de Jovens e Adultos  

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: quantidade de matrículas em Curso FIC ou técnico integrado contemplado 

pelo programa EJA que estiveram ativas por pelo menos um dia no ano de referência, 

ponderada pelos fatores de equivalência previstos. 

 

 

MeqFP – Matrículas Equivalentes em Formação de Professores 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: quantidade de matrículas em Cursos destinados à formação de professores 

que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano de referência, ponderada pelos 

fatores de equivalência previstos. 

 

 

RCiclo – Retidos no Ciclo 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: alunos que permaneceram matriculados por período superior ao tempo 

previsto para a integralização de um curso (acrescido de um ano) considerando as 

matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior 

ao ano de referência. 
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V - Vagas Disponibilizadas 

• Fonte: PNP (SISTEC / Revalide) 

• Definição: Quantidade total de vagas disponibilizadas para a fase inicial dos cursos, 

em suas diversas formas de ingresso, no ano de referência. 

 

 

Fonte: Moraes et al. (2018) 


