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RESUMO 

  

 

Este trabalho tem como objetivos analisar, caracterizar e propor diretrizes para enfrentamento 

da evasão escolar no curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense - 

UFF. O estudo configura-se como um estudo de caso e a metodologia estabelecida considerou 

os dados sobre evasão no período de 2008 a 2018, cedidos pela coordenação do curso, além 

de informações coletadas por intermédio de questionário eletrônico respondido por mais de 

25% dos alunos evadidos no período em análise. Os resultados encontrados, mediante uma 

análise qualiquantitativa dos dados, indicam que a evasão ocorre com mais frequência durante 

o início da graduação do aluno, sendo mais comum o desligamento de sua matrícula dar-se 

por solicitação oficial frente à instituição. A universidade, contudo, carece quanto à 

investigação acerca dos principais fatores que levam o aluno a sair do curso e este estudo 

contribui para a identificação de perfil dos evadidos e de fatores que concorreram para a 

evasão do curso de Engenharia de Produção na última década. Em grande parte, são alunos 

que moram longe da Escola de Engenharia e que ingressam preferindo outro curso de 

graduação ou instituição de ensino superior — potencializados a sair pelo desinteresse nas 

disciplinas — enquanto, em menor número, são os estudantes com dificuldade em ser 

aprovados em disciplinas e que reclamam da falta de acolhimento por parte da universidade. 

  

Palavras-chave: Evasão. Ensino Superior. UFF. Engenharia de Produção. Perfil do Evadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This academic research aims to analyze, characterize and propose guidelines for coping with 

school dropout in the Industrial Engineering course at the Universidade Federal Fluminense - 

UFF. The research is set up as a case study and the established methodology considered the 

data on avoidance in the period 2008 to 2018, provided by the coordination of the course, in 

addition to information collected through an electronic questionnaire answered by more than 

25% of the students evaded in the period under analysis. The results obtained, through a 

qualitative analysis of the data, indicate that evasion occurs more frequently during the 

beginning of the student's graduation, and it is more common for the student to withdraw from 

enrollment at an official request to the institution. The university, however, lacks research as 

to the main factors that lead the student to leave the course, therefore, this study contributes to 

the identification of the dropouts' profile and the factors that influenced their evasion of the 

course of Industrial Engineering in the last decade. To a great extent, they are students who 

live far from the campus and who prefer to take another undergraduate course or higher 

education institution — which are made possible by the disinterest of the disciplines — while, 

in a smaller number and under a less elitist view, with difficulty in being approved in 

disciplines and that complain of the lack of reception by the university. 

  

Keywords: Dropout. Higher Education. UFF. Industrial Engineering. Dropout Profile.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Uma das maiores preocupações que assolam o ensino superior educacional brasileiro é 

a evasão escolar. Segundo Gomes et al. (2010), “a evasão universitária brasileira sinaliza não 

só os equívocos na orientação profissional dos estudantes, como também representa um ônus 

para a sociedade, pela ocupação indevida das vagas tão escassas”. 

A investigação do problema da evasão no ensino superior brasileiro começa no final 

da década de 60 — o que é justificado pelo processo de democratização do acesso a esse nível 

de ensino. Os maiores estudos acerca do tema, contudo, são encontrados apenas a partir da 

segunda metade da década de 80, realizados através de levantamentos e estudos de casos por 

parte do Ministério da Educação e de universidade públicas, como também por análises 

estruturadas em alguns cursos ou cidades (BRAGA, PEIXOTO e BOGUTCHI, 2003).  

De acordo com Kipnis (2000), o marco formal para o estudo da evasão no ensino 

superior brasileiro foi o ano de 1995, quando a Comissão Especial para o Estudo da Evasão 

foi instituída pela Secretaria de Educação Superior/Ministério da Educação e do Desporto 

(SESu/MEC), consolidando o problema na agenda de estudos por parte do governo. 

Simultaneamente, a evasão de estudantes tornou-se alvo de políticas públicas, já que passara a 

figurar entre os indicadores da planilha de alocação de recursos para as universidades do 

sistema federal.  

Um dos principais exemplos dessa mudança de postura foi o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo 

governo federal em 2007, através do Decreto nº 6.096, cujo principal objetivo era ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior.1 As ações do programa contemplavam metas 

com o propósito de diminuir as desigualdades no país, sobretudo com o aumento de vagas nos 

cursos de graduação e o combate à evasão. Até o final do mesmo ano, 53 universidades 

federais, dentre elas — objeto do presente estudo — a Universidade Federal Fluminense, 

assinaram o contrato de gestão do Reuni, submetendo-se às regras impostas pelo MEC. 

Como resultado dessa política, entre os anos de 2006 e 2014, a UFF aumentara em 

222% o número de vagas oferecidas, enquanto suas matrículas duplicaram, saltando de 25.344 

 
1
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm> 

Acesso em: 16 de dezembro de 2018. 
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para 52.9362. Na fase de pesquisa deste projeto, contudo, não foram encontradas referências 

que apontem claramente os resultados do Reuni sobre a taxa de evasão das universidades 

brasileiras.  

 

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Ao definir evasão, deve-se levar em conta que seu conceito é ambíguo e merece 

indagamentos. De acordo com Bueno (1993), evasão e exclusão acadêmica distinguem-se; a 

primeira corresponde a uma postura ativa do aluno que decide desligar-se por sua própria 

responsabilidade, já a segunda culpabiliza a escola e tudo que a circunscreve por não ter 

mecanismos de aproveitamento e direcionamento do estudante. Outros autores, como Ristoff 

(1995), defendem que evasão é o abandono dos estudos, enquanto mobilidade corresponde à 

migração do aluno para outro curso. 

Embora o conceito da evasão não seja unânime entre estudiosos do tema, sua 

implicação econômica é quase concordante. No setor público são recursos públicos que foram 

investidos e não deram retorno, enquanto no privado é uma importante perda de receitas. Em 

ambos os casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de professores, funcionários, 

equipamentos e espaço físico (SILVA FILHO et al., 2007).  

No ano de 20163, o custo médio anual brasileiro por aluno nas universidades federais 

era de R$ 37.551,00; no ranking nacional, a UFF ocupava a 24ª posição, gastando R$ 

38.098,00 ao ano por aluno. Através dessas informações, é possível compreender o impacto 

que um evadido causa ao governo. Conforme Gaioso (2005), o abandono do curso ocasiona 

enorme prejuízo aos cofres públicos. Além do mais, destaca-se a ignorância dos estudantes 

em relação às despesas; em seu estudo, a autora ressalta que “os estudantes das IES públicas 

afirmam que não gastaram nada” (GAIOSO, 2005, p.71). 

O presente trabalho procura, portanto, elucidar causas e apontar diretrizes de 

enfrentamento da problemática da evasão. De acordo com Santos (2000), apesar da evasão no 

ensino superior brasileiro aparecer com mais frequência em discussões acadêmicas registradas 

nos últimos anos, grande parte das conclusões não apontam propostas que favoreçam a 

resolução do problema. Isso pode ser justificado pela própria Comissão Especial (1996), 

quando ela interpreta que a definição das ações que levam à diminuição dos índices de evasão 

 
2
 Conforme Relatório de Gestão 2006-2014 da UFF. 

3
 Fonte: MEC, 2018. 
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só poderá se concretizar a partir de estudos complementares. Em seu relatório, a Comissão 

reiterou que muitos trabalhos não identificam e compreendem os fatores que levam o aluno à 

evasão: 

 

Tais fatores podem ser de caráter interno às instituições - específicos à estrutura e 

dinâmica de cada curso - ou externos a elas, relacionados a variáveis econômicas, 

sociais, culturais, ou mesmo individuais que interferem na vida universitária dos 

estudantes. Nesse sentido, o diagnóstico de evasão dos cursos universitários 

apresentado pelas diversas instituições que se integraram ao estudo sobre o 

desempenho das universidades brasileiras deve ser complementado por pesquisas 

que levem em conta a correlação possível da multiplicidade de fatores que 

seguramente interferem na enfocada evasão (COMISSÃO ESPECIAL, 1996, p. 60). 

 

Como estudo de caso, escolheu-se analisar o curso de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal Fluminense, localizado em Niterói. Objeto de estudo deste trabalho, ele 

permite o aprofundamento das questões levantadas anteriormente, como também possibilita 

esclarecimentos acerca dos altos índices de evasão nos cursos de Engenharia. Chrispim e 

Werneck (2003), por exemplo, argumentam que o ciclo básico, conjunto de disciplinas 

lecionadas nos primeiros semestres de um curso de graduação de Engenharia, seria um dos 

motivos para que os alunos perdessem o interesse em seguir a área. Por outro lado, Soares 

(2008) aponta que a evasão de estudantes de Engenharia teria como causas principais os 

conflitos vocacionais ao reconhecer que o curso que escolheram não correspondia às 

expectativas profissionais. 

Sintetizada a premissa, algumas perguntas se fazem necessárias para objetivar as 

especificidades deste trabalho. O que será entendido como evasão? Quais são as taxas de 

evasão do curso? Qual o perfil dos alunos que evadem? Quais são os principais fatores que 

contribuem com a evasão? Como tratar a evasão no curso de Engenharia de Produção?  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a ocorrência do fenômeno da evasão no 

curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, ao longo 

dos últimos 10 anos, para identificar as principais causas que levaram os alunos a evadir e 

propor diretrizes de atuação para atenuar esse problema. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos do estudo os seguintes pontos: 

   

● Contextualizar sinteticamente o fenômeno da evasão através da literatura; 

● Mensurar as taxas de diplomação, em formação e evasão do curso por ano/semestre 

de ingresso; 

● Identificar os principais fatores que contribuem para gerar a evasão no curso, a 

partir de individualidades dos estudantes e de fatores internos e externos à 

instituição; 

● Verificar se há correlação entre variáveis econômicas, sociais, culturais ou 

individuais do evadido com as causas de sua evasão; 

● Propor diretrizes de atuação voltadas à redução do índice de evasão no curso.  

 

1.4. DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo está delimitado pela investigação da evasão no curso de Engenharia de 

Produção da Universidade Federal Fluminense, localizado na cidade de Niterói, tomando 

como referência temporal o intervalo entre os anos 2008 e 2018. Dessa maneira, além da 

contemporaneidade do presente trabalho, analisa-se o problema sob a ótica das mudanças 

causadas pelo Reuni: crescimento do número de ingressantes, universidade mais plural quanto 

às características sociais e econômicas dos alunos e o Sisu como nova forma de ingresso a 

partir de 2011. 

O estudo de caso contribui à medida que não há tantas publicações sobre a temática da 

evasão na UFF e nenhuma em seu curso de Engenharia de Produção. Após análise de 

resultados e conclusão, espera-se auxiliar institucionalmente na atenuação do problema, 

colaborando, não só com o corpo discente universitário, mas também com o melhor uso dos 

recursos públicos aportados à formação de engenheiros de produção na UFF. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho estrutura-se na seguinte forma: 
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● O primeiro capítulo aborda uma breve contextualização do problema, seguida pela 

formulação do mesmo. Listam-se o objetivo geral e os específicos deste trabalho, 

delimitando-se temporalmente e espacialmente o estudo de caso e sua relevância;  

● O segundo capítulo diz respeito à revisão da literatura, a qual reúne o referencial 

teórico nacional e internacional utilizado como embasamento para conceituação e 

para o desenvolvimento do estudo de caso;  

● O terceiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização do trabalho; 

● O quarto capítulo encarrega-se do estudo de caso, apresentando os resultados 

obtidos, as análises dos resultados e as propostas de implementação;  

● O quinto capítulo, por fim, conclui este trabalho, identificando as vantagens a 

serem alcançadas com a implantação das propostas e sugerindo futuros estudos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. PROCESSO DE PESQUISA 

 

As primeiras buscas consolidaram-se usando o sistema Google Acadêmico. Os termos 

pesquisados continham assuntos como “Evasão no Ensino Superior”, “Evasão nas 

Universidades Federais” e “Evasão nos Cursos de Engenharia”. O critério de seleção do 

material concentrou-se nos autores e obras mais citadas. O Google Acadêmico disponibiliza 

opções de filtro, o que possibilita listar os conteúdos mais referenciados, além de permitir 

ordenação em prol da data de publicação. Através da leitura dos principais pesquisadores, 

foram identificadas outras referências agregadoras em suas bibliografias. Dessa maneira, 

dentre os objetos de estudo mais relevantes para este trabalho, estão levantamentos de autores, 

tais quais Silva Filho et al. (2007); Baggi e Lopes (2011); Dias, Theóphilo e Lopes (2010); 

Veloso e Almeida (2002); Ristoff (1995); e a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão 

(1996). 

Dando prosseguimento à pesquisa, foi usada a base SCOPUS (Elsevier), por meio do 

Portal de Periódicos CAPES/MEC. O primeiro passo fora filtrar, dentre títulos, resumos e 

palavras-chave, documentos que continham as palavras “dropout” e “higher education”, 

resultando em 492 artigos. Entretanto, muitos não eram pertinentes ao estudo e, por isso, 
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mediante a utilização de filtro, pôde-se selecionar apenas trabalhos que realmente debatiam a 

evasão no ensino superior. Dessa forma, um refinamento por área de pesquisa foi realizado 

com o objetivo de excluir aquelas que não eram de interesse ao presente trabalho. As áreas 

contempladas foram “Social Science”, “Engineering”, “Psychology” e “Business, 

Management and Accounting”, excluindo-se capítulos de livros e notas de aulas. Após o 

refinamento, a base retornou um total de 314 documentos. 

Através da base SCOPUS (Elsevier), pôde-se gerar gráficos, conforme os filtros 

utilizados. Esses gráficos incluem a quantidade de publicações por ano e os países com maior 

número de publicações. A partir do Gráfico 1, observa-se o comportamento da discussão 

acerca da evasão e como o fenômeno passara a ser mais debatido nos últimos dezoito anos, 

principalmente a partir de 2006. Além disso, como transparece o Gráfico 2, os três países com 

o maior número de publicações sobre o tema são Estados Unidos (United States), Espanha 

(Spain) e Reino Unido (United Kingdom). 

 

Gráfico 1 – Número de Documentos por Ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Gráfico 2 – Número de Documentos por País 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Objetivando uma pesquisa mais específica, foram realizadas buscas que combinavam 

as palavras-chave “methodology” e “factors” com as, já pesquisadas, “dropout” e “higher 

education”. Então, mediante leitura dos resumos dos documentos restantes para alinhamento 

com o tema da pesquisa, escolheram-se os trabalhos mais relevantes, tais quais Tinto (1975, 

1982); Astin (1975); Lassibille e Goméz (2008); Platt Neto et al. (2008); Hu e St. John 

(2001); Severiens e Dam (2012); Aina (2013); Arias Ortiz e Dehon (2013); Mangum (2005); 

Belloc et al. (2010); entre outros. 

Por fim, os artigos encontrados na base SCOPUS foram adicionados aos artigos 

pesquisados no Google Acadêmico e alguns livros sobre o assunto. Com base nas referências 

elencadas, a próxima parte do estudo contextualiza a evasão no ensino superior 

internacionalmente e nacionalmente, tratando o conceito, a medida, os números e os 

principais fatores da problemática. 
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2.2. EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR  

 

O estudo sobre a evasão fora relevante em muitos países ao redor do mundo, como o 

Estados Unidos (BERGER, 2001; BRAXTON, BRAY e BERGER, 2000; HU e ST. JOHN, 

2001; MANGUM, 2005; MUNRO, 1981), Espanha (LASSIBILLE e GOMÉZ, 2008), Itália 

(AINA, 2013; BELLOC et al., 2010), Holanda (SEVERIENS e DAM, 2012), Bélgica 

(ARIAS ORTIZ e DEHON, 2013) e, até mesmo, no Brasil (FURTADO e ALVES, 2012; 

PLATT NETO et al., 2008). O fenômeno fora analisado de acordo com uma variedade de 

perspectivas, explorando suas causas e consequências, além de propor ações preventivas e 

corretivas que reduziriam o seu impacto (ASTIN, 1975; BERGER, 2001; BRAXTON, BRAY 

e BERGER, 2000; FURTADO e ALVES, 2012; MUNRO, 1981; TINTO, 1975, 1982). 

Segundo Lassibille e Goméz (2008), a evasão é definida como o abandono de um 

determinado curso, independentemente da motivação do estudante. Idealmente, os cursos são 

projetados sem pensar no problema da evasão, por conta dos impactos negativos causados 

pela não-integralização do currículo de um estudante. No caso das universidades públicas 

brasileiras é ainda pior; uma vez que essas são financiadas exclusivamente pelo Estado. Os 

impactos negativos, portanto, são associados ao desperdício de dinheiro público e às perdas 

sociais devido, por exemplo, ao custo de treinamento de profissionais demandados e 

financiados pela sociedade (PLATT NETO et al., 2008). 

 No contexto internacional, os autores têm pesquisado por décadas os antecedentes da 

evasão no ensino superior. Para Astin (1975), muitas causas levam os estudantes 

universitários a evadir, como baixa qualidade do ensino, dificuldades financeiras, falta de 

vocação para a carreira e notas baixas. Tinto (1975, 1982) endossou os antecedentes 

mencionados por Astin (1975), dando mais atenção aos aspectos financeiros dos abandonos. 

Mais recentemente, outros aspectos foram investigados, tais como questões relacionadas à 

raça (HU e ST. JOHN, 2001), gênero (SEVERIENS e DAM, 2012), histórico familiar (AINA, 

2013) e histórico educacional (ARIAS ORTIZ e DEHON, 2013). 

No Brasil, os autores apontam, como causas da evasão, baixa qualidade de ensino 

médio e baixo desempenho dos alunos (VELOSO e ALMEIDA, 2002). A necessidade de 

muitos estudantes trabalharem o dia e estudarem à noite faz com que seja difícil a transição do 

ensino médio para o ensino superior (DIAS, THEÓPHILO e LOPES, 2006). Além disso, o 

modelo de ensino superior brasileiro combinado com a ineficiência de gestão são dois outros 

aspectos que contribuem para a evasão (RISTOFF, 1995). O fenômeno — ainda não tanto 
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explorado no país — começou a ser valorizado politicamente somente a partir de 1995, com a 

criação da Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, através da Portaria SESu/MEC.  

 

2.2.1. Estudo da Comissão Especial 

 

O estudo realizado pela Comissão Especial para o Estudo da Evasão nas 

Universidades Brasileiras compreendeu, pela primeira vez no Brasil, união entre diferentes 

instituições de ensino superior para investigar as causas da evasão. Ele constituiu-se de um 

trabalho regular que visava construir uma metodologia única para ser utilizada em diversas 

instituições e, com isso, conceituar a evasão. Portanto, o primeiro passo da Comissão era 

responder a pergunta inicial contemplada: de qual evasão estamos falando? Evasão de curso? 

Evasão da instituição? Evasão do próprio sistema? A resposta seguiu com a classificação 

abaixo: 

 

1) evasão de curso: quando o estudante desliga-se do curso superior em situações 

diversas, tais como: abandono (deixa de matricular-se), desistência (oficial), 

transferência ou reopção (mudança de curso), exclusão por norma institucional; 

2) evasão da instituição: quando o estudante desliga-se da instituição na qual está 

matriculado;  

3) evasão do sistema: quando o estudante abandona de forma definitiva ou 

temporária o ensino superior (COMISSÃO ESPECIAL, p.56). 

 

A comissão definiu seu objeto do estudo como evasão dos cursos de graduação, 

considerando-a como a saída definitiva do aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo. A 

justificativa da escolha partiu de alguns parâmetros básicos: 

 

a) a necessidade de aprofundar e sistematizar o conhecimento sobre o desempenho 

dos cursos de graduação, subsidiando, inclusive os processos de avaliação 

institucional já em curso na maioria das IESP do país; 

b) a percepção de que esse aprofundamento era essencial para a identificação de 

causas e proposição de medidas de aperfeiçoamento daquele desempenho; 

c) a consciência das dificuldades operacionais para o desenvolvimento do estudo em 

dimensão mais ampla tendo em vista, entre outros, os fatores tempo, disponibilidade 

limitada dos membros da Comissão, diferentes estágios de desenvolvimento dos 

bancos de dados discentes nas IESP, inexistência, em nível nacional, de conjunto 

dados relativos ao destino dos evadidos dos diferentes cursos (COMISSÃO 

ESPECIAL, p. 57). 

 

Em seguida, a Comissão preocupou-se em escolher a mais adequada metodologia, 

dado a abrangência do seu universo e a diversidade de casos que iria encontrar. O ponto de 
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partida para determinação dessa orientação recebeu influência dos três métodos propostos por 

Ramos (1995) para detalhar os índices de evasão. 

O primeiro dos métodos chama-se “Tempo-Médio” e é expresso pela equação a 

seguir: 

 

% de evasão = [(NVPv - NAV) / NVPv ]100 

 

Onde NVPv é o número de vagas preenchidas no Vestibular nos anos correspondentes 

ao tempo médio de conclusão do curso e NAV é o número de alunos vinculados nos anos 

correspondentes a esse tempo médio. 

O segundo método é o “Quase-Fluxo”, que compara as vagas preenchidas no 

Vestibular com o número de alunos vinculados em cada ano do tempo médio do curso, 

método semelhante ao adotado pelo MEC. 

O terceiro e último é apresentado como “método de Fluxo”; metodologia que avalia o 

ingresso, retenção e saída de alunos por ano de ingresso na instituição. 

A metodologia usada pela Comissão Especial foi definida como de fluxo ou de 

acompanhamento de estudantes — esta difere do método de Fluxo de Ramos somente quanto 

aos termos dos prazos em que se cobre os fluxos. Para implementá-la, os seguintes 

procedimentos foram adotados: a) acompanhar os alunos ingressantes em determinado curso, 

em ano ou semestre específicos, até o prazo máximo de integralização do referido curso, de 

acordo com prazos estipulados pelo extinto Conselho Federal de Educação - CFE ou, na 

ausência deles, estabelecidos naqueles por analogia pela Comissão; b) utilizar as gerações 

completas dos cursos estudados, cujo prazo máximo de integralização curricular houvesse 

expirado nos semestres 92/2, 93/1, 93/2, 94/1 e 94/2. 

Quanto aos termos empregados pela Comissão, 

 

Ano/período-base - Corresponde ao ano e semestre de ingresso do estudante na 

universidade. 

 

Ingressante - Aluno que ingressou em dado curso, no ano/período-base 

considerado, independente da forma de ingresso. Deste modo, foram computados 

todos os ingressantes no ano/período-base estabelecido qualquer que tenha sido a 

forma de ingresso na universidade (vestibular, transferência, reingresso etc.) 

 

Diplomado - Aluno que concluiu o curso de graduação dentro do prazo máximo de 

integralização curricular fixado pelo CFE, contado a partir do ano/período-base de 

ingresso. 
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Retido - Aluno que apesar de esgotado o prazo máximo de integralização curricular 

fixado pelo CFE, ainda não concluiu o curso, mantendo-se, entretanto, matriculado 

na universidade. 

 

Evadido - Aluno que deixou o curso sem concluí-lo. 

 

Geração Completa - Corresponde à situação do conjunto de ingressantes em um 

dado curso, em um ano/período-base, ao final do prazo máximo de integralização 

curricular (COMISSÃO ESPECIAL, p. 59). 

 

Sendo geração completa: 

 

Aquela em que o número de diplomados (Nd), mais o número de evadidos (Ne), 

mais o número de retidos (Nr) é igual ao número de ingressantes (Ni) no ano-base, 

considerando que o tempo máximo de integralização do curso seja Ni = Nd + Ne + 

Nr (COMISSÃO ESPECIAL, p. 57). 

 

Dessa forma, no levantamento da evasão de curso, considerou-se a série histórica de 

dados sobre uma geração/turma de alunos ingressantes e o tempo máximo de integralização 

curricular. Foram identificados como evadidos do curso os alunos que não se diplomaram 

neste período e que não estavam mais vinculados ao curso em questão. A fórmula de cálculo 

da evasão representou-se da seguinte forma: 

 

% Evasão = [(Ni - Nd - Nr )/Ni ]*100 

 

Sendo, Ni o número de ingressantes, Nd o número de diplomados e Nr o número de 

retidos. 

A aplicação da metodologia encontrou alguns problemas no que diz respeito à 

organização das instituições de ensino superior e aos procedimentos internos. Por isso, a 

Comissão informou: 

 

Registrou-se grande disparidade de tratamento dos processos de jubilamento ou 

recusa de matrícula, que têm impactos nos índices de cada um dos cursos. De certa 

forma, isto fica subjacente aos elevados índices de retenção, nas instituições em que 

o processo é mais flexível, ou não observado (COMISSÃO ESPECIAL, p. 58). 

 

Essa questão influenciou os resultados obtidos e levantou a necessidade da equalização 

de tempos de integralização e de normas de jubilamento, por exemplo. Além do mais, 

segundo a própria, a discussão da evasão dimensionou o quão importante e polêmico é o 

assunto. A qualificação dos dados quantitativos passa, portanto, a ser uma meta a alcançar 



27 

 

 

pela continuidade das investigações, quer pelas próprias instituições, quer em nível nacional. 

Isto porque o estudo levanta uma questão epistemológica para futuras discussões, ou seja, 

aquela relativa à pertinência dos dados quantitativos como suficientes para conclusões a 

respeito da adequação do funcionamento dos vários cursos, universidades e do próprio 

sistema público de ensino superior. 

As principais causas influentes na evasão foram elencadas pela Comissão Especial, 

segundo os dados de outros estudos, dividindo-se em fatores de três ordens. Em primeiro 

lugar, aqueles que se relacionam ao próprio estudante; em segundo, os relacionados ao curso e 

à instituição; e finalmente, os fatores socioculturais e econômicos externos. 

Em relação aos fatores referentes às características individuais do estudante, a 

Comissão apontou: 

 

A personalidade; as habilidades de estudo; os fatores decorrentes da formação 

escolar anterior; aqueles vinculados à escolha precoce da profissão; aqueles 

relacionados às dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária; aqueles 

decorrentes da incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo 

do trabalho; aqueles oriundos do desencanto ou da desmotivação dos alunos em 

cursos escolhidos em segunda ou terceira opção; aqueles relacionados às 

dificuldades na relação ensino-aprendizagem, traduzidas em reprovações constantes 

ou na baixa freqüência às aulas; aqueles fruto da desinformação a respeito da 

natureza dos cursos e em razão da descoberta de novos interesses que levam à 

realização de um novo Vestibular (COMISSÃO ESPECIAL, p.61). 

  

Referente aos fatores internos às instituições, estavam as causas: 

 

1) peculiares a questões acadêmicas tais como: currículos desatualizados, alongados, 

com rígida cadeia de pré-requisitos, além da falta de clareza sobre o próprio projeto 

pedagógico do curso; 2) relacionadas a questões didático-pedagógicas, por exemplo, 

critérios impróprios de avaliação de desempenho discente, relacionadas à falta de 

formação pedagógica ou ao desinteresse do docente; 3) vinculadas à ausência ou ao 

pequeno número de programas institucionais para o estudante, como Iniciação 

Científica, Monitoria, programas PET (Programa Especial de Treinamento) etc.; 4) 

decorrentes de insuficiente estrutura de apoio ao ensino de graduação, laboratórios 

de ensino, equipamentos de informática etc.; 5) inexistência de um sistema público 

nacional que viabilize a racionalização da utilização das vagas, afastando a 

possibilidade da matrícula em duas universidades (COMISSÃO ESPECIAL, p.62). 

 

  

E, por fim, os fatores externos às instituições:  

 

Questões relativas ao mercado de trabalho; relacionadas ao reconhecimento social 

da carreira escolhida; afetos à qualidade da escola de primeiro e no segundo grau; 

vinculados a conjunturas econômicas específicas; relacionados à desvalorização da 

profissão, por exemplo, o caso das Licenciaturas; vinculados às dificuldades 
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financeiras do estudante; relacionados às dificuldades da universidade atualizar-se, 

frente aos avanços tecnológicos, econômicos e sociais da contemporaneidade; 

relacionados à ausência de políticas governamentais consistentes e continuadas, 

voltadas ao ensino de graduação (COMISSÃO ESPECIAL, p.62). 

 

O que a Comissão esboça é que grande parte dos problemas da evasão estão 

intrinsecamente ligados; as escolhas pessoais, por exemplo, são influenciadas por fatores 

externos, tais como o prestígio social da profissão, as possibilidades de desenvolvimento 

profissional ou a força das pressões familiares. É igualmente forte o peso dos fatores intra-

universitários, grandemente desencorajadores em muitos casos. Dentre esses, destacam-se: 

currículos de cursos de graduação demasiado extensos, estratificados, rígidos, conservadores e 

desatualizados. E o problema tende a piorar quando a eles se associam outros de natureza 

didático-pedagógica, vinculados a metodologias tradicionais, ancoradas na “transmissão” e na 

repetição; ou à atuação de docentes pouco comprometidos, tanto com o ensino de graduação 

como em projetos de atualização dos conteúdos necessários à formação acadêmica e 

profissional dos estudantes. De acordo com a Comissão, é flagrante a falta de preparo da 

grande maioria dos docentes universitários em relação aos procedimentos didáticos que os 

auxiliarão a melhor desenvolver suas práticas docentes. 

Em contrapartida, o estudo registra a insuficiência numérica de docentes em 

determinadas áreas — o que pode se enxergar a partir do início dos anos de 1990, 

exacerbando-se em 1995, por força do crescente número de aposentadorias de docentes com 

mais conhecimento e experiência — o que também contribui para agravar os problemas 

descritos anteriormente. 

De acordo com o relatório, as questões externas relativas ao mercado de trabalho, às 

perspectivas de remuneração e à possibilidade de emprego em um país constantemente 

agravado por crises econômicas são precisas para o futuro do jovem estudante universitário. 

Nesse contexto, em cursos como os de Licenciatura, mesmo que o estudante se interesse pela 

profissão, ele é levado a mudar de curso, em função das potenciais dificuldades profissionais 

por ele vislumbradas. Ademais, esse estudante, em sua grande maioria, pertence à classe 

econômica mais desfavorecida, em termos de renda familiar ou pessoal. 

Segundo a Comissão, a precária formação escolar de muitos dos universitários, devido 

ao sucateamento do sistema de ensino de primeiro e segundo graus do país, é fator 

determinante das dificuldades por eles enfrentadas. A “falta de base” do aluno pode levar a 

reprovações sucessivas em determinadas disciplinas e, muitas vezes, ao abandono do curso. E 
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se, além disso, o estudante atravessar dificuldades financeiras, a perspectiva de continuidade 

de seus estudos universitários é ainda mais remota.  

Em suma, entende-se que cada instituição precisaria diagnosticar os sintomas e suas 

ocorrências como parte de um processo mais amplo da avaliação institucional. Desse modo, 

não se poderia discutir a evasão, sem levar em conta problemas externos, como o desemprego 

dos diplomados, descontentamento com a comunidade, a escassez de recursos orçamentários, 

a ausência de pré-requisitos etc. São vários os fatores que influenciam na evasão e eles se 

interpenetram.  

Acima de tudo fica claro que, por detrás de um número, existe uma história. Nesta 

perspectiva, os números surgem somente como indicadores de problemas, cuja compreensão 

necessita de análises de natureza qualitativa. Na verdade, de acordo com a Comissão, o 

desempenho acadêmico é processo influenciado por um conjunto de fatores inter-relacionados 

e muitas vezes multiplicativos. Entender isso é o primeiro passo para compreender esse 

processo em sua complexa dimensão e só assim que as universidades alcançarão condições de 

agir para reparar os problemas relacionados a ele.  

A Comissão destacou algumas propostas de encaminhamento para a melhoria dos 

índices de desempenho dos cursos: 

 

- flexibilizar os currículos dos cursos em termos de menor carga horária; 

- oferecer atividades de apoio pedagógico a estudantes com dificuldades de 

desempenho; 

- melhorar a formação pedagógica do docente universitário; 

- adotar políticas institucionais que valorizem o ensino de graduação, tais como: 

destinação de recursos orçamentários exclusivamente para a graduação; implantação 

de linha de crédito para projeto de pesquisa ou de melhoria pedagógica em ensino; 

direcionar recursos orçamentários para reequipamento e manutenção de laboratórios 

e bibliotecas; valorização da atuação dos docentes nos cursos de graduação; 

- estabelecer mecanismos de apoio psicopedagógico ao estudante; 

- criar ou ampliar programas de bolsas acadêmicas; 

- elaborar projetos de aprimoramento dos cursos; 

- ampliar programas convênios para estágios dos estudantes junto a empresas, 

escolas etc.; 

- desenvolver programas de cultura e lazer nas instituições universitárias; 

- ação pedagógica organizada em disciplinas com altas taxas de reprovação; 

- produção de material de divulgação, junto aos estudos de ensino médio, a respeito 

do perfil dos cursos e das possibilidades de profissionalização a eles vinculadas; 

- definição de um sistema público – legislação e registros acadêmicos – que impeça 

a duplicidade de inserção dos alunos em cursos oferecidos pelas instituições 

públicas; 

- atualização dos currículos dos cursos e criação de novos cursos que respondam às 

mudanças sociais contemporâneas – urbanas, culturais, artísticas, tecnológicas, 

organizacionais etc., contemplando por igual o desenvolvimento do cidadão e do 

profissional (COMISSÃO ESPECIAL, p.64). 
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 Conforme Baggi e Lopes (2011), compreende-se, portanto, a evasão como um 

fenômeno de causas multifatoriais que relaciona problemas pessoais, acadêmicos, 

pedagógicos e de gestão institucional. 

 

 2.2.2. Estudos macroscópicos 

 

O governo federal brasileiro, por intermédio do Reuni, definira medidas para avaliar a 

diplomação dos alunos. Por exemplo, utiliza-se a “Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)”; 

que é a relação entre o número de diplomados e o total do número de ingressantes, levando 

em conta a duração média de cada curso e o número de alunos que ingressaram neste mesmo 

curso. Platt Neto et al. (2008) apresentam outra medida baseada no “Taxa de Evasão Total 

(TET)”, que é a razão entre o total de evadidos e o total de ingressantes. 

O estudo, realizado por Silva Filho et al. (2007) dispôs de dados do Inep, com suas 

Sinopses do Ensino Superior, durante o período de 2000 a 2005. Em sua pesquisa, os autores 

calcularam a evasão anual média brasileira. A análise debateu a problemática no conjunto de 

todas as IES do país, por forma de organização acadêmica (Universidade, Centros 

Universitários e Faculdades), por categoria administrativa (Pública e Privada), por região 

geográfica, por área do conhecimento (Agricultura e Veterinária; Ciências, Matemática e 

Computação; Ciências Sociais, Negócios e Direito; Educação; Engenharia, Produção e 

Construção; Humanidades e Artes; Saúde e Bem-Estar Social; e Serviços) e por curso, bem 

como comparou os dados internacionalmente.  

A evasão anual pode ser calculada pela comparação entre o número de alunos que 

estavam matriculados num determinado ano, subtraídos os concluintes, com a quantidade de 

alunos matriculados no ano seguinte, subtraindo-se deste último total os ingressantes desse 

mesmo ano. Assim, mede-se a perda de alunos de um ano para outro: 

 

E(n) = 1 – [ M(n) – I(n) ] / [ M(n-1) – C(n-1) ] 

 

Onde E é evasão, M é número de matriculados, C é o número de concluintes, I é o 

número de ingressantes, n é o ano em estudo e (n-1) é o ano anterior. Esta forma de cálculo é 

mais exata do que a utilizada em alguns trabalhos internacionais, além de se diferenciar 

daquela que mede o índice de titulação do curso, representativa da evasão total.  
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A vantagem do cálculo de evasão anual média é que ele possibilita visualizar 

comportamentos e tendências durante os anos. A partir daí os resultados alcançados por Silva 

Filho et al. (2007) foram os seguintes: 

 

1) A evasão anual média para o conjunto formado por todas as IES do Brasil, 

entre 2000 e 2005, foi de 22% — nas IES públicas ela oscilou em torno dos 12%, 

variando entre 9 e 15% no período, enquanto, nas IES privadas, a oscilação girou em 

torno de 26%; 

2) As universidades e os centros universitários apresentaram uma taxa de 

evasão anual média de 19%, enquanto as faculdades apresentaram índices bem 

superiores à média nacional, em torno de 29%; 

3) A região Norte, com 16%, apresentou o menor índice de evasão anual 

média; na região, 60% de alunos estavam matriculados em IES pública. Na região 

Nordeste, o índice foi de 21%, nas regiões Sudeste e Sul, foi de 22% e, por último, no 

Centro-Oeste foi de 23%. Alguns estados se destacaram com maiores taxas de evasão, 

sendo a mais elevada no Rio de Janeiro com 33%; índice bem superior à média 

nacional. A menor taxa, por sua vez, ocorreu no Pará, com um índice inferior à metade 

da média nacional; 

4) Entre as áreas do conhecimento, as três maiores taxas de evasão média anual 

encontraram-se em Serviços com 29%, seguida por Ciências, Matemática e 

Computação com 28% e Ciências Sociais, Negócios e Direito com 25%. Engenharia, 

Produção e Construção atingiu a quinta posição com 21%. A menor evasão, com 17%, 

encontrou-se em Agricultura e Veterinária; 

5) Os cursos com as maiores taxas de evasão em 2005, seja de IES pública ou 

privada, foram Matemática com 44%, Marketing e Publicidade com 36% e Educação 

Física com 34%. Os cursos com menores taxas foram Medicina com 5%, Formação de 

Professores de Disciplinas Profissionalizantes com 7%, Formação de Professores de 

Matemática com 7% e Odontologia com 9%; 

6) Os autores fizeram também uma correlação entre evasão e demanda, 

mostrando que os cursos com alta relação candidato/vaga apresentam baixas taxas de 

evasão, enquanto cursos com baixa relação candidato/vaga têm altos índices. Em 

2005, as áreas de Saúde e Bem-Estar Social; Agricultura e Veterinária; e Engenharia, 

Produção e Construção apresentaram taxas de evasão, respectivamente, de 19%, 13% 
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e 20% — todas menores que a média nacional. A área de Serviços, que apresenta 

baixa demanda, apresentou índice bem acima da média nacional, em torno de 28%; 

7) Na comparação com o cenário internacional, os índices brasileiros não se 

distinguiram daqueles apresentados pelos EUA, com a inversão entre público e 

privado, uma vez que lá as IES privadas são mais prestigiosas e concorridas. As taxas 

brasileiras ficaram um pouco abaixo dos países da América Latina, que têm o setor 

privado de ensino superior mais desenvolvido, tais como: Bolívia, Chile, Colômbia, 

Uruguai e Venezuela. Em relação aos países orientais, como Japão e Coréia do Sul, os 

índices brasileiros foram superiores, enquanto nos países europeus, como a Suécia, 

Itália e França, inferiores. 

 

2.2.3. Estudos microscópicos 

 

Contudo, estimar a taxa de evasão não é suficiente. Segundo Silva Filho et al. (2007), 

existe uma correlação, embora não muito significativa, com fatores socioeconômicos. Eles 

apontam para a necessidade de estudos sistemáticos com vistas a reduzir essas taxas para 

evitar desperdícios, tanto do ponto de vista social, quanto financeiro. Por isso se faz 

necessário ir além dos números para compreender de maneira mais profunda o problema, 

identificando os principais fatores que fomentam a evasão para que os gestores públicos 

possam melhorar as suas estratégias para com as universidades brasileira. Após o avanço da 

política de cotas implementada em universidades federais, por exemplo, já foi possível medir 

e discutir, não só a sua eficácia como uma ação de inclusão social, mas também as possíveis 

diferenças no desempenho dos estudantes como uma política pública. 

Segundo Ristoff (1995), a discussão sobre a evasão requer uma reflexão crítica sobre o 

modelo universitário brasileiro e sua gestão. Tal discussão deve ser baseada, não somente na 

descrição da taxa de evasão em números, mas também na compreensão qualitativa desse 

fenômeno. Dessa forma é possível que se identifique os elementos mais frágeis no modelo de 

educação e que se compreenda as alternativas para melhoria. Vários estudos internacionais 

analisaram empiricamente o fenômeno da evasão, buscando entender as razões pelas quais um 

aluno sai ou conclui um curso. São eles: Mangum et al. (2005) e Belloc et al. (2010) nos 

Estados Unidos e na Itália, respectivamente; além dos estudos de Lassibille e Gómez (2008) e 

Arias Ortiz e Dehon (2013), realizados com dados de universidades na Espanha e na Bélgica, 

respectivamente. 



33 

 

 

A pesquisa realizada por Mangum et al. (2005) identificou os fatores que causavam a 

evasão em uma escola de negócios americana. Foram coletados dados de 403 estudantes em 

duas fases: inicialmente de alunos que estavam no segundo semestre do primeiro ano e depois 

dos mesmos alunos quatro semestres mais tarde. O estudo determinou a relação de cada 

variável na evasão e três fatores obtiveram associação significativa: o desempenho das notas 

no primeiro semestre, a avaliação média do curso pelos alunos no primeiro semestre e a 

percepção de dificuldades financeiras. 

Belloc et al. (2010), que também realizaram sua pesquisa em uma business school, 

analisaram a influência das características individuais do estudante, como sexo, local onde 

residia, renda familiar, histórico do ensino médio e desempenho na graduação. Os dados 

foram extraídos da School of Economics and Management of the University of Rome 

(Sapienza) e abrangeram um total de 9725 alunos do curso de três anos nos períodos 2001-

2002 e 2006-2007. Os resultados mais relevantes do trabalho indicavam que pessoas de 

classes sociais mais altas, mulheres e quem havia entrado na universidade com idade acima da 

média, eram mais propensos a se formar no ensino superior. Além disso, ao contrário de 

outros estudos, os autores identificaram em sua amostra que os alunos com as melhores notas 

no ensino médio estavam mais inclinados a evadir. Por outro lado, os alunos com o melhor 

desempenho durante a graduação possuíam menos risco de abandono. 

A pesquisa de Lassibille e Gómez (2008) foi realizada com 6991 alunos de 40 cursos 

diferentes da Universidade de Málaga, totalizando 28999 observações. Os autores 

consideraram o tempo (medido em anos) como uma variável discreta e exploraram como 

informações o ano em que aluno saiu ou formou-se. Os resultados indicaram que fatores como 

idade, período de entrada na universidade (se fora muito tarde ou muito cedo após o ensino 

médio), entrada no curso desejável, apoio financeiro, residência universitária e pais com o 

ensino superior completo, influenciaram positivamente na conclusão do curso. 

Arias Ortiz e Dehon (2013) investigaram os fatores que levaram à taxa de evasão e 

conclusão dos cursos de graduação na Free University of Brussels, na Bélgica. Um total de 

5822 observações foram retiradas dos registros da universidade de alunos matriculados entre 

1997-1998 e 2001-2002. Os dados consistiam de informações demográficas fornecidas pelos 

estudantes na sua inscrição. Os resultados mostraram que o livre acesso ao ensino superior 

belga não contribui para uma redução da taxa de evasão. Segundo os autores, os fatores mais 

relevantes que causam a evasão estão relacionados ao histórico socioeconômico, o número de 

reprovações no primeiro ano e a possibilidade de trocar de curso após repetir no primeiro ano. 
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Alunos de melhores condições socioeconômicas e que tiveram a oportunidade de transferir-se 

para outro curso, depois de reprovar no primeiro ano, eram mais propensos a se formar. 

Através das pesquisas mencionadas acima, observa-se que havia uma ampla gama de 

fatores que contribuíam para a evasão e formação dos estudantes. No entanto, na pesquisa 

atual, optou-se por não tomar essas indicações como evidência para definir a hipótese. 

Inspirada e sugerida por Haig (2005), tomou-se a abordagem de confrontar e dialogar com as 

evidências geradas por teorias e conjuntos de dados, buscando não especificamente refutar ou 

confirmar a hipótese, mas levantar mais evidências para o fenômeno de interesse.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa deste trabalho caracteriza-se pelos seguintes tipos: 

 

● Qualiquantitativa quanto à abordagem; 

● Aplicada quanto à natureza; 

● Descritiva quanto aos objetivos; 

● Estudo de Caso quanto aos procedimentos; 

 

A abordagem qualiquantitativa surge como método complementar, permitindo 

quantificar os dados da evasão à medida que aprofunda a análise do fenômeno estudado sob 

uma ótica qualitativa. 

De natureza aplicada, a pesquisa traz um maior entendimento sobre a problemática da 

evasão, ao passo que propõe soluções para uma intervenção de qualidade na realidade.  

Seus objetivos são orientados descritivamente, medindo o comportamento quantitativo 

das variáveis da realidade apresentada e analisando associações existentes entre elas. Segundo 

Hedrick (1993 apud GRAY, 2012, p.36), “o propósito de um estudo descritivo é proporcionar 

um quadro de um fenômeno como ele ocorre naturalmente.”. 

A procedimento da pesquisa a configura como um estudo de caso. Seguindo Gray 

(2012), o intuito do estudo de caso não é controlar ou manipular as variáveis, mas sim 

interpretar e explicar situações e eventos. 
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3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do presente estudo é representada pelo conjunto de alunos e ex-alunos do 

curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Enquanto 

sua amostra analisada compreende os estudantes que ingressaram oficialmente no curso entre 

o primeiro semestre do ano de 2008 e o primeiro semestre de 2018. 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados dividiu-se em duas partes.  

Através de seu sistema de transparência4, a UFF veicula os quantitativos de alunos 

Ingressantes, Formados e Cancelados, como também o Total de Formados Por Curso. 

Entretanto, essas informações não são coincidentes com os dados da própria Superintendência 

de Tecnologia da Informação (STI), disponibilizados à coordenação do curso de Engenharia 

de Produção através de duas planilhas: o Relatório de Resumo Acadêmico e o Relatório de 

Listagem de Alunos. Como a STI não explica os números da transparência, optou-se por 

utilizar os relatórios exclusivos da coordenação, resguardando informações pessoais dos 

alunos e ex-alunos — como nome, e-mail e coeficiente de rendimento.  

 A segunda parte da coleta utilizou como instrumento de medida um questionário — 

elaborado e voltado exclusivamente aos estudantes que evadiram do curso — cujos principais 

objetivos eram identificar os principais fatores que contribuem para gerar a evasão no curso e 

verificar se havia correlação entre as causas de sua saída e variáveis sociais, econômicas e 

culturais. O questionário foi enviado, através do e-mail da coordenação do curso, para os 

evadidos da amostra, estando disponível para resposta e edição durante três semanas. Ele era 

dividido em quatro seções.  

A primeira seção coletava o e-mail do respondente e centralizava sua interrogativa nas 

questões que antecederam sua matrícula na universidade. As questões incluíam saber, por 

exemplo, sua cor/raça, onde cursara o ensino médio, sua forma de ingresso na UFF, onde 

residia antes de matricular-se na universidade etc. 

 
4
 Disponível em <https://app.uff.br/transparencia/ingressantes_formados_cancelados>. Acesso em: 16 

de dezembro de 2018. 
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A segunda seção materializava características pessoais, familiares e financeiras a 

respeito do ex-aluno no momento em que saíra do curso. As perguntas abordavam sua idade, 

seu estado civil, se possuía filho, se residia em Niterói, se realizava atividade remunerada etc. 

A terceira seção explorava a escolha do evadido dentre os cursos de graduação e as 

universidades, com duas questões que indagavam se Engenharia de Produção fora sua 

preferência dentre os cursos de graduação e se a UFF fora sua preferência dentre as 

universidades. 

 E, finalmente, a quarta seção listava 25 fatores que possivelmente motivam a evasão e 

solicitava ao antigo estudante do curso que marcasse as causas que mais influenciaram na sua 

saída; “Interesse em seguir outra carreira”, “Pouca flexibilidade curricular” e “Longa 

distância entre casa e universidade” foram uns dos exemplos utilizados. Como pergunta 

opcional, a parte final também pedia ao respondente que escrevesse o que queria que fosse 

diferente, caso ainda estivesse no curso hoje. 

 

3.4. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.4.1. Dos Relatórios 

 

O Relatório de Resumo Acadêmico colaborou com quase todos as variáveis para a 

primeira parte do procedimento metodológico. Através dele, organizaram-se dados acerca do 

ingressante do curso; sua Forma de Ingresso (se foi pelo Vestibular, Sisu ou transferência 

facultativa, por exemplo), sua atual situação (se ele está inscrito, formado ou com matrícula 

cancelada, evidenciado o tipo de cancelamento, por exemplo), seu percentual de 

integralização (carga horária cursada por carga horária total do currículo), seu currículo, seu 

ano/semestre de ingresso e, finalmente, seu número de semestres cursados. As variáveis e 

seus conjuntos podem ser visualizados abaixo: 

 

● Forma de Ingresso 

○ ENEM 2º Semestre 

○ Mandado de Segurança 

○ Mudança de Curso 

○ Mudança de Curso PAD 

○ Mudança de Localidade 
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○ PEC-G 

○ Reingresso de outras IES 

○ Rematrícula 

○ Revinculação Cursos AFIM 

○ Sisu 

○ Transferência Ex Ofício 

○ Transferência Facultativa 

○ Transferência Interinstitucional 

○ Vestibular 

● Situação 

○ Cancelamento de Ingressante Trancado Semestre de Ingresso 

○ Cancelamento Ingressante por Insuficiência de Aproveitamento 

○ Cancelamento por Abandono 

○ Cancelamento por Insuficiência de Aproveitamento 

○ Cancelamento por Motivo de Falecimento 

○ Cancelamento por Mudança de Curso 

○ Cancelamento por Mudança de Localidade 

○ Cancelamento por Rematrícula 

○ Cancelamento por Solicitação Oficial 

○ Concluinte 

○ Formado 

○ Formando 

○ Inscrito 

○ Mobilidade Acadêmica Internacional 

○ Trancado 

○ Trancamento Automático 

● % de Integralização 

○ 0.0% – 100.0% 

● Currículo 

○ 42.01.001 

○ 42.01.002 

● Ano/Semestre de Ingresso 

○ 2008/1 – 2018/1  
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● Semestres Cursados 

○ 0 – 28 

 

Em relação aos dados dispostos acima, três tratamentos tornaram-se essenciais.  

O primeiro diz respeito ao conjunto da variável “Forma de Ingresso”. Como listado 

abaixo, agruparam-se os valores “ENEM 2º Semestre”, “Mandado de Segurança”, “Mudança 

de Curso PAD”, “Mudança de Localidade”, “PEC-G”, “Transferência Ex Ofício” e 

“Transferência Interinstitucional” em um novo valor chamado “Outras”, pois os números de 

ingressantes com esses valores representavam 1,22% da amostra.  

 

● Forma de Ingresso 

○ Mudança de Curso 

○ Outras 

○ Reingresso de outras IES 

○ Rematrícula 

○ Revinculação Cursos AFIM 

○ Sisu 

○ Transferência Facultativa 

○ Vestibular 

 

 Desse modo, viabilizou-se de maneira mais fácil a discussão acerca do Sisu, do 

Vestibular e do TRM, sendo este último o concurso de seleção para as formas de ingresso: 

Transferência Facultativa, Reingresso por Concurso Público, Mudança de Curso e Mudança 

por Localidade. Como resolvido anteriormente, a forma “Mudança por Localidade” fora 

agrupada, junto aos outros tipos de ingresso, no novo valor “Outras”.  

De acordo com a Resolução Nº 001/2015, usa-se o Art. 35 para explicitar o conceito 

de Transferência Facultativa: 

 

Art. 35 - A Transferência Facultativa é a vinculação à UFF de discente regularmente 

matriculado em Instituição de Ensino Superior, mediante aprovação e classificação 

em concurso público e avaliação realizada pela Coordenação de Curso sobre a 

possibilidade de integralização curricular no prazo máximo estabelecido no projeto 

pedagógico do curso, obedecidos os critérios definidos pela legislação pertinente e 

pelo CEP (MEC, 2015, p.27). 
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Enquanto o conceito de Reingresso pelo Art. 38 cuida, tanto do Reingresso por 

Concurso Público, quanto do reingresso sem concurso: 

 

Art. 38 - O Reingresso far-se-á por duas modalidades:  

a) Por concurso público; e 

b) Sem concurso público (MEC, 2015, p. 28). 

 

Sendo o primeiro e o segundo parágrafos referentes à forma de ingresso “Reingresso 

de outras IES”: 

 

§ 1o - O Reingresso por concurso público será regulamentado por edital específico, 

condicionado à existência de vaga, e permitido aos portadores de diploma de curso 

de graduação devidamente reconhecido, oriundos desta ou de outra Instituição de 

Ensino Superior. 

§ 2o - A regulamentação para a realização de concurso público para Reingresso 

obedecerá ao disposto no Capítulo VII do Título I deste Regulamento (MEC, 2015, 

p. 28). 

 

E o terceiro e o quarto parágrafo referentes à forma de ingresso “Revinculação Cursos 

AFIM”: 

 

§ 3o - O Reingresso sem concurso poderá ocorrer através das seguintes formas: 

a) Permanência de Vínculo, facultada ao discente que desejar ingressar em uma nova 

habilitação ou ênfase, do mesmo curso, devendo ser requerida no último período 

letivo, imediatamente anterior a sua formatura, ficando o seu novo ingresso 

condicionado à existência de vaga e a critérios estabelecidos pelo seu Colegiado de 

Curso. 

b) Revinculação para outro curso afim, facultado ao discente que desejar ingressar 

em outro curso de graduação, devendo ser requerido no último período letivo, 

imediatamente anterior a sua formatura, ficando seu novo ingresso condicionado à 

existência de vaga e a critérios estabelecidos pelo Colegiado do Curso de destino 

(MEC, 2015, p. 28-29). 

 

Esclarece-se, por fim, o conceito de Mudança de Curso por meio do Art. 39. 

 

Art. 39 – A Mudança de Curso e de Localidade é um procedimento facultado ao 

discente e far-se-á através de processo seletivo, levando-se em conta as seguintes 

definições: 

a) Mudança de Curso é o ato que permite ao discente de um determinado curso de 

graduação da UFF ingressar em outro curso de graduação por meio de processo 

seletivo através de aplicação de provas (MEC, 2015, p. 29-30). 

 

O segundo resultou sobre o conjunto da variável “Situação”, dentre os tipos de 

cancelamento. No presente estudo, um aluno é considerado como evadido quando tem sua 

matrícula cancelada. Esse cancelamento, contudo, origina-se por diferentes meios dentro da 
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universidade. De acordo com o artigo 60º da Resolução Nº 001/2015, o cancelamento de 

matrícula ocorrerá nos seguintes casos: 

 

a) Não integralização da carga horária necessária à conclusão do curso no prazo 

máximo previsto no Art. 63;  

b) Abandono de curso;  

c) Não inscrição do ingressante em disciplinas no período letivo de seu ingresso na 

UFF;  

d) Solicitação oficial por iniciativa do próprio discente;  

e) Insuficiência de aproveitamento escolar, de acordo com o estabelecido no Art. 

102 deste Regulamento;  

f) Motivos disciplinares, nos casos previstos pelo Estatuto e Regimento Geral da 

UFF (MEC, 2015, p.42). 
 

Para tanto, faz-se necessário discutir os diferentes tipos de cancelamento para maior 

entendimento. O Cancelamento por Abandono, por exemplo, oriunda-se do abandono de 

curso. “Configura-se pela não inscrição do discente em disciplinas, após esgotados os quatro 

períodos de trancamento permitidos pelo regulamento dos cursos de graduação.” (MEC, 2015, 

p.8).  

O Cancelamento de Ingressante Trancado Semestre de Ingresso origina-se da não-

inscrição do ingressante em seu período letivo de seu ingresso na UFF; tornando sua vaga 

disponível na continuação do processo convocatório. 

A solicitação oficial por iniciativa do próprio discente causa o chamado Cancelamento 

por Solicitação Oficial; que é quando um aluno interessado em desmatricular-se preenche, à 

mão, um requerimento escolar5 com suas informações pessoais, marca como objetivo do 

requerimento o cancelamento de matrícula e esclarece, se assim quiser, o porquê de sua saída.  

O Cancelamento por Insuficiência de Aproveitamento e o Cancelamento Ingressante 

por Insuficiência de Aproveitamento originam-se, ambos, de insuficiência de aproveitamento 

escolar, de acordo com o estabelecido no Art. 102 do Regulamento dos Cursos de Graduação 

da UFF. 

 

Art. 102 - A Insuficiência de Aproveitamento Escolar, para efeito de cancelamento 

de matrícula previsto no item (e) do Art. 60 deste Regulamento, será caracterizada 

quando o discente: (MEC, 2015, p.56). 

 

 
5
 Disponível em <http://www.uff.br/sites/default/files/requerimento_escolar_2016.pdf/>. Acesso em: 16 

de dezembro de 2018. 
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Sendo o Cancelamento por Insuficiência de Aproveitamento referente aos três 

primeiros pontos: 

 

a) For reprovado em todas as disciplinas em que se inscreveu em 3 (três) períodos 

letivos, consecutivos ou não;  

b) Não tiver cursado 50 % (cinquenta por cento) da carga horária total do curso 

decorrido o número de períodos previstos para a integralização curricular;  

c) For reprovado em uma mesma disciplina por 4 (quatro) vezes, consecutivas ou 

não (MEC, 2015, p.56-57). 

 

Enquanto, o Cancelamento Ingressante por Insuficiência de Aproveitamento remete 

aos dois pontos finais: 

 

d) For reprovado por frequência em todas as disciplinas nas quais se inscreveu no 

período de seu ingresso;  

e) For reprovado por nota final em todas as disciplinas nas quais se inscreveu no 

período de seu ingresso, exceto se tiver obtido nota final igual ou superior a 4,0 

(quatro) e tiver frequência suficiente, simultaneamente, em pelo menos uma 

disciplina (MEC, 2015, p.57). 

 

Além dos tipos cancelamentos antes mencionados, os Relatórios providos para este 

trabalho forneceram mais quatro categorias para o desligamento dos estudantes. Elas são 

explicadas abaixo: 

 

● O Cancelamento por Rematrícula acontece quando o estudante reingressa no 

mesmo curso com outra matrícula; 

● O Cancelamento por Mudança de Curso acontece quando o estudante se transfere 

para outro curso de graduação da universidade; 

● O Cancelamento por Mudança de Localidade acontece quando o estudante se 

transfere para o mesmo curso de graduação em outro campus da universidade; 

● O Cancelamento por Motivo de Falecimento acontece quando o estudante falece. 

 

 Discorrido as classes de cancelamentos, o presente estudo removeu dos dados os 

ingressantes com o valor “Cancelamento de Ingressante Trancado Semestre de Ingresso”, pois 

este tipo de cancelamento manipulava as taxas de evasão — já que era um cancelamento que 

acontecia ainda durante as convocações dos aprovados no vestibular ou Sisu — nestes casos 

as vagas desses ingressantes desistentes são remanejadas através das reclassificações. Assim 
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sendo, eles não podem ser considerados como ingressantes oficiais da análise, resultando no 

grupo de valores abaixo:  

 

● Situação 

○ Cancelamento Ingressante por Insuficiência de Aproveitamento 

○ Cancelamento por Abandono 

○ Cancelamento por Insuficiência de Aproveitamento 

○ Cancelamento por Motivo de Falecimento 

○ Cancelamento por Mudança de Curso 

○ Cancelamento por Mudança de Localidade 

○ Cancelamento por Rematrícula 

○ Cancelamento por Solicitação Oficial 

○ Concluinte 

○ Formado 

○ Formando 

○ Inscrito 

○ Mobilidade Acadêmica Internacional 

○ Trancado 

○ Trancamento Automático 

 

 Enquanto isso, o Relatório de Listagem de Alunos trouxera apenas uma variável a ser 

listada: a modalidade de ingresso do aluno ou ex-aluno que entrou pelo Sisu (se fora por 

Ampla Concorrência ou por Política Afirmativa, por exemplo). A variável e seu conjunto 

podem ser visualizados abaixo: 

 

● Modalidade de Ingresso 

○ A0 

○ A1 

○ AC 

○ L1 

○ L2 

○ L3 

○ L4 
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○ L5 

○ L6 

○ L9 

○ L13 

  

Com a implantação do Sisu como forma de ingresso na UFF, progressivamente foi 

sendo aumentado o número de vagas destinadas aos ingressantes que se encaixam em alguma 

das Políticas Afirmativas. Uma vez que o substancial para este trabalho era apenas identificar 

se o ingressante que se matriculou, via Sisu, candidatara-se à vaga por Ampla Concorrência 

ou por Política Afirmativa, o presente estudo não analisou o percentual de evadidos, dentre os 

diferentes tipos de cotas. Em suma, agruparam-se os valores “A0”, “A1” e “AC” em “Ampla 

Concorrência”, à medida que “L1”, L2”, “L3”, “L4”, “L5, “L6”, “L9” e “L13” associaram-se 

em “Política Afirmativa”: 

 

● Modalidade de Ingresso 

○ Ampla Concorrência 

○ Política Afirmativa 

 

 A metodologia usada no presente estudo é uma adaptação do método de "Fluxo" de 

Ramos (1995). Diante das informações provindas do Relatório de Resumo Acadêmico, para 

mensurar as taxas de diplomação, em formação e evasão do curso, adotaram-se os seguintes 

procedimentos: 

 

● Acompanhar os ingressantes oficiais do curso, por ano/semestre de ingresso até o 

último ano/semestre de referência no estudo de caso; 

● Agrupar o número de ingressantes oficiais de cada ano/semestre de ingresso em 

número de diplomados, número de evadidos, número de inscritos, número de 

alunos em mobilidade acadêmica e número de trancados; 

● Elaborar fórmula matemática, a partir dos grupos criados, para calcular as taxas de 

diplomação, em formação e evasão de cada ano/semestre de referência. 

  

Através do tipo de “Situação” da amostra, pôde-se quantificar os novos grupos: 

número de diplomados (Nd) é a soma dos ingressantes com situações “Formado” e 
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“Concluinte” (por algum erro do sistema, os poucos alunos nesta situação eram diplomados, 

com 100% da carga horária integralizada); número de evadidos (Ne) é a soma dos 

ingressantes com qualquer tipo de situação “Cancelamento”; número de inscritos (Nins) é a 

soma dos ingressantes com situações “Inscrito” e “Formando”; número de alunos em 

mobilidade acadêmica (Nma) é a soma dos ingressantes com situação “Mobilidade 

Acadêmica Internacional”; e número de trancados (Nt) é a soma dos ingressantes com 

situações “Trancado” e “Trancamento Automático”. 

 Entende-se, então, que o número de ingressantes (Ni) em cada ano/semestre de 

ingresso é igual ao número de diplomados (Nd), mais o número de evadidos (Ne), mais o 

número de inscritos (Nins), mais o número de alunos em mobilidade acadêmica (Nma), mais 

o número de trancados (Nt) do ano/semestre de referência. Ou seja: 

 

 

 

Deste modo, as fórmulas de cálculo do percentual de alunos diplomados, em formação 

e evadidos expressam-se, respectivamente, por: 

 

 

 

 

 

 

 

Estando a mensuração definida, o estudo objetivou o cruzamento dos dados 

provenientes dos Relatórios com os novos grupos de variáveis para aprofundar-se perante às 

questões centrais da problemática da evasão no curso, como será apresentado no próximo 

capítulo. 
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3.4.2. Do Questionário 

 

No questionário, o tratamento dos dados ocorreu sobre os principais fatores que 

influenciam na evasão discente. De acordo com a Comissão Especial (1996), esses fatores 

classificam-se em três ordens; portanto, na presente metodologia, eles foram agrupados em 

fatores individuais, institucionais e externos.  

Por fator individual, são compreendidos os itens relacionados diretamente à pessoa do 

estudante evadido: 

 

● Desinteresse pelas disciplinas 

● Dificuldade em ser aprovado em algumas disciplinas 

● Dificuldade de conciliar estudo e trabalho 

● Interesse em seguir outra carreira 

● Preferência por outra instituição 

● Problemas de saúde física 

● Problemas de saúde mental (ansiedade, depressão, estresse ou outro) 

● Problemas familiares 

 

Por fator institucional, são compreendidos os itens relacionados intrinsicamente ao 

curso e à universidade: 

 

● Ausência de acolhimento pela universidade (reitoria, pró-reitorias, direção, 

coordenação e outro) 

● Ausência de acolhimento pelos veteranos 

● Ausência de orientação acadêmica 

● Carência de atividades práticas no curso 

● Curso com carga horária extensa 

● Curso em horário integral 

● Falhas na metodologia de ensino dos professores 

● Falta de atuação da coordenação do curso 

● Falta de infraestrutura na universidade (campi, prédios, bibliotecas, laboratórios, 

salas, banheiros, bandejão, busuff ou outro) 

● Pouca flexibilidade curricular 
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● Problemas de relação com colegas do curso 

● Problemas de relação com professores 

 

E, por fator externo, são compreendidos os itens relacionados à expectativa de trabalho 

ou à condição de vida do estudante: 

 

● Falta de base teórica 

● Longa distância entre casa e universidade 

● Necessidade de mudança/viagem 

● Pouca perspectiva de emprego na área 

● Problemas financeiros 

 

Através do agrupamento dos principais fatores que levaram à evasão, este trabalho 

objetivou cruzar os dados das respostas provindas pelas seções anteriores com as respostas da 

quarta seção para verificar se há correlação entre variáveis econômicas, sociais, culturais ou 

individuais do evadido com as causas de sua evasão 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

  

Como o método deste trabalho calcula as taxas de alunos diplomados, em formação e 

evadidos com base no ano/semestre de ingresso (referente às turmas de ingressantes), é 

esperado um percentual decrescente de alunos “diplomados” e “evadidos” entre os 

ingressantes de 2008 até 2018, porque um maior número de alunos que ingressaram nos 

primeiros anos já se formaram ou evadiram e um menor número ainda está em formação. 

Entre os alunos que ingressaram nos últimos anos é esperado que os percentuais de 

diplomação e evasão ainda cresçam nos próximos anos até o período máximo para a 

formatura, uma vez que muitos alunos que ingressaram a partir de 2014 estão ainda na 

trajetória de formação. Ainda assim, como a maior parte dos casos de evasão acontece nos 

primeiros dois anos curso, a maior parte do fenômeno de evasão foi capturada. E a proposta 

do projeto é dar continuidade ao acompanhamento destes indicadores semestralmente. 
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4. COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. TAXAS DE DIPLOMAÇÃO, EM FORMAÇÃO E EVASÃO 

 

A coleta dos dados provenientes dos Relatórios disponibilizados pela coordenação do 

curso quantificou a amostra do presente estudo em 984 ingressantes oficiais. Na tabela a 

seguir, apresentam-se o número de ingressantes (Ni), o número de diplomados (Nd), o 

número de evadidos (Ne), o número de inscritos (Nins), o número de alunos em mobilidade 

acadêmica (Nma) e o número de trancados (Nt) por ano/semestre de ingresso dentro do 

período temporal delimitado: 

 

Tabela 1 – Relação do número de ingressantes, diplomados, evadidos, inscritos, alunos em mobilidade 

acadêmica e trancados por ano/semestre de ingresso ao longo dos últimos dez anos 

Ano/Semestre  

de Ingresso 
Ni Nd Ne Nins Nma Nt 

2008/1 33 21 12 0 0 0 

2008/2 36 22 14 0 0 0 

2009/1 29 15 14 0 0 0 

2009/2 47 33 14 0 0 0 

2010/1 38 22 12 3 0 1 

2010/2 46 34 7 4 0 1 

2011/1 51 36 15 0 0 0 

2011/2 49 25 13 11 0 0 

2012/1 58 21 17 16 0 4 

2012/2 47 15 11 21 0 0 

2013/1 46 4 22 19 0 1 

2013/2 44 1 14 23 1 5 

2014/1 50 2 17 29 0 2 

2014/2 47 2 7 30 0 8 

2015/1 54 1 11 30 1 11 
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Ano/Semestre  

de Ingresso 
Ni Nd Ne Nins Nma Nt 

2015/2 49 0 7 39 0 3 

2016/1 52 0 13 35 0 4 

2016/2 57 1 6 45 0 5 

2017/1 53 0 13 27 0 13 

2017/2 45 0 1 41 0 3 

2018/1 53 0 1 52 0 0 

Total 984 255 241 425 2 61 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

De acordo com a análise dos dados, a metodologia matemática pôde ser aplicada, 

revelando, abaixo, as taxas de diplomação, em formação e evasão por ano/semestre de 

ingresso: 

 

Tabela 2 – Relação das taxas de diplomação, em formação e evasão por ano/semestre de ingresso ao 

longo dos últimos dez anos 

Ano/Semestre  

de Ingresso 
% Diplomação % Em formação % Evasão 

2008/1 63,64% 0,00% 36,36% 

2008/2 61,11% 0,00% 38,89% 

2009/1 51,72% 0,00% 48,28% 

2009/2 70,21% 0,00% 29,79% 

2010/1 57,89% 10,53% 31,58% 

2010/2 73,91% 10,87% 15,22% 

2011/1 70,59% 0,00% 29,41% 

2011/2 51,02% 22,45% 26,53% 

2012/1 36,21% 34,48% 29,31% 

2012/2 31,91% 44,68% 23,40% 
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Ano/Semestre  

de Ingresso 
% Diplomação % Em formação % Evasão 

2013/1 8,70% 43,48% 47,83% 

2013/2 2,27% 65,91% 31,82% 

2014/1 4,00% 62,00% 34,00% 

2014/2 4,26% 80,85% 14,89% 

2015/1 1,85% 77,78% 20,37% 

2015/2 0,00% 85,71% 14,29% 

2016/1 0,00% 75,00% 25,00% 

2016/2 1,75% 87,72% 10,53% 

2017/1 0,00% 75,47% 24,53% 

2017/2 0,00% 97,78% 2,22% 

2018/1 0,00% 98,11% 1,89% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Entre as turmas de ingresso que já concluíram o número de períodos letivos previsto 

pelo Projeto Pedagógico do Curso, ou seja, de 2008/1 até 2013/1, o maior percentual de 

evasão acometeu os ingressantes de 2009/1, com 48,28%, enquanto o menor índice 

apresentado foi em 2010/2, com 15,22% — o percentual da evasão média encontrada nessas 

turmas foi de 35,22%. Quando apurado o total de turmas, a maior evasão continuou sendo a 

de 2009/1, enquanto a menor foi a da turma de 2018/1, com 1,89%, justamente por ser o 

ano/semestre de ingresso ao qual este estudo dera início. Por fim, a taxa da evasão média em 

toda a amostra foi de 25,53%.  

Na Tabela 2, avaliando-se as turmas de ingresso que já concluíram dez semestres, 

somente em 2010/2 o índice foi menor que os encontrados na pesquisa de Silva Filho et al. 

(2007). De acordo com os autores, a evasão anual média encontrada nas IES públicas era de 

22%, o mesmo número que atingia a região Sudeste. Em relação à área de conhecimento 

“Engenharia, Produção e Construção”, a taxa de evasão anual média era de 21%. Além do 

mais, não somente o percentual médio da evasão — entre 2008/1 e 2013/1 — foi maior que os 

números apresentados por Silva Filho et al. (2007), como também a taxa de evasão média de 
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todos os anos/semestres de ingresso analisados. Com números acima da média, a evasão no 

curso de Engenharia de Produção segue um padrão, conforme mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Percentual de Evasão ao longo dos últimos dez anos

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Os dados mostram que, desde 2009, a taxa de evasão é maior em turmas do primeiro 

semestre do que nas do segundo; o que incita certa discussão. O que faz com que os 

ingressantes do primeiro semestre saiam mais do que os do segundo? Responder esta pergunta 

requer analisar as duas principais formas de ingresso deste estudo: o Vestibular e o Sisu. 

Independente do meio de entrada na universidade, há algo em comum que elas dividem: os 

ingressantes do primeiro semestre sempre classificam-se com notas maiores que os do 

segundo. E, coerentemente, possuir notas melhores amplia as possibilidades de mais 

classificações. No Vestibular, por exemplo, o aluno convocado no primeiro semestre podia 

matricular-se, enquanto aguardava convocações de outras universidades, diferente do 

qualificado para o segundo semestre que se matriculava oficialmente somente no meio do 

ano, época em que não mais havia chamadas convocatórias. Enquanto no Sisu, o ingressante 

do primeiro semestre ainda pode reutilizar sua nota no meio do ano para tentar outro 

curso/instituição — esta questão será continuada no debate acerca dos tipos de cancelamentos. 
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4.2. DIPLOMADOS 

 

O gráfico abaixo distribui o percentual do total de diplomados da amostra por 

semestres cursados: 

 

Gráfico 4 – Percentual de Diplomados por Semestres Cursados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

 

O que pode ser interpretado por ele é que, nos dez últimos anos, a maioria dos 

ingressantes avaliados formou-se exatamente em dez semestres; número de períodos letivos 

previstos pelo Projeto Pedagógico do Curso. Por outro lado, observa-se que 54,12% dos 

alunos da amostra formaram-se com onze ou mais semestres cursados. Entretanto, quase a 

totalidade dos diplomados concluiu o curso no tempo máximo previsto de quinze semestres. 
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4.3. EVADIDOS 

 

O estudo, então, concentra-se nos evadidos da amostra: 

 

Gráfico 5 – Percentual de Evadidos por Semestres Cursados 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Nota-se que a maioria dos evadidos retira-se do curso de Engenharia de Produção com 

apenas o primeiro semestre cursado. Além do mais, aproximadamente 80% dos evadidos têm 

sua matrícula cancelada com até quatro semestres cursados. Contudo, como exposto no 

gráfico abaixo, a análise é mais complexa; uma vez que discutir o número de semestres 

cursados é diferente de discorrer o quanto aquele estudante integralizou de sua grade 

curricular em somente um período: 
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Gráfico 6 – Pareto do Percentual de Integralização 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Como apresentado, 66,39% dos evadidos abandonam o curso sem integralizar até 10% 

de toda sua grade curricular. E 85,59% dos evadidos não integralizam mais de 30% do seu 

currículo. Como um período letivo do curso de Engenharia de Produção representa, 

aproximadamente, 10% do percentual de integralização de sua grade, consideramos que a 

maioria dos estudantes que saem do curso levam mais de um semestre para cursar o que fora 

previsto para um período letivo. 

Um exemplo claro dessa situação torna-se presente quando um aluno cursa com 

aproveitamento, em um período, apenas uma ou duas disciplinas, integralizando menos do 

que todo o percentual previsto naquele semestre específico. E múltiplas são as causas desse 

cenário; as razões podem derivar de questões pessoais ou financeiras, da impraticabilidade de 

conciliar o trabalho com as disciplinas ou de reprovações em disciplinas que são pré-

requisitos obrigatórios para dar continuidade ao curso. Em contrapartida, a consequência é 

uma: retenção do aluno, com alta possibilidade de evasão. 
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4.3.1. Por Tipos de Cancelamento 

 

Resolveu-se relacionar o número de evadidos pelos tipos de cancelamento, com o 

propósito de entender o evadido e o que o levara ao cancelamento de sua matrícula: 

 

Gráfico 7 – Pareto dos Tipos de Cancelamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

De acordo com o gráfico acima, entre oito tipos de cancelamentos presentes no estudo, 

o cancelamento mais comum da amostra, presente em 91 casos, foi o Cancelamento por 

Solicitação Oficial, seguido pelo Cancelamento por Abandono e pelo Cancelamento 

Ingressante por Insuficiência de Aproveitamento com, respectivamente, 67 e 39 casos. 

Usando o princípio de Pareto, destacou-se, portanto, que a resolução dos três cancelamentos, 

juntos, diminuiriam 81,47% dos cancelamentos de matrícula presentes neste trabalho. 

Como discutido no capítulo anterior, o Cancelamento por Solicitação Oficial ocorre 

por iniciativa do próprio discente, que interessado em desmatricular-se, preenche um 

requerimento escolar e esclarece, se assim quiser, o porquê de sua saída. Entretanto, dentre 

todas os tipos de cancelamentos, o único meio de contato presente entre a universidade e o 

aluno evadido deriva do Cancelamento por Solicitação Oficial. Este é realizado na reitoria, 

não necessita obrigatoriamente da justificativa e é encaminhado para o arquivo central da 
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instituição. Ou seja, não há nenhuma tentativa de reaver a decisão do aluno, como também 

compartilhar o esclarecimento de sua saída com a coordenação do curso.  

Se a evasão é considerada como a saída definitiva do aluno do curso de origem sem 

concluí-lo, por que a coordenação do próprio curso não é a intercessora? No fim das contas, 

solicitar o cancelamento de matrícula na própria coordenação de curso não seria mais fácil e 

confortável para o aluno? O processo realizado dessa maneira daria ao curso acesso rápido à 

justificativa da evasão do próprio aluno. E inclusive criaria oportunidade para repensá-lo a 

decisão. 

No que tange ao segundo maior tipo de cancelamento, o Cancelamento por Abandono, 

como reverter a evasão ou, ao menos, reconhecer as causas que levaram o aluno a evadir? 

Explicado no capítulo anterior, esse tipo de desligamento ocorre quando, depois de quatro 

semestres de matrícula trancada — em situação Trancado ou Trancamento Automático — o 

aluno não se inscreve em nenhuma disciplina. Enquanto os primeiros solicitam o trancamento 

presencialmente na coordenação, os segundos são alunos que não fizeram a inscrição em 

disciplinas no prazo fixado pelo Calendário Escolar, tendo sua matrícula automaticamente 

trancada.  

O grande problema do segundo caso é que o aluno não precisa se desligar 

pessoalmente, o que torna a sua evasão não-oficial enquanto o sistema não o vê como 

evadido. De acordo com a amostra do estudo, em 2018/1, somente 4 alunos do curso estavam 

em situação Trancado, enquanto 57 tinham a situação da matrícula em Trancamento 

Automático; o que é preocupante, pois sabe-se lá quantos desse último número já 

abandonaram o curso. 

O terceiro maior cancelamento no curso, o de Ingressante por Insuficiência de 

Aproveitamento, também merece um olhar mais aprofundado. Como abordado anteriormente, 

esse desligamento ocorre se um ingressante for reprovado por frequência em todas as 

disciplinas nas quais se inscreveu no seu período de ingresso ou se ele reprovar em todas elas 

com notas inferiores a quatro. Só que, de acordo com o atual currículo do curso — o 

42.01.002 — verifica-se que o primeiro semestre possui sete disciplinas, totalizando, ao todo, 

390 horas na carga horária curricular. Pois então, como explicar sete reprovações por 

frequência? Como também explicar sete reprovações, no mesmo semestre, com notas 

inferiores a quatro? O ingressante realmente não atingira o mínimo de aproveitamento ou ele 

abandonou o curso?  
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A UFF, hoje, não permite o trancamento da matrícula de ingressantes, ou seja, se um 

aluno que, por algum imprevisto, como trabalho, problemas de saúde, problemas financeiros 

etc. — ou simplesmente por indecisão em relação à carreira — necessita trancar o curso no 

primeiro semestre, ele não consegue. O estudante abandona o curso, mas tem sua matrícula 

cancelada por insuficiência de aproveitamento de ingressante e, no final, torna-se um evadido. 

Em suma, embora não tão numerosos, os outros tipos de cancelamentos também 

merecem atenção. É importante coletar as causas de todos esses tipos de cancelamentos, 

excetuando-se, é claro, o Cancelamento por Falecimento. É também importante auxiliar o 

estudante em momentos que antecedem a saída dele. Um exemplo pontual dessa situação é do 

aluno que reprovou na mesma disciplina três vezes e está muito próximo de ter sua matrícula 

cancelada por insuficiência de aproveitamento; qualquer meio de contato com este estudante 

poderia prevenir sua evasão. 

 

4.3.2. Por Forma de Ingresso 

 

O gráfico abaixo demonstra o número de ingressantes e o número de evadidos versus 

todas as formas de ingresso analisadas no estudo: 

 

Gráfico 8 – Relação do Número de Ingressantes e Evadidos por Forma de Ingresso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Como esperado, destaca-se que as formas de ingresso mais pertinentes para a análise 

são o Sisu e o Vestibular, tanto pelo número de ingressantes, que é de 523 para o primeiro e 

de 351 para o segundo, quanto pelo de evadidos, que é 114 e 94 respectivamente. Em segundo 

plano, serão explorados os meios de entrada TRM e Outras, com 88 ingressantes e 17 

evadidos no total.  

 

4.3.2.1. Sisu e Vestibular 

 

Em 2011/1, os cursos de graduação da Universidade Federal Fluminense ganharam um 

novo meio de entrada: o Sisu. Embora o Vestibular tenha perdurado como meio principal até 

2012/2, o Sisu começava a transformar a cara da universidade; principalmente com o acesso 

de mais alunos auxiliados pela política de cotas. A partir de 2013/1, com o encerramento do 

Vestibular na UFF, o Sisu passara a ser a principal forma de ingresso da universidade. 

Como os dados deste estudo estavam delimitados entre 2008/1 e 2018/1, a amostra dos 

alunos que ingressaram via Sisu já era maior que a do Vestibular, o que ampliava o debate 

acerca dessa forma de ingresso e criava condições para também analisar as diferenças entre 

sua modalidade de ingresso. A relação da evasão entre o Sisu e o Vestibular pode ser 

visualizada abaixo: 

 

Gráfico 9 – Percentual de Evasão por Forma de Ingresso (Sisu x Vestibular) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Contrariamente do que se esperava, o percentual de evasão encontrado nos 

ingressantes do Sisu foi menor do que o encontrado nos do Vestibular. No primeiro grupo, ele 

era de 21,80%, enquanto no segundo de 26,78%. Como os resultados não foram tão 

destoantes, o estudo encaminhou a continuação da análise, objetivando entender a diferença 

entre o comportamento dos evadidos de cada grupo: 

 

Gráfico 10 – Percentual de Evadidos por Semestres Cursados por Formas de Ingresso (Sisu x 

Vestibular) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Pelo gráfico acima, observa-se que quase metade dos evadidos que ingressaram pelo 

Sisu saem do curso com até um semestre cursado. Até os três semestres cursados, a soma da 

porcentagem de evadidos que entraram via Sisu era de 81,58%, enquanto a dos que entraram 

pelo Vestibular era de 56,38%. Em contrapartida, de quatro semestres cursados em diante, a 

soma do percentual de evadidos era maior no grupo que ingressou no curso através do 

Vestibular. 

Evidencialmente, o comportamento dos evadidos mudara; ainda que a taxa da evasão 

dos ingressantes do Sisu tenha sido menor, houve um crescimento de cancelamentos de 

matrícula dos alunos no(s) seu(s) primeiro(s) semestre(s), quando comparados à amostra que 
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viera do Vestibular. A continuação da análise elencou os principais tipos de cancelamento 

para as duas formas de ingresso: 

 

Gráfico 11 – Percentual de Evadidos por Tipos de Cancelamento por Formas de Ingresso (Sisu x 

Vestibular) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Nota-se, pelo gráfico acima, que mais da metade dos evadidos que ingressaram pelo 

Sisu tiveram sua matrícula cancelada por Solicitação Oficial, enquanto 37,23% dos ex-alunos, 

que entraram pelo Vestibular e saíram do curso, desligaram-se através do Cancelamento por 

Abandono, seguidos de 26,60% pelo Cancelamento por Solicitação Oficial — que é quase 

metade do percentual dos evadidos que ingressaram pelo Sisu e que foram desligados por esse 

mesmo tipo de cancelamento. Ou seja, a maioria dos evadidos que ingressaram pelo Sisu 

estão saindo do curso de Engenharia de Produção por vontade própria. 

O estudo, então, prosseguiu a análise dos evadidos que ingressaram pelo Sisu, 

buscando por diferenças entre os ex-alunos que entraram no primeiro e segundo semestre: 
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Gráfico 12 – Percentual de Evadidos por Semestre de Ingresso (Sisu) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Através do gráfico acima, comprova-se o quão grande é o impacto do semestre de 

ingresso na evasão do aluno oriundo do Sisu. De todos os evadidos que ingressaram pelo Sisu, 

mais de 70% deles entraram no primeiro semestre. E quando analisamos o peso dos tipos de 

cancelamentos para os semestres de ingresso: 

 

Gráfico 13 – Percentual de Evadidos por Tipos de Cancelamento por Semestre de Ingresso (Sisu) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Verificamos que os de Cancelamento por Solicitação Oficial acometiam 61,25% dos 

evadidos que ingressaram pelo Sisu no primeiro semestre, muito acima do percentual para o 

mesmo tipo de cancelamento aos ingressantes do segundo semestre.  

A resposta mais provável para essa problemática está no modelo de seleção de vagas 

do próprio Sisu, uma vez que o sistema é reaberto para preenchimento das vagas do segundo 

semestre em algumas IESP, tornando possível que certos alunos troquem de curso no meio do 

ano — o que é corroborado pela maioria dos evadidos do Sisu terem ingressado no primeiro 

semestre. Além do mais, de acordo com a Lei nº 12.089 de 11 de novembro de 20096, um 

estudante não pode ter mais de uma matrícula ativa em instituições de ensino superior 

públicas, ou seja, ele só consegue se matricular em outro curso/instituição se, e somente se, 

cancelar sua matrícula onde estivera inscrito anteriormente — o que também é corroborado 

pelo Cancelamento por Solicitação Oficial ser o mais comum para o específico grupo. O 

efeito desse quadro ajuda a aumentar, não somente a taxa de evasão no curso de Engenharia 

de Produção ou na Universidade Federal Fluminense, como também em múltiplas IESP do 

país. 

 

4.3.2.1.1. Ampla Concorrência e Política Afirmativa 

 

Devido ao crescimento das políticas de ação afirmativa com a implementação do Sisu, 

o perfil do aluno da universidade mudara. Com isso, a supervisão do rendimento acadêmico e 

das decisões dos estudantes que usufruem de cotas torna-se extremamente importante, uma 

vez que eles ingressam na universidade com nota de corte aquém dos alunos de Ampla 

Concorrência. Um dos indicadores, portanto, que podem acompanhar se existe ou não 

discrepância entre os grupos é a taxa de evasão.  

A relação de evadidos encontra-se abaixo; são 63:327 para Ampla Concorrência e 

41:187 para Política Afirmativa: 

 

  

 
6
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12089.htm> Acesso 

em: 16 de dezembro de 2018. 
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Gráfico 14 – Percentual de Evasão por Modalidade de Ingresso (Ampla Concorrência x Política 

Afirmativa) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Quer dizer, são evadidos 19,27% dos ingressantes que entram por Ampla 

Concorrência, enquanto os que entram por Política Afirmativa representam 21,93% dos 

alunos que saem do curso — uma pequena diferença de percentual, ainda que a evasão seja 

maior no grupo de Política Afirmativa, como esperado no estudo. Os próximos passos foram 

reconhecer os principais tipos de cancelamento para cada modalidade de ingresso abordada: 

 

Gráfico 15 – Percentual de Evadidos por Tipos de Cancelamento por Modalidade de Ingresso (Ampla 

Concorrência x Política Afirmativa) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Como os dados acima mostram, visualiza-se que o cancelamento de matrícula mais 

comum em ambas modalidades foi o Cancelamento por Solicitação Oficial, com um 

percentual de 55,56% para Ampla Concorrência e 56,10% para Política Afirmativa. Em 

segundo, destaca-se o Cancelamento Ingressante por Insuficiência de Aproveitamento, com 

29,27% para os estudantes que ingressaram por Ampla Concorrência, e o Cancelamento por 

Abandono com 17,46% para entrantes de Política Afirmativa. 

A única diferença que se pode inferir da análise acima é de que os evadidos que 

ingressaram por Política Afirmativa abandonam mais o curso em seu semestre de ingresso do 

que os de Ampla Concorrência. E isso pode estar associado a múltiplos fatores: necessidade 

de trabalhar e estudar ao mesmo tempo; problemas financeiros; falta de acolhimento, tanto 

por conta da universidade, quanto dos alunos; etc. 

 

4.3.2.2. TRM e Outras 

 

Quando comparadas as taxas de evasão dos ingressantes por TRM ou Outras, é mais 

visível o que acontece no curso, como explicitado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 16 – Percentual de Evasão por Forma de Ingresso (Transferência Facultativa x Revinculação 

Cursos AFIM x Reingresso de outras IES x Mudança de Curso x Outras) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Visualiza-se que a maior relação dos evadidos por ingressantes que se matriculam no 

curso por formas, que não sejam o Sisu ou o Vestibular, provém dos alunos que entram por 

reingresso, seja ele por concurso ou não — Revinculação Cursos AFIM (43,75%) e 

Reingresso de outras IES (33,33%). Em terceiro lugar, com um percentual de evadidos quase 

três vezes menor que o segundo, encontra-se a Transferência Facultativa com 12,50% dos 

seus ingressantes considerados evadidos. 

De certa forma, os números acima são esperados, aliás, o aluno que reingressa no 

curso já é diplomado e, por causa disso, vários são os fatores que instigam sua evasão. Um 

deles é a necessidade de trabalhar; o diploma não é garantia de emprego, mas ele aumenta a 

probabilidade que o aluno em questão esteja trabalhando. Entretanto, o re-ingressante ainda 

precisa cursar algumas disciplinas do início do curso, realizando com que seja árduo conciliar 

os horários das aulas com o trabalho, uma vez que elas são, em sua grande maioria, lecionadas 

em horário comercial. 

 

4.4. PALAVRA DO ALUNO EVADIDO 

 

O “Questionário de Evasão no curso de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal Fluminense (UFF)” contou com 63 respondentes, pouco mais de 25% dos evadidos da 

amostra analisada. As perguntas das três primeiras seções e suas respectivas respostas, 

quantificadas percentualmente através de gráficos circulares, podem ser visualizadas abaixo. 

Da primeira seção: 

 

Gráfico 17 – Percentual de evadidos por tipo de rede de ensino 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Gráfico 18 – Percentual de evadidos por tipo de ensino médio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Gráfico 19 – Percentual de evadidos por forma de ingresso na UFF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Gráfico 20 – Percentual de evadidos por cor/raça 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Gráfico 21 – Percentual de evadidos por região em que residira antes de matricular-se na UFF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Da segunda seção: 

 

Gráfico 22 – Percentual de evadidos por faixa de idade no momento da evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Gráfico 23 – Percentual de evadidos por estado civil no momento da evasão

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Gráfico 24 – Percentual de evadidos que possuíam filho ou não no momento da evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Gráfico 25 – Percentual de evadidos que residiam ou não em Niterói no momento da evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Gráfico 26 – Percentual de evadidos por tipo de moradia no momento da evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Gráfico 27 – Percentual de evadidos que realizavam atividade remunerada ou não no momento da 

evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Gráfico 28 – Percentual de evadidos que realizavam atividade remunerada por carga horária no 

momento da evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Gráfico 29 – Percentual de evadidos por faixa de renda total da família no momento da evasão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Da terceira seção: 

 

Gráfico 30 – Percentual de evadidos que possuíam ou não o curso de Engenharia de Produção como 

primeira opção dentre os cursos de graduação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Gráfico 31 – Percentual de evadidos que possuíam ou não a UFF como primeira opção dentre as 

universidades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Através da primeira seção, verificou-se que mais da metade dos respondentes 

declarava-se ser branco, enquanto apenas três consideravam ser negros. Mais da metade 

também cursara o ensino médio em rede particular, à medida que 38,1% cursara em rede 
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pública, sendo 23,8% em rede estadual e 14,3% em federal. Mais de ¾ dos evadidos 

questionados tiveram formação regular no ensino médio. Mais de ¾ também ingressaram pelo 

Sisu — o que pode ser justificado pela indisposição dos ingressantes do Vestibular em 

participar de questionários acerca do ex-curso ou universidade, uma vez que a última turma 

desse meio tenha ingressado em 2012. E, por último, quase todos os respondentes residiram 

na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro antes de ingressar na UFF. 

De acordo com a segunda seção, na ocasião em que evadiram, quase ¾ dos 

respondentes tinha menos de 21 anos, enquanto menos de 10% tinha idade acima dos 25. Com 

exceção de um questionado, todos eram solteiros e não possuíam filho(s). Pouco mais da 

metade não residia em Niterói, enquanto 42,9% sim. Pouco mais de 80% dos respondentes 

morava em casa ou apartamento junto aos pais e/ou parentes, enquanto apenas 12,7% morava 

em república. Mais de ¾ não realizava atividade remunerada — dos 20,6% que realizavam, 

quase metade trabalhava de 20 a 30 horas semanais, enquanto a outra metade mais de 30 

horas. Enfim, questionados sobre a renda total de sua família, 30,2% dos respondentes 

disseram ganhar entre 10 a 30 salários mínimos, enquanto duas faixas dividiam o segundo 

lugar: a de 6 a 10 salários mínimos e a de 3 a 4,5 salários mínimos; ambas com 20,6% das 

respostas. 

Na terceira seção, as respostas demonstraram que pouco mais da metade dos 

respondentes não possuíam a UFF como primeira escolha dentre as universidades. Por outro 

lado, a maioria dos questionados possuíam o curso de Engenharia de Produção como 

preferência dentre os cursos de graduação. 

Dessa forma, o retrato do evadido do curso ganhou opacidade. Em sua maioria, eles 

são alunos brancos, com o ensino médio cursado em rede particular, que saíram do curso com 

até 21 anos, moravam em casa ou apartamento com pais e/ou parentes, não realizavam 

atividade remunerada, possuíam uma renda familiar acima da média nacional. Ou seja, o 

perfil do evadido constitui-se majoritariamente do aluno que possui as condições necessárias 

de se manter em uma universidade. Então, ainda assim, por que a alta taxa de evasão? 

Coube à quarta seção do questionário conceder voz ao evadido para entender o(s) 

porquê(s). Através das respostas das duas últimas perguntas do questionário, o presente 

trabalho pôde elencar os principais fatores de cada uma das três ordens, como também 

correlacionar o perfil do evadido, as causas que mais influenciam na evasão e a sua opinião 

pessoal, sem ignorar a minoria dos estudantes questionados. A tabela a seguir apresenta todos 
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os 25 fatores levantados pelo estudo de acordo com o número de respostas (do mais ao menos 

votado): 

 

Tabela 3 – Fatores de evasão por número/percentual de respostas 

Fatores Respostas 

Desinteresse pelas disciplinas 26 41,27% 

Falhas na metodologia de ensino dos professores 23 36,51% 

Interesse em seguir outra carreira 22 34,92% 

Longa distância entre casa e universidade 19 30,16% 

Dificuldade em ser aprovado em algumas disciplinas 19 30,16% 

Ausência de acolhimento pela universidade (reitoria, pró-reitorias, direção, 

coordenação e outro) 
17 26,98% 

Pouca flexibilidade curricular 17 26,98% 

Preferência por outra instituição 17 26,98% 

Ausência de orientação acadêmica 15 23,81% 

Curso em horário integral 15 23,81% 

Problemas de saúde mental (ansiedade, depressão, estresse ou outro) 15 23,81% 

Falta de atuação da coordenação do curso 14 22,22% 

Curso com carga horária extensa 13 20,63% 

Carência de atividades práticas no curso 11 17,46% 

Problemas financeiros 8 12,70% 

Dificuldade de conciliar estudo e trabalho 8 12,70% 

Ausência de acolhimento pelos veteranos 8 12,70% 

Falta de infraestrutura na universidade (campi, prédios, bibliotecas, 

laboratórios, salas, banheiros, bandejão, busuff ou outro) 
5 7,94% 

Problemas de relação com professores 5 7,94% 

Problemas de relação com colegas do curso 5 7,94% 

Falta de base teórica 4 6,35% 

Necessidade de mudança/viagem 4 6,35% 

Problemas familiares 4 6,35% 

Pouca perspectiva de emprego na área 2 3,17% 

Problemas de saúde física 1 1,59% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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 Dos cinco fatores mais impactantes, dois eram individuais, outros dois eram 

institucionais e um era externo. Na busca de qual grupo influenciava mais na evasão do curso, 

reparou-se que o número absoluto de respostas era maior na ordem institucional, que tinha 

148 respostas, 36 a mais que a individual. Entretanto, quando comparados os percentuais 

médios de respostas/fator dos grupos de ordem individual e institucional, o primeiro obteve 

uma taxa de 22,22%, enquanto o segundo de 19,58%, ambos acima do índice médio geral — 

que era de 18,86% — mas que posicionava o grupo de causas individuais como ponderante na 

presente problemática. 

 As próximas tabelas elencam os fatores individuais, institucionais e externos, 

respectivamente: 

 

Tabela 4 – Fatores individuais da evasão por número/percentual de respostas 

Fatores Individuais Respostas 

Desinteresse pelas disciplinas 26 41,27% 

Interesse em seguir outra carreira 22 34,92% 

Dificuldade em ser aprovado em algumas disciplinas 19 30,16% 

Preferência por outra instituição 17 26,98% 

Problemas de saúde mental (ansiedade, depressão, estresse ou outro) 15 23,81% 

Dificuldade de conciliar estudo e trabalho 8 12,70% 

Problemas familiares 4 6,35% 

Problemas de saúde física 1 1,59% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Tabela 5 – Fatores institucionais da evasão por número/percentual de respostas 

Fatores Institucionais Respostas 

Falhas na metodologia de ensino dos professores 23 36,51% 

Ausência de acolhimento pela universidade (reitoria, pró-reitorias, direção, 

coordenação e outro) 
17 26,98% 

Pouca flexibilidade curricular 17 26,98% 

Ausência de orientação acadêmica 15 23,81% 

Curso em horário integral 15 23,81% 

Falta de atuação da coordenação do curso 14 22,22% 

Curso com carga horária extensa 13 20,63% 

Carência de atividades práticas no curso 11 17,46% 
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Fatores Institucionais Respostas 

Ausência de acolhimento pelos veteranos 8 12,70% 

Falta de infraestrutura na universidade (campi, prédios, bibliotecas, 

laboratórios, salas, banheiros, bandejão, busuff ou outro) 
5 7,94% 

Problemas de relação com colegas do curso 5 7,94% 

Problemas de relação com professores 5 7,94% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Tabela 6 – Fatores externos da evasão por número/percentual de respostas 

Fatores Externos Respostas 

Longa distância entre casa e universidade 19 30,16% 

Problemas financeiros 8 12,70% 

Falta de base teórica 4 6,35% 

Necessidade de mudança/viagem 4 6,35% 

Pouca perspectiva de emprego na área 2 3,17% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

A causa individual (e geral) com mais respostas foi “Desinteresse pelas disciplinas”; 

escolhida por 41,27% dos respondentes. Em seguida, estiveram “Interesse em seguir outra 

carreira” com 34,92% das respostas, “Dificuldade em ser aprovado em algumas disciplinas” 

com 30,16%, “Preferência por outra instituição” com 26,98% e “Problemas de saúde mental 

(ansiedade, depressão, estresse ou outro)” com 23,81%. 

Dentre os 12 fatores institucionais listados, os mais impactantes foram “Falhas na 

metodologia de ensino dos professores” com 36,51% das marcações, seguido dos empatados 

“Ausência de acolhimento pela universidade (reitoria, pró-reitorias, direção, coordenação e 

outro)” e “Pouca flexibilidade curricular”, ambos com 26,98% das respostas. “Ausência de 

orientação acadêmica” e “Curso em horário integral” empataram na quinta posição com 

23,81% das marcações, seguidos de “Falta de atuação da coordenação do curso” com 22,22% 

e “Curso com carga horária extensa” com 20,63%. Já, em relação à ordem externa, o fator 

mais influente foi “Longa distância entre casa e universidade” com 30,16% das respostas; 

percentual muito acima dos 12,70% de “Problemas financeiros”. 

Como se verifica no perfil do evadido, a maioria dos respondentes quiseram cursar 

Engenharia de Produção, mas não na Universidade Federal Fluminense. Como explicar, 

portanto, essa preterição? Ao se analisar exclusivamente o grupo dos alunos que optaram pelo 
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curso de graduação e não possuíam a UFF como primeira opção dentre as instituições de 

ensino superior, as principais causas encontradas foram “Longa distância entre casa e 

universidade” e, justamente, “Preferência por outra instituição” — o que dialoga com os 

números do questionário, onde a maioria dos respondentes marcou que não residia em Niterói 

no momento de sua evasão. A correlação dos fatores sustenta que não residir próximo à 

universidade influenciava a preterição pela mesma; por exemplo, a maioria dos questionados 

que marcaram “Longa distância entre casa e universidade” também marcaram “Preferência 

por outra instituição” e vice-versa. Desse modo, não somente era uma questão de comodidade 

para o estudante: 

 

A distância era um fator muito relevante no meu desgaste diário com ida e volta. Por 

fim, sempre preferi a UFRJ, quando consegui uma vaga troquei de universidade 

(ALUNO 1). 

 

Só saí pra ficar perto de casa mesmo (ALUNO 2). 

 

Como também ia além, uma vez que, ao se comparar os dois fatores estudados acima 

com “Problemas financeiros”, metade dos respondentes da categoria também marcou ambos 

como influenciadores: 

 

Maior atendimento das bolsas de apoio estudantil. Entrei como cotista de baixa 

renda e escola pública, morava longe, pagava caro de passagem, possuía renda 

familiar inferior a 1 salário mínimo e meio e mesmo assim não possuía bolsa 

(ALUNO 3). 
 

Nem todos os respondentes que possuíam outra universidade como primeira escolha 

marcaram “Preferência por outra instituição” como causa motivadora da evasão, de modo que 

nem todos os questionados que preteriam o curso escolheram “Interesse em seguir outra 

carreira” — até porque durante a jornada acadêmica, outros motivos podem ponderar mais na 

decisão do evadido, como veremos nos próximos parágrafos. Nesse contexto, é curioso que 

“Preferência por outra instituição” tenha atingido um percentual de respostas menor que 

“Interesse em seguir outra carreira” (o segundo fator mais votado no ranking dos fatores 

individuais e terceiro no geral), ao contrário do que transparecia a terceira seção do 

questionário, onde a maioria dos respondentes dissera que queriam cursar Engenharia de 

Produção, independente da instituição de ensino superior. Dessa forma, dois são os casos dos 

evadidos no presente cenário 1) o que já ingressara no curso com aspiração à outra carreira; e 

2) o que desejava cursar Engenharia de Produção, mas mudara de ideia ao longo da academia.  
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Em relação ao primeiro caso, a presente análise, sustentada pelas palavras dos 

evadidos, apresenta duas hipóteses acerca do que poderia levar um aspirante à outra carreira a 

matricular-se no curso de Engenharia de Produção. Diante do cruzamento de informações 

com o perfil do evadido, notou-se que a maioria dos respondentes que ingressaram pelo Sisu 

indicaram “Desinteresse pelas disciplinas”, quase empatado com “Interesse em seguir outra 

carreira”. Isto posto, a primeira hipótese é de que o estudante não tenha conseguido ser 

classificado para o curso que pretendia devido à insuficiente nota de corte. De acordo com o 

MEC, na edição do Sisu em 2018, apenas quatro cursos na UFF tiveram nota de corte maior 

que Engenharia de Produção: Direito, Medicina, Odontologia e Cinema e Audiovisual7, o que 

é complementado pelo comentário abaixo: 

 

Sempre quis medicina não me interessava por engenharia de produção (ALUNO 4). 

  

 Se um estudante não tivera nota suficiente para o curso de Medicina, que era o 

segundo na lista, por que escolher um curso de Engenharia, cuja área diverge do primeiro? A 

segunda hipótese, portanto, responde à problemática da primeira. No final do questionário, 

quando perguntado o que gostaria que fosse diferente no curso, um dos questionados 

respondeu o seguinte: 

 

Nada, eu escolhi o curso por oportunidade (ALUNO 5). 

 

Segundo Maciente et al. (2015), a retomada do crescimento econômico nos últimos 

anos demandou mais engenheiros, alocando-os em funções típicas ou exclusivas de sua área 

de formação. Em sua pesquisa, os autores coletaram dados do Enade 2011 e Rais/MTE 2012 

e, com isso, relacionaram diferentes grupos de Engenharia e seus respectivos percentuais de 

vínculo empregatício. Assim, o maior índice fora encontrado no grupo “Engenharia de 

produção e afins”, com 81,9%, acima do segundo colocado, “Engenharia mecânica e afins”, 

que obtivera 76,5%. Isso evidencia que o momento oportuno do curso de Engenharia de 

Produção no mercado de trabalho, a priori, atrai ingressantes que o preteriam — estejam eles 

matriculados enquanto não se classificam para sua primeira opção ou por influência externa. 

Discutir o segundo caso requer uma profunda investigação, uma vez que mudar de 

vocação ao longo da graduação diz muito sobre os evadidos do curso. Dos respondentes que, 

 
7
 Disponível em <http://portalbi.mec.gov.br/portal-bi/relatorios/simulador_sisu/passado.php> Acesso 

em: 30 de janeiro de 2019. 
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inicialmente, desejavam cursar Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense, 

a causa mais instigadora foi “Desinteresse pelas disciplinas”; que é o fator mais citado no 

cenário individual (e geral). De modo curioso, os fatores individuais mais escolhidos têm 

ligação um com o outro — mais de ¾ dos evadidos que marcaram “Interesse em seguir outra 

carreira” também haviam marcado “Desinteresse pelas disciplinas”. Além do mais, o 

comentário de um dos evadidos complementa a correlação entre os dois fatores: 

 

As matérias eram um pouco entediantes e decidi mudar drasticamente para um curso 

que não tinha correlação. Hoje faço jornalismo na UFRJ e gosto muito de onde 

estou. Me sinto feliz (ALUNO 6). 
 

Ao voltar para as três primeiras seções do questionário, realizou-se uma outra 

importante correlação; as causas “Desinteresse pelas disciplinas” e “Interesse em seguir outra 

carreira” apareceram, respectivamente, como o primeiro e o segundo fatores mais influentes 

para os evadidos de até 21 anos. Ademais, há dois questionados que sustentam a influência da 

idade na escolha da carreira: 

 

Se enxergar no outro, é muito importante durante os 20 e poucos anos (...) Em um 

momento de clareza mental, houve um acordar pessoal e nesse momento não me vi 

mais como um futuro engenheiro (ALUNO 7). 
 

Em outras palavras, minha imaturidade para entender ou adaptar-me à vida 

universitária aos 17 anos me causaram grande déficit acadêmico ainda no primeiro 

semestre (ALUNO 8). 

 

A discussão acentua-se quando se analisa os principais fatores institucionais; não 

somente parte deles se inter-relacionam com fatores individuais e externos apontados no 

estudo, mas também são mais acessíveis ao controle, uma vez que são causas reproduzidas 

pela universidade ou curso e suas resoluções concernem ao corpo administrativo, docente e 

discente. Um exemplo claro é o fator individual “Dificuldade em ser aprovado em algumas 

disciplinas” sofrer influência do institucional “Falhas na metodologia de ensino dos 

professores”. Em sua investigação correlativa, os dados evidenciaram que quase 80% dos que 

diziam ter dificuldade em algumas disciplinas criticaram a metodologia dos professores. 

Segundo um dos evadidos questionados: 

 

Os professores das disciplinas tinham zero didática em sua maioria (ALUNO 9). 
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Outro evadido, quando perguntado o que poderia ser diferente caso retornasse ao 

curso, respondeu: 

 

Que os professores tivessem uma didática melhor (ALUNO 10). 

 

Na Universidade Federal Fluminense, os professores dos cursos de Engenharia não 

necessitam ser diplomados em licenciatura. Dessa maneira, a metodologia do docente não 

colabora para com o aprendizado da turma e múltiplas são as causas; maior interesse em 

publicar academicamente, em vez de aprimorar didática; problemas de comunicação com a 

turma; ou avaliações com o conteúdo que não era lecionado em classe, como dissera um dos 

respondentes: 

 

(...) a grande maioria dos professores da UFF cobra o que não ensinou (ALUNO 11). 
 

Aditivamente, se um aluno de Engenharia de Produção não possui base teórica prévia 

e aptidão à área, ele também terá dificuldades ao ser aprovado nas disciplinas. De acordo com 

o perfil do evadido, os únicos respondentes que votaram em “Falta de base teórica” cursaram 

o ensino médio em rede pública estadual e, consequentemente, todos eles marcaram que 

“Dificuldade em ser aprovado em algumas disciplinas” influenciara na sua evasão. Um desses 

alunos complementa a correlação: 

 

Gostaria de chegar mais preparado na UFF, para que a constante dificuldade na 

matéria e com os professores fossem mínimas, acarretando em mais confiança e 

menos ansiedade (ALUNO 12). 

 

Se a ineficiência do corpo docente, assim como a do ensino médio, resulta em ampla 

dificuldade nas disciplinas da graduação, elas, indiretamente, também provocam a perda de 

interesse na grade curricular do curso, visto que mais da metade dos respondentes que 

marcaram “Dificuldade em ser aprovado em algumas disciplinas” também havia marcado 

“Desinteresse pelas disciplinas”. O seguinte comentário ampara a discussão: 

 

A forma como as matérias são ensinadas é completamente defasada, o método de 

ensino é incrivelmente chato e deveria e deve ser revisado. Com matérias tão 

maçantes, deve-se buscar outros meios de ensino e outras formas de manter o aluno 

interessado no curso (ALUNO 13). 
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 Outro exemplo é a relevância dos agentes institucionais que influenciam na grade 

curricular do evadido. Metade dos respondentes que realizavam atividade remunerada de até 

30 horas na época da evasão marcou “Pouca flexibilidade curricular” como influenciador de 

sua saída; enquanto a maioria dos que trabalhavam mais de 30 horas escolheu “Curso em 

horário integral” e “Dificuldade de conciliar estudo e trabalho”. A diferença entre os dois 

grupos é encontrada na carga horária de trabalho; a disponibilidade de uma ou mais 

disciplinas em outro horário talvez resolveria o problema do primeiro grupo: 

 

Maior flexibilidade de horários para conciliar com trabalho (...) Dupla jornada não é 

fácil (ALUNO 14). 

 

Inclusive durante à noite: 

 

Que houvesse aulas noturnas, para maior flexibilização do quadro de horários 

(ALUNO 15). 
 

Enquanto para o outro grupo, que trabalhava acima de 30 horas, o primeiro passo seria 

discutir a viabilidade do curso em apenas um turno: 

 

Carga horária compatível com pessoas que precisam trabalhar durante o dia e não 

podem ficar o dia inteiro na universidade (ALUNO 16). 
 

Ainda sobre os problemas referentes à grade curricular, a carga horária extensa do 

curso, mesmo com um percentual de respostas abaixo dos fatores institucionais mencionados 

acima, apresentou preocupação por parte dos questionados: 

 

A carga horária é extensa demais, períodos planejados para terem 9-10 disciplinas 

são completamente absurdos (ALUNO 17). 
 

A carga horária mínima para o curso de Engenharia de Produção no Brasil é de 3600 

horas8. O MEC, em nenhum momento, impõe aos cursos de graduação que reduzam as horas 

do seu currículo, mas, enquanto o curso de Engenharia de Produção da UFF possui 4092 

horas obrigatórias, o da UFRJ havia determinado as 3600 horas mínimas como obrigatórias 

 
8
 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/referenciais.pdf> Acesso em: 16 de dezembro 

de 2018. 
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desde 20159. O curioso é que, segundo o Ranking Universitário Folha 2018, o curso de 

Engenharia de Produção da UFRJ ocupou a primeira posição entre os cursos de Engenharia de 

Produção no Brasil10, validando que a qualidade do curso não é proporcional ao número de 

horas integralizadas pelo seu currículo.  

Em suma, o grande problema do currículo está no engessamento burocrático em 

conjunto com a solitária falta de vontade de docentes, coordenações de curso e departamentos. 

A academia permanece presa à metodologia de ensino e conteúdo de décadas passadas, com 

pouquíssimas exceções. Caberia à UFF, portanto, a iniciativa de se pensar em um curso de 

Engenharia que seja solícito a todos os tipos de alunos — mesmo aqueles que precisam 

trabalhar enquanto na graduação. 

O prosseguimento do estudo sublinhou a importância do debate acerca da saúde 

mental estudantil, uma vez que mais de ⅕ dos respondentes tenham marcado, como agente de 

sua evasão, o fator individual “Problemas de saúde mental (ansiedade, depressão, estresse ou 

outro)”. Segundo os relatos abaixo, observamos a insatisfação de dois dos questionados 

quanto à posição da universidade para com o problema: 

 

Acredito que nesse curso há muito silenciamento dos alunos e não há espaço dentro 

do ambiente acadêmico para o sofrimento. As questões dos alunos são dificilmente 

ouvidas pelos professores e colegas dentro da universidade (ALUNO 18). 

 

Quando perdi a minha mãe, eu gostaria de ter tido alguém que me ouvisse (...) eu 

tive meu pior rendimento na faculdade por motivos de depressão e isso sem dúvida 

contribuiu muito pra minha baixa auto estima como estudante (ALUNO 19). 
 

Hoje, a UFF não discute de forma franca o que é ansiedade, depressão, estresse etc. E 

a questão da saúde mental não pode ser desconectada dos outros fatores. De acordo com a 

análise dos dados do questionário, vemos que todos evadidos que marcaram “Problemas de 

relação com professores” haviam marcado “Problemas de saúde mental (ansiedade, 

depressão, estresse ou outro)”. Ademais, mais da metade dos ex-alunos que passavam por 

problemas de saúde mental também disseram ter dificuldade em ser aprovado nas disciplinas, 

o que evidencia como a relação discente-docente pode resultar em problemas internos. Mais 

um comentário ilustra a situação: 

 
9
  Disponível em <http://www.poli.ufrj.br/graduacao_cursos_engenharia_producao.php> Acesso em: 16 

de dezembro de 2018. 
10

  Disponível em <http://ruf.folha.uol.com.br/2018/ranking-de-cursos/engenharia-de-producao/> 

Acesso em: 16 de dezembro de 2018. 
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Também gostaria que existisse uma maior atenção aos problemas de saúde física e 

mental que os alunos enfrentam, além de maior transparência nos resultados das 

avaliações dos professores e suas respectivas ações tomadas (ALUNO 20). 
 

Ouvir é uma ação comprovadamente eficiente. Entretanto, o que se verifica são 

coordenações de curso que não estão disponíveis para escutar e orientar um estudante. Mais 

da metade dos respondentes que assumiram que a sua saída fora influenciada por problemas 

de saúde mental culparam a “Ausência de orientação acadêmica” e a “Falta de atuação da 

coordenação do curso”. Um dos evadidos pontuou: 

 

Uma coordenação mais atuante para alunos com dificuldades em disciplinas chave 

também seria um grande diferencial. Junto disto, acredito que o curso tinha um viés 

muito segregativo entre os alunos e docentes (ALUNO 21). 
 

 É imprescindível, portanto, discorrer os problemas oriundos de negligência 

administrativa na UFF. A relação intra-universitária das causas que envolvem carência da pró-

atividade da coordenação de curso exterioriza o porquê da ausência de acolhimento em — 

todos os níveis da universidade — ser o segundo fator institucional mais votado. A evidência 

está na correlação; mais da metade dos evadidos influenciados pela “Ausência de orientação 

acadêmica” e “Falta de atuação da coordenação do curso” também expressaram o peso do 

fator “Ausência de acolhimento pela universidade (reitoria, pró-reitorias, direção, 

coordenação e outro)”  como agente em sua saída. O perfil do evadido consegue dizer mais 

sobre; entre os três respondentes que se declararam negros, todos disseram carecer de 

acolhimento pela universidade. No final do questionário, um deles se posicionou: 

 

O curso estava repleto de pessoas diferentes de mim no quesito classe social, etnia e 

orientação sexual. Deveria haver mais diversidade entre os estudantes do curso (...) 

A coordenação deve estar presente para os estudantes do curso (ALUNO 22). 
 

 É desrespeitoso que um curso de graduação de uma universidade pública comporte 

questões segregacionistas. Em razão dos outros evadidos que expressaram omissão da 

universidade, um comentário chamou a atenção: 

 

Me sentir mais bem-vindo (ALUNO 23). 
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Duas são as hipóteses a respeito do que viabiliza a ausência de acolhimento pela 

instituição: uma falha cultural de se pensar que o ambiente universitário é comparável ao 

ambiente do ensino médio e um distanciamento notório entre administração/gestão e a função 

da universidade; que é formar estudantes. O primeiro exige mudança cultural, mas também 

exige preparo — é preciso que se solidifique na mente dos ingressantes o que significa estar 

numa universidade pública e o nível de dedicação e comprometimento que se precisa ter. É 

grave o salto de amadurecimento que se espera de um aluno de dezessete ou dezoito anos, 

recém-graduado no ensino médio, para um universitário de uma instituição de ensino superior 

pública. Infelizmente, as primeiras mudanças deveriam vir da forma como se dá o ensino 

médio hoje. Ao contrário de servir como base preparatória para um ensino superior, ele serve, 

basicamente, para que se produzam “fazedores de ENEM”. O segundo necessita que se 

reforce em cada funcionário da UFF que sua função primordial é ser parte integrante no 

funcionamento de uma instituição que tem o dever de formar seres humanos — não números, 

não robôs — seres humanos. E para formar pessoas é preciso ser humano. É preciso saber que 

o objetivo fim da instituição é maior que qualquer um de seus componentes administrativos, 

não importando sua posição ou função. Hoje os serviços da instituição vivem, cada qual em 

sua própria ilha, com componentes que vivem dentro e para suas próprias bolhas. Nessa 

configuração, é impossível que um estudante de sinta acolhido. Não tem explicação, por 

exemplo, reitoria, pró-reitorias, departamentos e coordenações de curso realizarem suas 

atribuições administrativas sem conhecer a quem aquilo servirá e se é possível fazer melhor. É 

preciso que se invista em espaços de escuta, é preciso que os gestores da instituição não 

somente estejam disponíveis, mas busquem ativamente se fazerem disponíveis. 

 

4.5. CUSTO DA EVASÃO 

 

Se utilizarmos as informações disponibilizadas pelo MEC, de que em 2016 o custo por 

aluno na UFF era de R$ 38.098,00, chegaremos ao valor de R$ 19.049,00 para um aluno por 

semestre. Desse modo, pôde-se calcular o gasto que a governo público tivera com os alunos 

evadidos do curso de Engenharia de Produção, respeitando a delimitação temporal do estudo: 

 

Tabela 7 – Relação de Semestres Cursados x Número de Evadidos x Custo Total 

Semestres Cursados Ne Custo Total 

0 1 R$0,00 
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Semestres Cursados Ne Custo Total 

1 98 R$1.866.802,00 

2 48 R$1.828.704,00 

3 24 R$1.371.528,00 

4 22 R$1.676.312,00 

5 10 R$952.450,00 

6 14 R$1.600.116,00 

7 10 R$1.333.430,00 

8 6 R$914.352,00 

9 4 R$685.764,00 

10 2 R$380.980,00 

11 1 R$209.539,00 

16 1 R$304.784,00 

Total 241 R$13.124.761,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Ainda que o levantamento seja superficial, a análise serviu para manifestar que, apenas 

com a amostra dos evadidos, ou melhor, 241 ex-alunos, a governo federal desperdiçou 

R$13.124.761,00 nos últimos dez anos; valor incrivelmente alto. 

 

4.6. PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO 

 

As propostas de implantação deste estudo objetivam acompanhar, atenuar e, se 

possível, inibir a evasão no curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense. As diretrizes estabelecidas separaram-se entre as que são cabíveis à UFF e ao 

curso: 

 Portanto, caberia à UFF: 

 

● Ampliar a discussão sobre ansiedade, depressão, estresse e outras doenças mentais, 

através de palestras, seminários, workshops e terapias alternativas sobre ansiedade, 

depressão, estresse e outras doenças mentais junto à PROGRAD ou PROAES, com 

o objetivo de ensinar o próprio corpo discente, docente e administrativo a 

identificar sinais e saber como, onde e de que forma poderá buscar ajuda; 
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● Ampliar programas de desenvolvimento para técnicos, professores e gestores 

● Atribuir às coordenações dos cursos de graduação o papel exclusivo de mediar o 

Cancelamento de Matrícula por Solicitação Oficial do aluno, através de entrevista 

de desligamento presencial. A descentralização dos processos referentes ao 

desligamento do aluno facilitaria na resolução do problema, visto que as causas da 

evasão passariam a ser coletadas também de modo qualitativo e diretamente pelo 

próprio curso; 

● Contratar mais profissionais da área de saúde e construir espaço físico, visando o 

tratamento psicológico e psiquiátrico do aluno; 

● Criar mais bolsas de residência estudantil com o objetivo de manter o estudante, 

que mora longe e possui problemas financeiros, próximo à universidade; 

● Desenvolver o fomento às atividades e grupos de convivência (grupos de dança, de 

música, de jogos, centros e diretórios acadêmicos etc.). 

● Enviar e-mails com questionário padrão para o ex-aluno no instante em que o 

sistema atualiza sua matrícula para cancelada — excetuando-se os cancelamentos 

por Solicitação Oficial e por Falecimento — objetivando coletar os dados que o 

levaram a sair; 

● Promover e desenvolver programas de capacitação em didática para os docentes; 

● Qualificar as ferramentas de avaliação interna, por parte de discentes e docentes, de 

maneira que os NDEs dos cursos recebam relatórios semestrais dessas avaliações 

— que também deveriam ser obrigatórias para alunos e professores — sob risco de 

intervenções da PROGRAD ou de Conselhos Superiores, se necessário fosse; 

● Solicitar ao MEC, junto às outras IESP, mudança no Sisu para que o sistema, no 

início do ano, convoque, tanto os aprovados para o primeiro semestre, quanto os 

para o segundo. Assim, espera-se que o estudante que tenha preferência por outra 

instituição ou curso já se certifique se fora convocado ou não. 

 

Enquanto, caberia ao curso: 

 

● Capacitar os ingressantes em gerenciamento de tempo, através da disciplina 

“Introdução à Engenharia de Produção”; 
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● Criar e divulgar programas sobre o curso (o que é, o que faz um engenheiro de 

produção, disciplinas da grade etc.) nas redes educacionais do ensino médio para 

aproximar o estudante do segundo grau ao ambiente universitário; 

● Criar e divulgar programas sobre a valorização da imagem do curso (prêmios e 

notas, rankings, comunidade de ex-alunos etc.) através de sites e redes sociais para 

aproximar o pretendente ao curso de Engenharia de Produção; 

● Criar, pelo menos, dois horários diferentes para cada disciplina a fim de tornar a 

grade mais flexível e diminuir a retenção; 

● Criar programas de monitoria voluntária, por meio do departamento, para qualquer 

disciplina da grade curricular a fim de apoiar academicamente os alunos do curso e 

diminuir taxas de reprovações; 

● Gerar, semestralmente, relatório dos alunos que se encontram em situação de 

“Trancamento Automático” para entrar em contato, por telefone ou pessoalmente, 

com os que estejam com a matrícula trancada há mais de dois semestres. Essa ação 

verificaria se o aluno já evadiu ou não, como também auxiliá-lo; 

● Gerar, semestralmente, relatório dos alunos que estão em risco de “Cancelamento 

por Insuficiência de Aproveitamento” a fim de orientação presencial para plano de 

recuperação; 

● Organizar programa de mentoria, envolvendo a comunidade de formados do curso; 

● Promover reforma curricular de forma que se introduza conteúdos específicos de 

Engenharia de Produção no início do curso; 

 

Enfim, propõe-se que se torne comuns seminários abertos dos órgãos de gestão; que as 

coordenações de curso escutem mais o estudante, identificando previamente sinais de 

dificuldade ou problemas; que departamentos ativamente busquem saber do corpo estudantil 

como estão sendo avaliados e como podem melhorar seus serviços; que direções de unidade 

forcem-se a servir como gestores de conflitos e não se abstenham de problemas que, no geral, 

afetam a vida do estudante; que pró-reitorias e superintendências apresentem suas ações de 

forma ampla e pública e construam canais de diálogo e produzam relatórios de atividades e de 

oferta de serviços; e que a reitoria construa ambientes de gestão participativa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A investigação da evasão no curso de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal Fluminense pôde contribuir com os números da problemática, além dos múltiplos 

fatores que influenciam na saída do estudante do curso. O presente estudo, sobretudo, revelou 

características socioeconômicas do evadido, como também o cedeu lugar de fala — talvez 

pela primeira vez desde que ingressaram no curso/UFF.  

É importante ressaltar, contudo, que este trabalho utilizou uma amostra, delimitada 

temporalmente, para consolidar o próprio estudo de caso. A evasão, neste caso, é um 

problema mutável, que ganha corpo através das mudanças no contexto da universidade 

pública e da Engenharia no Brasil, ou seja, ela está intrinsecamente ligada a contextos 

políticos, econômicos, sociais e tecnológicos do país. Dessa forma, é substancial que se 

investigue a problemática, reduza o seu índice, desenvolva medidas preventivas e, acima de 

tudo, torne a acompanhar o fenômeno novamente. 

 

5.1. SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Como devidas sugestões para estudos futuros, estão: 

 

● Acompanhar o cálculo das taxas de diplomação, em formação e evasão ao longo 

dos próximos anos; 

● Comparar os índices de evasão por ano/semestre de ingresso deste trabalho com 

outros cursos de Engenharia da UFF e com outros cursos de Engenharia de 

Produção das IES em todo o Brasil; 

● Correlacionar o papel do gênero no estudo da evasão; 

● Elencar as disciplinas que mais reprovam no curso e como elas afetam os índices de 

evasão. 
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