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RESUMO 

 

Título:  

Análise de Cursos de Graduação à Distância no IFMT: Proposta de Permanência e Redução da 

Evasão 

 

Objetivo do trabalho: 

O presente trabalho se propôs a auxiliar parcialmente na solução de um problema previamente 

identificado nos 02 Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI) anteriores e no que está 

em vigor – 2019 a 2023 – do IFMT, além de que, a consequência da evasão reflete diretamente 

no gerenciamento de uso de recursos públicos. Esta pesquisa teve como dilema: como o 

processo de análise das causas internas pode contribuir para a permanência dos estudantes dos 

cursos à distância da IFE? Com a intenção de responder esse questionamento e diante do dilema 

apresentado, o objetivo principal do trabalho concentra-se em propor um manual de atribuições 

dos bolsistas do programa UAB no IFMT para a auxiliar na permanência dos estudantes dos 

cursos à distância do campus Cuiabá Bela Vista, do IFMT. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

A metodologia de pesquisa é do tipo descritiva, pois os fenômenos “evasão e permanência” 

serão os norteadores da pesquisa, enquanto, o procedimento técnico é exploratório, uma vez 

que foi realizado por meio de levantamento documental – bibliografias, estudos técnicos e 

legislações. 

O instrumento de coleta de dados secundários se deu por meio de bases institucionais dos 

sistemas de controle acadêmico e de governo (Q-Acadêmico, SISTEC e SisUAB).  

A análise dos dados coletados foi realizada mediante hipóteses estatísticas para dados não 

paramétricos com o teste de Kruskal Wallis e posteriormente com um teste post-hoc pelo 

método pairwise para avaliar se houve diferenças significativas entre as unidades de análise – 

postos, onde auxiliaram na identificação de quais unidades de análise precisam de uma 

intervenção por ordem de priorização e fator de análise. Também foi utilizada a Matriz GUT 

para auxiliar no procedimento de escolha da solução proposta. 

 

Resultados: 

Os principais resultados oriundos da pesquisa são: diretamente, através do desenvolvimento de 

um Manual de atribuições dos bolsistas do programa UAB no IFMT e indiretamente através 

dos diversos diagnósticos situacionais, mediante os fatores estudados nesta pesquisa. Ambos 

aspiram melhorar o fluxo de trabalho e padronizar de forma assertiva uma rotina para contribuir 

no alcance da meta do PDI vigente, que é de alcançar a redução do índice de evasão para 30% 

nos cursos de graduação. 

 

Implicações práticas: 

A principal implicação em curto e/ou médio prazo é a criação de uma rotina de trabalho baseada 

em gestão de processos, resultando na organização de atividades administrativas e acadêmicas 

ainda não mapeadas ou representadas em regras tácitas, que podem gerar benefícios expressivos 

e resultados diferenciados na permanência dos estudantes, além de criar um ambiente mais 

seguro para as equipes envolvidas nos processos. A longo prazo, a iniciativa desse trabalho e 

sob sua perspectiva, pode fomentar o surgimento de ideias que podem amadurecer conceitos 

aqui abordados, visando a melhoria contínua dos trabalhos administrativos e acadêmicos, 

mediados pela instituição em estudo ou outras com situações semelhantes. 

 



 

 

 

Originalidade e contribuições: 

As pesquisas do fenômeno “evasão”, considerados complexos por alguns autores, responsável 

por mostrar a faceta ruim da gestão dos cursos, tem se restringindo em sua maioria, apenas em 

estudos de diagnósticos de suas causas, além de que, ainda há poucos estudos relacionados aos 

cursos na modalidade à distância. 

A pesquisa proposta se diferencia de outras, pois objetiva auxiliar na implementação de regras 

(tácitas) para beneficiar de forma metódica os procedimentos executados, promovendo assim, 

o melhor aproveitamento de recursos humanos e financeiros na administração dos cursos à 

distância 

A pesquisa ainda propõe como foco de estudo as práticas organizacionais associadas aos fatores 

internos causadores de evasão e permanência e de poder de ação institucional na condução do 

acompanhamento, prevenção e monitoramento dos cursos e seus dados, com o objetivo de 

identificar lacunas nos procedimentos administrativos e pedagógicos, principalmente às 

atividades que são realizadas por conhecimento empírico e de formas diferentes pelos tutores 

nos polos espalhados pelo estado de Mato Grosso. As práticas organizacionais sugeridas pelo 

do presente estudo podem ser replicadas em outras instituições de ensino. A pesquisa é 

vinculada a serviços de apoio ao planejamento e controle e suas contribuições tem aderência 

com a linha de atuação científico-tecnológica: Estratégia e Operações. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

O artefato resultado desta pesquisa é o principal produto proveniente do estudo. Enquadra-se 

como Processos de Gestão, pertencente ao Eixo 1 – Produtos e Processos. O procedimento 

possui baixa complexidade de execução e implantação e apresenta aplicabilidade de 

abrangência em potencial, tanto do método de diagnóstico, quanto da solução proposta, pois 

ambos podem ser empregados em outras instituições ensino da rede EPT que ofertem cursos à 

distância, sempre considerando as especificidades da instituição e suas práticas organizacionais. 

O impacto da produção apresentada possui médio teor inovativo, pois combina conhecimentos 

já existentes e os organiza para alcance de melhoria da gestão. A solução propõe implementar 

mecanismos legais internos em procedimentos que já são executados e será capaz de contribuir 

para a melhoria dos indicadores da gestão dos cursos, bem como, desenvolverá um senso de 

organização formal e padronizado nas conduções de atividades administrativas e acadêmicas 

nos polos, onde a instituição oferta seus respectivos cursos. 

Considerando os resultados alcançados por esta pesquisa, estes são classificados como de média 

complexidade, pois resultou da associação de conhecimentos estáveis aprendidos no programa 

de mestrado e envolveu diferentes atores: o programa de mestrado foi o difusor do 

conhecimento e o IFMT, o local de aplicação deste conhecimento. 

 

Palavras-Chave: Evasão, Educação à Distância, Permanência, UAB 
  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: 

Analysis of distance graduation courses at IFMT: proposal for actions to permanence and 

reduce evasion. 

  

Objective of the work: 

This work aims to partially assist in solving a problem previously identified in the previous 02 

Institutional Development Plans (PDI) and in force - 2019 to 2023 - from IFMT, in addition to 

the fact that the consequence of evasion reflects directly on the management of the use of public 

resources. This research had as a dilemma: how can the process of analyzing internal causes 

contribute to the permanence of students from distance courses at IFE? With the intention of 

answering this question and in view of the dilemma presented, the main objective of the work 

is to propose a manual for the assignments of the UAB scholarship holders at the IFMT to assist 

in the permanence of students from distance courses on the campus Cuiabá Bela Vista, from 

IFMT. 

  

Procedures/Method for solving the problem: 

The research methodology is descriptive, since the phenomena "evasion and permanence" will 

be the guiding principles of the research, while the technical procedure is exploratory, since it 

was carried out through documentary surveys - bibliographies, technical studies and legislation. 

The secondary data collection instrument was carried out through institutional bases of the 

academic and government control systems (Q-Academic, SISTEC and SisUAB). 

The analysis of the collected data was performed using statistical hypotheses for nonparametric 

data with the Kruskal Wallis test and later with a post-hoc test using the pairwise method to 

assess whether there were significant differences between the units of analysis - posts, where 

they helped in the identification of which units of analysis need intervention in order of priority 

and factor of analysis. The GUT Matrix was also used to assist in the procedure for choosing 

the proposed solution. 

  

Results: 

The main results from the research are: directly, through the development of a Manual of 

assignments of the UAB scholarship holders at the IFMT and indirectly through the various 

situational diagnoses, through the factors studied in this research. Both aspire to improve the 

workflow and assertively standardize a routine to contribute to achieving the current PDI goal, 

which is to achieve a dropout rate of 30% in undergraduate courses. 

  

Practical implications: 

The main implication in the short and / or medium term is the creation of a work routine based 

on process management, resulting in the organization of administrative and academic activities 

not yet mapped or represented in tacit rules, which can generate expressive benefits and 

differentiated results in permanence of students, in addition to creating a safer environment for 

the teams involved in the processes. In the long run, the initiative of this work and from its 

perspective, can foster the emergence of ideas that can mature concepts addressed here, aiming 

at the continuous improvement of administrative and academic works, mediated by the 

institution under study or others with similar situations. 

   

 

 



 

 

 

Originality and contributions: 

Research on the “evasion” phenomenon, considered complex by some authors, responsible for 

showing the bad facet of course management, has been mostly restricted to diagnostic studies 

of its causes, besides, there are still few related studies distance courses. 

The proposed research differs from others, as it aims to assist in the implementation of (tacit) 

rules to methodically benefit the procedures performed, thus promoting the best use of human 

and financial resources in the administration of distance courses 

The research also proposes as a focus of study the organizational practices associated with the 

internal factors that cause evasion and permanence and the power of institutional action in 

conducting the monitoring, prevention and monitoring of courses and their data, with the 

objective of identifying gaps in administrative procedures and pedagogical, mainly to the 

activities that are carried out by empirical knowledge and in different ways by the tutors in the 

poles spread throughout the state of Mato Grosso. The organizational practices suggested by 

the present study can be replicated in other educational institutions. The research is linked to 

planning and control support services and its contributions are in line with the scientific-

technological line of action: Strategy and Operations. 

  

Technical/Technological Production: 

The artifact resulting from this research is the main product from the study. It is classified as 

Management Processes, belonging to Axis 1 - Products and Processes. The procedure has a low 

complexity of execution and implementation and has potential scope applicability, both for the 

diagnostic method and for the proposed solution, as both can be used in other teaching 

institutions of the EPT network that offer distance courses, always considering the specifics of 

the institution and its organizational practices. The impact of the production presented has a 

medium innovative content, as it combines existing knowledge and organizes it in order to 

improve management. The solution proposes to implement internal legal mechanisms in 

procedures that are already carried out and will be able to contribute to the improvement of the 

course management indicators, as well as, develop a sense of formal and standardized 

organization in the conduct of administrative and academic activities in the hubs, where the 

institution offers its respective courses. 

Considering the results achieved by this research, these are classified as medium complexity, 

as it resulted from the association of stable knowledge learned in the master's program and 

involved different actors: the master's program was the diffuser of knowledge and the IFMT, 

the place of application of this knowledge. 

 

Keywords: Evasion, Distance Education, Permanence and Success, UAB  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O governo e pesquisadores descrevem e enumeram os diversos fatores que causam a 

evasão no ensino superior, como por exemplo, o relatório elaborado pela ANDIFES em 1996, 

que trazia algumas características detectáveis à época, pois o tema já demonstrava preocupação 

e após 23 anos, ainda se faz necessária estudá-la como um fenômeno complexo e de grande 

impacto nas instituições públicas brasileiras de ensino (IPES). O relatório considerava 03 tipos 

de evasão, sendo: a) evasão da instituição – instante em que o estudante encerra seu vínculo 

com o estabelecimento de ensino; b) evasão do sistema – o estudante abandona a sala de aula 

de forma escalonada ou definitiva; e c) evasão do curso – situações diversas (ANDIFES, 1996). 

A evasão escolar no ensino superior, sejam na modalidade presencial ou à distância, tem 

se tornado um fator preocupante nas instituições de ensino públicas e privadas e se tornou objeto 

de pesquisa há vários anos, onde os pesquisadores tentam entender suas causas e tentam mitigar 

esse problema tão salutar no ensino brasileiro e em outros países. Também é vista como a 

interrupção na fase de estudos pelo estudante, contudo, na educação a distância é possível 

observar a existência de uma categoria intermediária que é o caso de estudantes retidos e/ou 

ociosos, e no caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT), são os estudantes “reprovados” após o fechamento de cada período letivo. Nesta 

pesquisa são os estudantes matriculados que nunca se apresentaram para os mediadores ou 

colegas no ambiente de aprendizagem ou não deram início no processo de ensino aprendizagem 

ou acessaram e se desinteressaram pela continuação do curso (CORDEIRO; GISI, 2018; 

FAVERO, 2006; FIUZA; SARRIERA, 2013; SILVA FILHO et al., 2007).  

A caracterização das causas de evasão são endógenas e exógenas nos cursos de 

Educação à Distância (EaD), onde as endógenas são demonstradas na relação do estudante com 

a instituição e as exógenas são expressas externamente e indiretamente ligada a condições e 

fatores impostos ao estudante e por sua condição pessoal em relação ao curso 

(BITTENCOURT; MERCADO, 2014). 

Há também a expectativa do estudante em relação ao curso ou à instituição que podem 

contribuir ou não para sua permanência no curso, além de assuntos de ordem acadêmica, 

pedagógica e sua própria expectativa profissional e de vida e que são fatores decisórios para o 

estudante decidir ficar no curso ou abandoná-lo (SANTOS BAGGI; LOPES, 2011; SILVA 

FILHO et al., 2007). 

 

 



21 

 

 

1.1 CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

 

 

Neste item é apresentado o contexto da realidade investigada dividido em duas partes, 

uma, evidenciado historicamente a criação da Rede Federal, bem como sua implantação no 

estado de Mato Grosso, demonstrando cronologicamente as mudanças que ocorreram desde sua 

implantação. Também é apresentado informações do contexto atual, como o número de campi 

existentes no IFMT, a distância geográfica entre as unidades e a reitoria, e conjuntamente é 

dado um pouco mais de detalhes ao campus pesquisado, relatando-se um pouco da sua 

dinâmica, cursos que são ofertados, quantidade de recursos humanos disponíveis para atender 

seus objetivos propostos. 

Na segunda parte é apresentada a realidade da educação à distância e sua relação no 

campus objeto de estudo, mostrando a iniciativa da gestão em participar do programa UAB 

quando lançado em 2005 e teve suas primeiras turmas ingressantes no ano seguinte. Nesta parte 

são descritos os polos que possuem vínculos com os cursos estudados nesta pesquisa, o número 

de estudantes e suas situações acadêmicas, ente outros.  

 

 

1.1.1 REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede EPT) iniciou-

se no ano de 1909, quando o Presidente da República, Nilo Peçanha, criou as escolas de 

Aprendizes e Artífices que em 1937, através da assinatura da Lei nº 378 transformou-as em 

Liceus Industriais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus. Em 1942, O 

Decreto nº 4.127 transformou os Liceus Industriais em Escolas Industriais e Técnicas, passando 

a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário e em 1959 são 

transformadas em autarquias com autonomias didática e de gestão sob nomes de Escolas 

Técnicas Federais (ETF’s). Em 1978, através da Lei nº 6.545 inicia-se a transformação de 03 

ETF’s em Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefet’s) e finda-se esse 

processo apenas em 1999. Em 2005, o Cefet Paraná teve seu status transformado para 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e finalmente em 2008 houve a articulação e 

criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologias (IFs), como são conhecidos 

atualmente, criados com o propósito de interiorização do ensino profissional e tidos como 

instrumento de política social voltado para as classes em vulnerabilidade (BRASIL, 2008).  
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Desde a década de 80, com a chegada de um novo cenário econômico e produtivo, com 

o desenvolvimento de novas tecnologias agregadas à produção e à prestação de serviços e com 

a expansão agrícola iniciada na década de 90, a Rede Federal presta um importante serviço à 

sociedade brasileira, pois sempre teve como sua principal missão,  a qualificação profissionais 

para os diversos setores da economia brasileira, a realização de pesquisa e desenvolvimento de 

novos processos, produtos e serviços em colaboração aos arranjos locais, regionais e nacionais. 

A história do IFMT está entrelaçada com a história da rede EPT, pois o estado de Mato 

Grosso foi contemplado em 1909 com uma das 19 escolas de Aprendizes e Artífices, criada 

pelo presidente Nilo Peçanha, onde atualmente, encontra-se o IFMT – campus Cuiabá Octayde 

Jorge da Silva (campus Cuiabá). No ano de 1943, foi criado o Aprendizado Agrícola de Mato 

Grosso, no munícipio de Santo Antônio do Leverger, mais precisamente na serra de São 

Vicente, que acabou originando o nome do campus São Vicente. No ano de 1980, foi criada a 

Escola Agrotécnica de Cáceres e foram esses dois últimos importantes centros de formação dos 

profissionais do campo, auxiliando de maneira significativa na expansão agrícola do Estado. 

Em 2008, essas três instituições experientes em seus ramos de negócio, já haviam sido 

modificadas algumas vezes ao longo de suas trajetórias e se encontravam com os status e nomes 

modificados, sendo: o CEFET Mato Grosso, CEFET Cuiabá e a Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres. Em 29 de dezembro daquele ano, com a criação dos IFs, surgiu o IFMT e foi resultado 

da junção destas 03 autarquias com suas respectivas UNED’s e que na época deram origem a 

outros 06 campi. 

Atualmente, o IFMT possui 14 campi, 05 campi avançados e 05 centros de referência 

distribuídos pelo Estado de Mato Grosso, além de atuações paralelas em diversas outras cidades 

através de projetos direcionados, parcerias e cursos à distância oferecidos por diversos 

programas, como UAB, PRONATEC, entre outros. 

A Figura 1 mostra a distribuição geográfica dos campi no estado de Mato Grosso. Nota-

se que, mesmo sendo o terceiro maior Estado em espaço territorial, está razoavelmente coberto 

pelo atendimento da Instituição Federal de Ensino (IFE), pois sua distribuição territorial de 

unidades atende todas as microrregiões estaduais. Na região metropolitana da capital, Cuiabá, 

estão situados a reitoria, e os campi Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Cuiabá – Bela Vista e 

Várzea Grande e há campi com distâncias consideradas continentais da reitoria – sede da IFE. 
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Figura 1 – Relação dos campi do IFMT 

 
Fonte: IFMT, disponível em: <http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/os-campi-do-ifmt/> 

 

As distâncias dos campi e campi avançados até a reitoria, situada à Avenida Senador 

Filinto Müller, n° 953, bairro Quilombo, cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso e CEP n° 

78.043-409 são demonstradas através do Quadro 1; tais distâncias exigem um planejamento 

administrativo articulado e integrado entre reitoria e os campi para alcance dos objetivos de 

todas as unidades, exigindo assim uma execução eficiente e responsável dos recursos 

disponíveis. 

No Quadro 1 mostra-se as distâncias aproximadas começando da menor distância para 

a maior. Os cinco Centros de Referência não foram citados no quadro por motivo deles não 

serem unidades dotadas de autonomia financeira, administrativa e patrimonial, além de que, 

cada Centro de Referência é ligado administrativamente a algum dos campi do IFMT, tendo 

inclusive, seus dados institucionais aglutinados no campus responsável para compor relatórios 

de gestão e controle do MEC. 

Não foram mencionados os nomes dos vinte e cinco polos de apoio presenciais junto ao 

IFMT por não se tratarem de unidades administradas diretamente pelo IFMT e sim por 

funcionarem em regime de parceria dentro do programa UAB ou outros quando há oferta de 

cursos por algum campus. Haverá oportunidades nesta pesquisa de serem mencionados apenas 

os polos de apoio presencial ligados aos cursos de Licenciaturas em Química e Matemática, 

objetos do presente estudo. 

http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/os-campi-do-ifmt/
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Quadro 1 – Distância dos campi até a reitoria do IFMT, na cidade de Cuiabá – MT 

campus ou campus avançado 
Distância aproximada até a reitoria do 

IFMT 

Legenda 

da Figura 

1 

Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 1,3 quilômetros 01 

Cuiabá – Bela Vista 7,2 quilômetros 04 

Várzea Grande 16 quilômetros 11 

São Vicente 94 quilômetros 02 

Diamantino 179 quilômetros 16 

Cáceres – Professor Olegário Baldo 217 quilômetros 03 

Rondonópolis 218 quilômetros 09 

Primavera do Leste 239 quilômetros 13 

Tangará da Serra 241quilômetros 15 

Lucas do Rio Verde 332 quilômetros 17 

Sorriso 393 quilômetros 10 

Campo Novo do Parecis 410 quilômetros 06 

Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste 445 quilômetros 05 

Sinop 481 quilômetros 18 

Barra do Garças 510 quilômetros 12 

Guarantã do Norte 713 quilômetros 19 

Juína 741 quilômetros 07 

Alta Floresta 784 quilômetros 14 

Confresa 1.163 quilômetros 08 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Também não foram citados nomes de cidades onde os campi se situam por motivo 

destes, sempre levarem os nomes das cidades neles, com exceção do campus São Vicente (Serra 

de São Vicente), que fica situado no munícipio de Santo Antônio do Leverger. Tal hábito de se 

nomear o campus com nome da cidade foi adotado na criação dos IFs e mantido nas expansões 

da rede EPT seguintes, com a intenção de facilitar a localização pelo cidadão, bem como 

otimizar o senso comum de localização geográfica destas instituições. Alguns campi possuem 

nomes adicionais com objetivo de homenagear alguma pessoa que foi importante para a 

comunidade, como é o caso do campus Cuiabá e Cáceres ou estabelecer alguma característica 

importante como ser região fronteiriça com outro país, como no caso de Pontes e Lacerda. 

As distâncias entre os campi e/ou campi avançados e reitoria do IFMT foram calculadas 

pelo Google Maps1  e Waze2 e devem ser consideradas aproximadas. 

 
1 Site que fornece serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite do planeta Terra de forma 

gratuita na internet, além de possibilitar o cálculo de rotas. O site foi desenvolvido pela empresa “GOOGLE” dos 

Estados Unidos. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps> 
2 Aplicativo para uso em smartphones ou dispositivos móveis com base em navegação por satélite. Contém 

informações de usuários e informações sobre rotas e compartilhamento de viagens. Disponível em: < 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=pt_BR> e < https://apps.apple.com/br/app/waze-

gps-e-tr%C3%A2nsito-ao-vivo/id323229106>.  

https://www.google.com.br/maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/waze-gps-e-tr%C3%A2nsito-ao-vivo/id323229106
https://apps.apple.com/br/app/waze-gps-e-tr%C3%A2nsito-ao-vivo/id323229106
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – campus 

Cuiabá Bela Vista (IFMT – campus Bela Vista) foi escolhido como objeto de estudo por motivo 

de ser o único campus do IFMT que ofertava cursos de Licenciaturas, na modalidade EaD até 

o ano de 2018, contudo, também foi ponderado a facilidade de acesso aos dados institucionais 

e acadêmicos pelo pesquisador e pela realidade investigada estar associada  aos seus trabalhos 

desenvolvidos no âmbito da IFE estudada, na maior parte do tempo durante o decorrer desta 

pesquisa. 

O IFMT – campus Cuiabá Bela Vista possuía até outubro do ano de 2019, em seu quadro 

funcional, um total de 123 servidores, sendo 117 estatutários e 06 contratados em regime de 

substituição ou temporário, distribuídos em 79 professores e 44 técnicos administrativos para 

manter a estrutura oferecida a uma quantidade de 3.275 estudantes, sendo desse total, 48,5% 

atendidos de forma presencial e 51,5% na modalidade à distância.  

O IFMT – campus Bela Vista oferta cursos regulares que vão desde o ensino médio 

integrado até a pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, sendo os respectivos cursos 

demonstrados no Quadro 2: 

Quadro 2 – Cursos regulares ofertados no IFMT – campus Cuiabá Bela Vista 

Tipo de curso Modalidade Nome do curso Duração 

Integrado ao Ensino Médio Presencial Química 06 semestres 

Integrado ao Ensino Médio Presencial Meio Ambiente 06 semestres 

Subsequente ao Ensino Médio Presencial Química 04 semestres 

Subsequente ao Ensino Médio Presencial Alimentos 04 semestres 

Bacharelado Presencial Engenharia de Alimentos 10 semestres 

Tecnologia Presencial Gestão Ambiental 06 semestres 

Licenciatura EaD Química 08 semestres 

Licenciatura EaD Matemática 08 semestres 

Pós-Graduação lato sensu Presencial Empreendedorismo 03 semestres 

Pós-Graduação lato sensu EaD Ensino de Química 03 semestres 

Pós-Graduação stricto sensu Presencial 
Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 
04 semestres 

Pós-Graduação stricto sensu Presencial 
Química Tecnológica e 

Ambiental 
04 semestres 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A unidade ainda oferece cursos não regulares de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

quando há demandantes ou caso haja interesse e/ou necessidade da comunidade, além de estar 

planejando a oferta de um novo curso superior de Tecnologia em Farmácia previsto para 2021. 

O IFMT – campus Bela Vista, além da sua atividade principal, que é ofertar ensino, 

pesquisa e extensão, tem uma série de atividades secundárias para fins de atendimento da 

principal, sendo: assistência estudantil, criação de cursos e formulação de Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC), planejamento de calendários acadêmicos, distribuição de encargos didáticos, 

processos seletivos, matrículas, procedimentos de compra e contratação, gestão de pessoas, 

organização e planejamento da área de informática, entre outros.  

A estrutura organizacional do IFMT – campus Bela Vista está esquematizada num plano 

vertical, iniciando-se da direção geral, que se liga as coordenações de suporte de forma direta e 

os dois principais departamentos são os Departamento de Administração e Planejamento 

(DAP), que se liga as coordenações administrativas e o Departamento de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (DEPEX) que se liga as coordenações de cursos e acadêmicas de curso, conforme a 

Figura 2. 
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Figura 2 – Organograma do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista 

 
Fonte: IFMT, disponível em: <http://blv.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-organizacional-do-ifmt-campus-cuiaba-bela-vista-blv/> 

 

 

http://blv.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-organizacional-do-ifmt-campus-cuiaba-bela-vista-blv/
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A unidade tem se destacado entre as instituições públicas do Estado de Mato Grosso na 

avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), este que mensura o conhecimento 

dos estudantes de ensino médio e é utilizado como meio de entrada pela maioria das 

universidades públicas e privadas, tendo sido a 01ª colocada no ranking das escolas públicas do 

estado de Mato Grosso na edição do ano de 2018 e 02ª colocada na edição do ano de 2019. 

Os principais objetivos estratégicos da unidade são alinhados com o do IFMT, 

constantes do PDI vigente e são norteados pelo foco principal da instituição, que é ofertar 

ensino, pesquisa e extensão, porém para se alcançar esse objetivo, esse foco foi delineado em 

diversos planos estratégicos, compondo uma parte importante da peça do PDI vigente da 

instituição (2019 – 2023), entre os quais são destacados: melhorar a qualidade do ensino em 

seus diferentes níveis e modalidades; consolidar a oferta de educação a distância; promover a 

extensão por meio do empreendedorismo e inovação tecnológica, entre outros. 

 

 

1.1.2 O ENSINO À DISTÂNCIA NO IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

 

 

O Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criado em 2005, no âmbito do 

Fórum das Estatais pela Educação, com o objetivo de integrar um sistema nacional de educação 

superior a distância e de caráter experimental, instituído prioritariamente para expandir e 

interiorizar a oferta de cursos superiores em todo o país através da modalidade de educação a 

distância. Alguns de seus principais objetivos foram: ofertar prioritariamente cursos de 

licenciatura e reduzir as desigualdades de oferta de cursos superiores nas diferentes regiões do 

País (BRASIL, 2006). 

A UAB, como é conhecida hoje, foi formulada basicamente pela oferta de dois primeiros 

editais, onde o MEC, por intermédio da Secretaria de Educação a Distância lançou o Edital nº 

1, de 20/12/2005, com a chamada pública para selecionar polos de apoio presenciais estaduais 

e municipais  e de instituições federais de ensino superior interessadas em ofertar cursos 

superiores a partir do ano de 2007. Em novembro do ano seguinte foi lançado um novo edital 

de chamada pública direcionado para universidades estaduais e municipais que tivessem 

interesse em ofertar cursos de nível superior. 

Tal ampliação fez com que a Unidade Descentralizada – Bela Vista (UNED – Bela 

Vista), do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET – MT) iniciasse 

seus trabalhos junto à cinco polos da UAB no ano de 2007, ofertando o curso de Licenciatura 

em Química, autorizado e reconhecido pelos respectivos atos, possuía no seu Projeto 
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Pedagógico de Curso, a previsão de formação dos acadêmicos em 03 anos (CEFET - MT, 2006; 

MEC, 2013).  

Ao longo de 11 anos de trabalho com cursos a distâncias, houveram mudanças 

significativas como: em 2008, a Rede Federal foi criada e transformou o CEFET – MT, 

juntamente com outras 02 autarquias em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso (IFMT) e nesse momento a UNED – Bela Vista foi transformada em campus 

Cuiabá – Bela Vista, que passou a ser dotada de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar; em 2015, houve alterações significativas nas 

diretrizes curriculares nacionais para a formação em nível superior para os cursos de 

licenciatura, garantindo o cumprimento mínimo de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, 

em cursos com duração mínima de 08 semestres ou 04 anos, a partir de julho de 2017 e que 

acabou sendo o principal motivador para a mudança do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) em 

2018 (BRASIL, 2008, 2015; IFMT, 2018).  

Os estudantes ingressantes por meio de vestibular próprio da IFE dos cursos de 

Licenciatura em Química e Matemática, a partir do período letivo 2017/1 serão objetos desta 

pesquisa, visando identificar por meio do universo de amostragem, os índices de evasão, 

estudantes ativos, “em aberto” e em risco de evasão ao longo do percurso acadêmico, 

influenciadas pelas práticas administrativas adotadas ou não.  

Esta pesquisa, indiretamente, visa subsidiar a melhoria do trabalho humano (tutores 

presencias e a distância, professores, coordenadores de polos e cursos, colaboradores de outras 

esferas lotados nos polos e equipe da Diretoria de Educação a Distância (DEAD) do IFMT), 

virtual (canais de comunicação entre estudante X polo X instituição, plataforma de ensino-

aprendizagem) e processuais (abertura de processos, organização documental, matrículas, entre 

outros). Atualmente, os 02 cursos são oferecidos em 17 polos do estado de Mato Grosso, 

conforme demonstrado na Tabela 1, com distâncias geográficas consideradas continentais entre 

si, levando à instituição a um planejamento logístico, administrativo e pedagógico congruentes 

para alcance dos objetivos educacionais e institucionais. 

Tabela 1 – Quantidade de estudantes que ingressaram nas Licenciaturas – por período 

            (continua) 

POLO 
2017/1 2017/2 2018/2 

Química Matemática Química Matemática Química Matemática 

Água Boa - 56 - - - - 

Alto Araguaia 36 - 1 - - - 

Arenápolis - 42 - - - - 

Barra do Bugres 47 - - - 36 - 

Campo Verde - - - 38 - - 
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Tabela 1 – Quantidade de estudantes que ingressaram nas Licenciaturas – por período 

            (continuação) 

POLO 
2017/1 2017/2 2018/2 

Química Matemática Química Matemática Química Matemática 

Colíder - 57 - - - - 

Cuiabá 78 85 38 42 36 36 

Diamantino 15 - - - 31 - 

Guarantã do Norte - 51 - - - - 

Juara 20 84 - - 20 36 

Juína - 16 - - - - 

Nova Xavantina - 61 - - - 34 

Pedra Preta - 49 - - 36 29 

Pontes e Lacerda 42 67 - - 35 38 

Ribeirão 

Cascalheira 
14 18 - - 32 - 

Sapezal - 89 - - - - 

Sorriso 32 38 - - 28 31 

Totais Parciais 284 713 39 80 254 204 

(conclusão) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 1 há informações da quantidade de estudantes que ingressaram nos cursos de 

Licenciatura em Matemática e Química por meio de vestibulares e/ou processos seletivos. A 

ausência de dados referentes aos períodos 20018/1, 2019/1 e 2019/2 se deu ao fato de não ter 

ocorrido vestibulares, tornando assim, as oportunidades de entradas irregulares e exigindo mais 

gerenciamento administrativo e pedagógico da unidade de ensino, no sentido de otimizar os 

recursos, atualização de dados acadêmicos dos estudantes, entre outros.  

O período de 2017/1 se demonstrou o mais irregular no quesito de oportunidades de 

ingresso nos cursos, ou poderia se dizer, fora da média das matrículas EAD no IFMT – campus 

Bela Vista que vinham sendo realizadas até então. Até o período de 2016/2 era ofertado apenas 

o curso de licenciatura em Química de 03 anos e teve um total de 205 matrículas efetivadas 

naquele período e logo no período seguinte houve um salto exponencial, gerando um aumento 

acima de 500% de matrículas efetivadas só nos cursos de graduação. Já no período de 2017/2 

houveram ofertas bem discretas, sendo oferecida apenas uma turma de Licenciatura em 

Química no polo de apoio de Cuiabá e duas turmas de Licenciatura em Matemática, uma no 

polo de Cuiabá e a outra no polo de Campo Verde. 

No período de 2018/2 foram oferecidas vagas em 14 turmas, distribuídas em nove polos 

de apoio, sendo oito turmas para a Licenciatura em Matemática e seis para a Licenciatura em 

Química. Foram matriculados 458 estudantes em turmas bem mais homogêneas, se comparadas 
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às turmas dos períodos anteriores, além de que, nessa oferta houve um aumento de polos que 

trabalharam com os dois cursos. 

Esta pesquisa se mostra oportuna, pois dados levantados previamente conotam a 

necessidade de estudo científico, uma vez que tendem à um cenário de preocupação 

institucional e que pode ser semelhante em outros cursos EaD no IFMT. Os estudantes 

desligados englobam aqueles que pedem seu cancelamento ou transferência externa da 

instituição, bem como aqueles que são considerados evadidos pela administração da IFE. A 

quantidade de estudantes desligados em relação aos seus períodos de ingresso é demonstrada 

na Tabela 2. Os estudantes que ingressaram no ano de 2017 demonstraram uma média 

percentual de 7,7% ao longo do percurso de até seis semestres, enquanto os estudantes 

ingressantes  de 2018  demonstraram uma média percentual de 7,1% de estudantes desligados 

ao longo do percurso de até quatro semestres. 

Tabela 2 – Quantidade de estudantes desligados por polo em relação ao período de ingresso 

POLO 
2017/1 2017/2 2018/2 

Química Matemática Química Matemática Química Matemática 

Água Boa - 9 - - - - 

Alto Araguaia 5 - - - - - 

Arenápolis - 3 - - - - 

Barra do Bugres 2 - - - - - 

Campo Verde - - - 3 - - 

Colíder - 5 - - - - 

Cuiabá 7 11 5 8 1 2 

Diamantino - - - - 2 - 

Guarantã do Norte - 5 - - - - 

Juara 1 12 - - 2 1 

Juína - 3 - - - - 

Nova Xavantina - 4 - - - 2 

Pedra Preta - 13 - - 9 5 

Pontes e Lacerda 1 10 - - 1 4 

Ribeirão 

Cascalheira 
1 1 - - - - 

Sapezal - 26 - - - - 

Sorriso 3 4 - - 3 - 

Totais Parciais 20 106 5 11 18 14 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando a interpretação dos autores, é possível distribuir as causas de evasões em 

internas (Didático-pedagógico e procedimentos administrativos e acadêmicos) e externas 

(Sócio-Política e situações individuais) e o foco deste trabalho é a partir de concepções teóricas, 

analisar apenas causas internas, através de análise de procedimentos administrativos e 
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acadêmicos que estão relacionados diretamente às causas de  evasão e permanência nos cursos 

de Licenciaturas do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista. Este documento aspira identificar 

possíveis oportunidades de melhorias e eliminação de pontos fracos internos que convergem 

para a evasão, desligamentos e ociosidade nos cursos 

Na Tabela 3 apresenta-se a quantidade de estudantes que não renovaram suas matrículas 

no período 2019/2, demonstrando que houve situações em que mais de 50% de estudantes 

restantes com vínculos administrativos não renovaram suas matrículas. 

Tabela 3 – Quantidade de estudantes com o status “em aberto” no período 2019/2, por período de ingresso 

POLO 
2017/1 2017/2 2018/2 

Química Matemática Química Matemática Química Matemática 

Água Boa - 23 - - - - 

Alto Araguaia 20 - - - - - 

Arenápolis - 18 - - - - 

Barra do Bugres 24 - - - 16 - 

Campo Verde - 1 - 23 - - 

Colíder - 23 - - - - 

Cuiabá 43 25 15 16 13 14 

Diamantino 10 - - - 16 - 

Guarantã do Norte - 28 - - - - 

Juara 17 49 - - 6 18 

Juína - 6 - - - 15 

Nova Xavantina - 18 - - - - 

Pedra Preta - 10 - - 17 10 

Pontes e Lacerda 32 29 - - 16 18 

Ribeirão 

Cascalheira 
12 9 - - 25 - 

Sapezal - 31 - - - - 

Sorriso 19 19 - - 17 21 

Totais Parciais 177 289 15 39 126 96 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Há ainda a categorização dos estudantes com matrículas trancadas ou afastados, que 

apesar de demonstrarem um vínculo ativo com a IFE, demonstram fortes probabilidades de se 

somarem aos números de estudantes desligados, pois geralmente o trancamento e/ou 

afastamento são motivados por obstáculos nas vidas dos estudantes, que os impedem de 

continuar estudando naquele momento. O número é pouco expressivo, porém, não deixa de ser 

importante para o estudo apresentado, sendo 13 estudantes da Licenciatura em Química e 16 

em Matemática de todos os períodos de oferta. 

A IES que oferta essa modalidade de ensino deve preparar suas ferramentas para engajar 

no processo de ensino aprendizagem, sendo a mais importante a plataforma de ensino, pois é 
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através dela que o estudante irá de fato passar pelo processo de assimilação e interagir com os 

demais envolvidos neste processo. Analisando a afirmação proposta por Favero (2006), é 

notório a importância da gestão administrativa prover meios de incentivar o estudante a manter 

contato contínuo nesse ambiente, uma vez que a falta dessa comunicação entre o estudante, 

professor e mediadores pode desestimular o estudante deixando a percepção de que não 

conseguirá mais alcançar os demais estudantes.  

Considerando o conceito do parágrafo anterior, foi identificado um público disfarçado 

de estudantes “matriculados”, que renovaram suas matrículas, porém, não frequentaram a 

plataforma de ensino aprendizagem, ou seja, nunca acessaram ou não concluíram nenhuma 

disciplina. Esse estudantes também serão contabilizados dentro do grupo de risco de evasão, 

tendo seu status como “reprovados” no fechamento de cada período letivo. Na Tabela 4 está 

indicada a quantidade de estudantes que ficaram com o status “reprovado” durante os períodos 

de 2017/1 a 2019/1 (cinco semestres letivos). Nota-se que os maiores percentuais de estudantes 

reprovados se apresentam no fechamento do 1° período letivo dos respectivos cursos e 

posteriormente, os números reduzem de 40 a 70% nos períodos subsequentes. Este status de 

estudantes será tratado de forma específica no capítulo dedicado a análise de dados e fará parte 

do universo de estudantes em risco de evadirem da IFE estudada. 

Tabela 4 – Quantidade de estudantes reprovados após o fechamento dos períodos letivos 

CURSO 
PERÍODO 

DE 

INGRESSO 

TOTAL DE 

ESTUDANTES 

INGRESSANTES 

ESTUDANTES REPROVADOS POR PERÍODO 

FECHADO 

2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 

Química 
2017/1 

296 101 46 48 46 34 

Matemática 713 254 118 84 92 53 

Química 
2017/2 

83 - 13 13 4 1 

Matemática 80 - 39 12 11 7 

Química 
2018/2 

259 - - - 70 39 

Matemática 204       71 35 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

A problemática envolvendo os temas propostos sempre foi preocupação do IFMT desde 

sua criação em 2008, pois sempre constaram nos documentos de planejamentos institucionais 

os itens de evasão, permanência e êxito no sentido de que a instituição em algum momento 

deveria dedicar parte do seu esforço de planejamento, execução, controle e direção para tentar 

convergir à diminuição de indicadores negativos para a instituição. Nos dois Planos de 
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Desenvolvimento Institucionais (PDI’s) anteriores e no que está em vigor – 2019 a 2023 – do 

IFMT, as metas de evasão e de permanência e êxito não tinham ligação diretamente com os 

cursos na modalidade à distância, além do que, durante o levantamento bibliográfico e 

documental foi possível perceber que os autores quando retratam suas realidade investigadas, 

delineiam diferentes perspectivas sobre o fenômeno de permanência e como seu estudo pode 

beneficiar a instituição investigada e foram essas situações que conduziram esta pesquisa ao 

seguinte dilema: como o processo de análise das causas internas pode contribuir para a 

permanência dos estudantes dos cursos à distância da IFE? Com a intenção de responder esse 

questionamento e diante do dilema apresentado, o objetivo principal do trabalho concentra-se 

em propor um manual de atribuições dos bolsistas do programa UAB no IFMT para a auxiliar 

na permanência dos estudantes dos cursos à distância do campus Cuiabá Bela Vista, do IFMT.  

 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Compreender os procedimentos de abordagens dos temas de evasão e 

permanência estudantil nas instituições de ensino e suas implicações em cursos EAD; 

• Levantar dados estatísticos junto às plataformas do governo e órgãos 

financiadores quanto ao número de estudantes cadastrados; 

• Identificar quantitativamente os estudantes e suas situações acadêmicas até o 

6°período letivo das em turma em andamento (2019/2); 

• Diagnosticar os polos de apoio presencial para escaloná-los mediante as 

variáveis: “matrícula ativa”, “em aberto”, “em risco” e “desligado”; 

• Verificar a fidedignidade de dados e informações prestadas pelo campus Bela 

Vista junto às plataformas do governo e órgãos financiadores quanto ao número de estudantes 

cadastrados; 

• Desenvolver um plano de ação de implementação da proposta de solução 

sugerida para auxiliar na permanência dos estudantes e de combate à evasão; 

• Avaliar a proposta de solução junto à DEAD e coordenações de cursos do IFMT 

– campus Cuiabá Bela Vista. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A evasão é considerada um fenômeno complexo e multicausal, envolvendo uma 

infinidade de possiblidades que levam os estudantes a desistirem ou abandonarem os estudos e 

para fins de pesquisa se trata de tema polêmico, porém extremamente útil e relevante para as 

IES, principalmente quando estas são de natureza pública e se utilizam do orçamento público 

para em contrapartida entregar um bom desempenho à sociedade, tanto em relação a indicadores 

satisfatórios quanto a formação destes estudantes (SANTOS, 2013). 

Em contrapartida aos estudos e pesquisas relacionadas ao entendimento e enfretamento 

da evasão surgiu o termo “permanência” que sempre é associado ou correlacionado quando se 

está analisando o fenômeno da evasão. Embora em alguns estudos, esse termo pareça abstrato, 

ele não é, gerando um dilema, pois na verdade o termo “permanência” também é um fenômeno 

complexo. Esse fenômeno também pode estar no campo de atuação das IES, pois pode se 

refletida nos valores de negócio da instituição em quesitos como: questões sociais, atividades 

administrativas, visão pedagógica, entre outros, além de ser capaz de autorreflexão periódica, 

pois a “permanência” pode ser interpretada apenas como um dado, informação, um índice, entre 

outros, ou ela pode ser o oposto da evasão, no sentido de ser um programa capaz de identificar 

e propor ações norteadoras com capacidade e potencialidade de auxiliar toda a estrutura 

administrativa-pedagógica no sentido de compreensão dos motivos positivos e assertivos para 

garantir a permanência estudantes em um ambiente inclusivo, que lhe proporciona meios de 

auxílio até a conclusão de seus estudos, sejam nas modalidades presencial ou a distância. 

É justamente pensando a “permanência” como a oportunidade de diminuir os riscos da 

evasão nos cursos de Licenciatura na modalidade à distância do IFMT – campus Cuiabá Bela 

Vista que este estudo se apresenta como uma potencial ferramenta, com fins de auxiliar a gestão 

na busca de alternativas que possam garantir o máximo aproveitamento de recursos disponíveis 

com o objetivo de entender quais práticas organizacionais internas podem beneficiar os 

estudantes no sentido de não apenas tê-los como dados indicadores de “êxito”, “retido”, 

“evasão”, entre outros, mas sim de considerá-los como partes que integram um todo na 

instituição e poder proporcionar meios de auxiliar a permanência e presença nos ambientes de 

formação e aprendizagem. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

O presente trabalho, quanto a sua estrutura, está organizado da seguinte maneira: 

1) Introdução, onde é apresentado o tema, o contexto da realidade investigada, a 

problemática, o objetivo geral e específicos, a justificativa da pesquisa e a estrutura da 

dissertação; 

 

2) Fundamentação teórica, onde a pesquisa teórica é exposta e seus constructos dão 

base para o desenvolvimento da pesquisa; 

 

3) Diagnóstico do problema; 

 

4) Método para a solução do problema, demonstrando quais os procedimentos 

metodológicos foram trabalhados ao longo da pesquisa; 

 

5) Análise de viabilidade da solução do problema se dedica a avaliar os fatores da 

proposta, sua delimitação e sua relevância dentro do contexto estudado; 

 

6) Proposta de recomendação, onde são apresentadas as etapas de avaliação e o 

plano de ação sugerido, bem como a proposta de solução; 

 

7) Considerações finais e contribuições. 

Ao final estão localizados os apêndices e as referências bibliográficas utilizadas, que 

propiciaram a execução deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A Emenda Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998, trouxe o conceito de eficiência 

como um princípio da Administração Pública Direta e Indireta, podendo assim nortear a 

população no sentido de acompanhamento das atividades-fim dos diversos órgãos públicos, 

bem como oportunizar que as próprias gestões desses órgãos, que se autoavaliem enquanto 

parte do processo transformador social que o Estado exerce no País (BRASIL, 1995).  

As instituições de ensino devem planejar detalhadamente a oferta do ensino a distância, 

uma vez que o principal diferencial é a abordagem de ensino diferenciada para o público-alvo 

específico e o principal desafio para o administrador é prover os meios para o professor alcançar 

seus objetivos instrucionais. Para se obter uma qualidade mínima, alguns pontos tem de estar 

subentendidos por toda a equipe como: os papéis e responsabilidades de cada profissional na 

fase do processo, desenho do projeto a ser implantado, infraestrutura mínima nas bases (polos), 

avaliação contínua e abrangente, sustentabilidade financeira, existência de uma equipe 

profissional, porém sempre deixando claro que o foco se concentra na atividade fim que é o 

ensino, pesquisa e extensão (BELLONI, 2005, 2012). 

Partindo da premissa, que do ponto de vista administrativo e financeiro, cada estudante 

matriculado na Educação a Distância gera um valor residual fixo para a instituição, se 

perdermos um estudante, esse valor residual é transferido para os demais que ficaram 

matriculados. Não obstante dessa análise, se ainda houver o fator de estudantes “em risco” 

presentes, a situação de evasões e retenções em determinado polo, não justifica para a sociedade 

a alocação de recursos públicos e de pessoal, como por exemplo, enviar um professor ou tutor 

a distância para ministrar um fórum em um polo distante da unidade sede, onde se tenha 30 

estudantes matriculados, porém, desses, apenas 10 estão efetivamente estudando e ainda desse 

total aparecer 02 ou 03 estudantes neste fórum (MATEI; SAVULESCU, 2009). 

 

 

2.1 PERMANÊNCIA E EVASÃO NO ENSINO EAD 

 

 

As instituições de ensino devem planejar detalhadamente a oferta do ensino a distância, 

uma vez que traduzido, trata-se apenas de uma modalidade diferente da modalidade tradicional 

que é a presencial. Tendo isso por base, o direito ao acesso à educação básica obrigatória e 

gratuita é garantida aos estudantes dos 04 aos 17 anos de idade e pode-se fazer por meio de 

cursos EaD nos diferentes níveis, aproveitando-se da eficiência dos avanços tecnológicos e 
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surgimento de diversas ferramentas tecnológicas que auxiliam na medição pedagógica entre 

professor e estudante. Contudo, não basta apenas prover os meios e condições de entrada aos 

cursos, é necessário planejar tão quanto as estratégias para a permanência destes estudantes 

durante o processo de ensino-aprendizagem e garantir-lhe a conclusão do nível de ensino ao 

qual se propôs (BRASIL, 1988; FIGUEIREDO; SALLES, 2017). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) trata de delinear abertamente a 

obrigatoriedade de alguns controles de permanência ou conduz as instituições de ensino a se 

planejarem para auxiliar a permanência do estudante no processo educacional, como o fato de 

que o Poder Público deve viabilizar e estimular ações integradoras e complementares entre si, 

para garantir o acesso e continuidade do público trabalhador (BRASIL, 1996). 

A LDB força o administrador escolar a entender que para diferentes formas de evasão, 

deve-se ter diferentes estratégias de prevenção e abordagens visando a permanência e êxito dos 

estudantes, e para que, o planejamento ocorra de forma efetiva, é necessário entender a 

realidade específica da unidade de ensino e dos motivos que levam os estudantes a desistirem 

do curso, sejam abandono da escola ou com o desligamento da matrícula com motivações 

pessoais, sociais,  econômicas, entre outros (SGANZERLA, 2001). 

Do ponto de vista social, o êxito ou abandono da vida escolar influencia diretamente na 

sociedade e no mundo do trabalho, positivamente ou negativamente, uma vez que o processo 

de aprendizagem é essencial para o desenvolvimento humano pleno. Por isso, a necessidade de 

abordagens estratégicas diferenciadas nas áreas acadêmica, administrativa, pedagógica e 

organizacional devem refletir em práticas que modifiquem a realidade de diversas instituições 

de ensino (HORA, 2006). 

A integração social ou a falta dela também é defendida como um dos principais motivos 

para permanência ou evasão, onde a situação de continuação ou não dos estudos é fortemente 

influenciada pelo seu grau de integração acadêmica e social e quando este não consegue 

alcançar as expectativas da instituição, o estudante é bem mais suscetível a desistência (TINTO, 

1975). 

O fenômeno da evasão em cursos de graduação, sejam licenciaturas, tecnólogos ou 

bacharelados é tema de diversos estudos e pesquisas nacionais e internacionais que enxergam-

no como um quadro de fatores complexos envolvendo questões políticas, econômicas, sociais, 

entre outras que afetam diretamente e negativamente as taxas de não conclusões dos cursos nas 

IES, sejam públicas ou privadas e principalmente nos cursos de licenciatura e as causas que 

desencadeiam a evasão possuem diversas faces, porém, há uma regularidade e semelhanças em 
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diversos países (ANDRADE, 2014; SANTOS BAGGI; LOPES, 2011; VELOSO; ALMEIDA, 

2002). 

Existe uma diferença técnica entre desistência e evasão, pois a desistência consiste na 

decisão do estudante em não mais prosseguir o curso por motivos que podem ser de ordem 

pessoal, por motivos internos da instituição ou motivos externos aos dois, onde geralmente tal 

decisão é chancelada no pedido de desligamento por parte do estudante. Já a evasão está mais 

ligada a uma situação de abandono do curso por parte do estudante, onde nem sempre é possível 

associar uma causa para tal, o que faz com que a Administração por meio de procedimentos 

administrativos considere o estudante evadido da instituição. (ANDRADE, 2010) 

Andrade (2010) ainda concentra seus estudos em causas institucionais, sejam de 

natureza administrativa, pedagógica ou acadêmica e passíveis de intervenção direta como a 

espécie de tecnologia usada para mediação, o preparo técnico-operacional da equipe, bem como 

de tutores, orientadores e professores, a organização curricular e o tipo de curso oferecido, 

estrutura física dos polos de apoio ao estudante, políticas internas promoção a permanência, 

ações de nivelamento voltadas para o público de EaD, entre outros, considerando-os como 

principais desafios a serem compreendidos, estudados e vencidos nas IES. 

As habilidades autodidatas, como leitura e compreensão de textos, habilidades com o 

uso TIC’s, comunicação, autodisciplina, automotivação, bom concatenamento de ideias, 

habilidades de síntese de conteúdos e escrita, administração do tempo, entre outros são 

qualidades que ajudam na permanência do estudante e quando associadas ao bom rendimento 

dos estudantes nos ciclos de estudos anteriores há uma tendência dos estudantes não evadirem 

pois há um emprego maior de dedicação em relação aos estudantes com baixos rendimentos 

nos ciclos anteriores (ROVAI, 2003). 

Os fatores internos que geralmente estão ao alcance da Instituição no sentido de 

intervenções são associados aos fatores ligados as ferramentas tecnológicas utilizadas no curso, 

como os AVA’s, ferramentas de comunicação, ferramentas de suporte ao acervo digital e acesso 

ao acervo físico disponibilizados aos estudantes, docentes e profissionais capacitados para 

atuarem na EaD, políticas voltadas para o público EaD, procedimentos bem definidos para 

solicitações diversas, entre outros (WORKMAN; STENARD, 1996).  

A permanência e evasão também possui uma forte relação com a imagem, credibilidade 

e entrosamento da instituição no meio social ao qual está inserido, demonstrada através da 

qualidade dos cursos ofertados e da real necessidade social e comercial deles dentro do contexto 

regional da IES (LAHAM; LEMES, 2016). 
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2.2 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE PERMANÊNCIA E EVASÃO NA EAD 

 

 

As pesquisas relacionadas à evasão tem sido frequentes no Brasil, porém são cíclicas e 

são voltadas em sua maioria para o ensino médio e ciclos do ensino fundamental e/ou em cursos 

de modalidade presencial, demonstrando ainda a deficiência de estudos científicos voltados 

paras as especificidades de cursos à distância. A maioria dos estudos focam no objetivo de 

fornecer diagnósticos e em poucos estudos, se vê a aplicabilidade de soluções, mesmo que 

específicas para cada local estudado. Tais estudos poderiam auxiliar as IES de forma gradativa 

a se planejarem de forma preventiva, deixando de se concentrar apenas em trabalhos de 

diagnósticos ou de panorama institucional (FAVERO, 2006). 

O estudo da permanência e evasão nos cursos de EaD são relevantes, pois podem 

permitir o amadurecimento das IES, a ponto de permitir a visão de integração do tema em 

documentos importantes para a criação ou reformulação dos cursos como os PPC’s, que podem 

de forma planejada, evitar a evasão através de mecanismos que identifiquem a real procura dos 

cursos, buscando compreender se o público possivelmente interessado procura o curso pela 

necessidade de mercado ou se é pelo fato de não haver oferta de outros cursos, bem como o 

contrário, o de  identificar se o curso já está saturado na região e adequação de suas matrizes 

curriculares aos possíveis públicos-alvo, que em sua maioria são trabalhadores rurais e urbanos 

com jornada de trabalho de 44 horas semanais (SANTOS et al., 2008). 

 

 

2.3 GESTÃO DE DADOS 

 

 

Esse item abordará as principais caraterísticas da gestão de dados nas práticas 

organizacionais e como estas influenciam na tomada de decisões, uma vez que os dados tem de 

ser tratados com metodologias de controle que assegurem as informações dos estudantes e todo 

o seu histórico acadêmico enquanto possuiu vínculo com a instituição de ensino.  

Também serão abordadas as duas principais bases governamentais, sendo o SISTEC e 

o SisUAB 2.0, o primeiro serve de base de dados para a composição da matriz orçamentária 

dos IFs e o segundo serve de base de dados para o financiamento dos cursos à distância pelo 

programa UAB, junto a CAPES. 

A abordagem destes assuntos remete a importância que a IFE deve ter para a gestão de 

dados, uma vez que as instituições de ensino da rede EPT preenchem dados dos mesmos 

estudantes em diversas plataformas do governo com fins específicos e como são realizadas 
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essas abordagens específicas dentro do contexto organizacional é de vital importância para a 

melhoria contínua da gestão educacional. 

 

 

2.3.1 GESTÃO DE DADOS E PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

As práticas organizacionais são muito importantes, uma vez que é peça fundamental 

para conhecimento e compreensão da cultura organizacional e da forma como a organização 

atua em seu ramo de negócio. Essas práticas organizacionais são entendidas como os meios de 

condução das funções organizacionais e são constantemente influenciadas ao longo do tempo 

pelas pessoas, estratégias organizacionais, políticas internas e externas, processos, entre outros. 

Tais práticas são o reflexo do conhecimento compartilhado dentro da organização com 02 

características bem distintas, sendo uma, um conjunto de regras (tácitas) sobre como devem ser 

conduzidas as funções organizacionais e a outra sendo composta pela forma de compreensão e 

interpretação dessas regras (cognitivas) dos atores envolvidos (SANTOS; SILVEIRA, 2015). 

As práticas organizacionais são um conjunto amplamente organizado de ações 

integrantes nos modos de ser e fazer da organização e estão associados à uma dinâmica cultural 

e são constantemente modificadas e internalizadas por todos os sujeitos no diferentes contextos 

culturais dentro da organização e não podendo afastar a hipótese de que uma prática 

organizacional existe sem um contexto histórico este trabalho busca subsidiar a identificação 

ou caracterização de práticas orientadoras de “como fazer” através de regras que se mostram 

necessárias para qualquer IES ofertante de cursos EaD, uma vez que a gestão do “fazer” não é 

tarefa apenas dos ocupantes de cargo de gestão e sim uma construção social, através de práticas 

organizacionais exitosas, transpondo a experiência e conhecimento exitosos de uma cultura 

organizacional para outra no sentido de aproveitar o exemplo assertivo (CERTEAU, 2013; 

RAMOS, 1996). 

As práticas organizacionais no IFMT em sua grande maioria são ordenadas e 

regulamentadas através de regras tácitas alinhadas à legislação pertinente e são transmitidas 

através de atos normativos como portarias, regulamentos, fluxogramas, regimentos, entre 

outros, no sentido de alcançar os objetivos propostos dentro do PDI vigente da instituição e 

seguindo mais adiante, essas regras ainda conduzem às atividades que os agentes realizam em 

sua rotina como memorandos, relatórios, despachos, entre outros e que estão de forma alinhada 

com um propósito similar e tecnicamente conduzem para um trabalho coletivo e auxiliando na 

internalização da práticas organizacionais. Destaca-se ainda quem em órgãos púbicos, quase 
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não resta espaço para cada indivíduo agir do seu modo, uma vez que a prática organizacional 

nessas organizações regulam a maioria das atividades, porém tal imposição não limita a 

melhoria das atividades, uma vez que estas podem ser revistas e geralmente são motivadas por 

pessoas que desconhecem o processo ou não estão familiarizadas com a regras de criação, bem 

como as regras não passaram pelo filtro de valores, emoções e crenças aceitáveis pelos 

participantes, reafirmando assim que a prática organizacional é organizado por 03 

características, sendo as regras, o entendimento de “como fazer” e a estrutura afetiva 

(SANTOS; SILVEIRA, 2015). 

Considerando que diversas práticas organizacionais administrativas e pedagógicas na 

EaD do IFMT estão apenas reguladas no campo cognitivo, uma vez que cada tutor em seu 

respectivo polo lida de forma diferenciada ao de outros na ação de controle e acompanhamento 

das situações do estudantes, a prática organizacional precisa ser incentivada à mudança, de tal 

modo, que proporcione ao tutor ou outro agente a capacidade de entender o porquê de suas 

ações, bem como ter regras para lhes subsidiarem e orientarem no modo de agir, combinadas 

aos aspectos afetivos e de entendimento geral da prática organizacional ali adotada, dando-lhe 

caráter de algo estruturado, através de um conjuntos de atividades comuns, sejam nas atividades 

de controle, supervisão, execução e tomada de decisões (SANTOS; SILVEIRA, 2015). 

No sentido de alinhar a necessidade de observação da prática organizacional ao tema 

proposto, há a justificativa de que a proposta de solução poderá afetar a cultura organizacional, 

uma vez que qualquer proposta de mudança no sentido assertivo ou não, pode influenciar as 

práticas organizacionais e, posteriormente, refletir nas mudanças dos resultados dos índices dos 

cursos de Licenciaturas na modalidade EaD do IFMT – campus Bela Vista. Considerando ainda 

que quando se fala em impactos nos indicadores de evasão e permanência, é necessário a 

observação da estrutura organizacional e seus elementos, e como estes influenciam nas práticas 

organizacionais, sejam eles, na quantidade de agentes disponíveis para a oferta dos cursos, 

recursos envolvidos, logística, tecnologia utilizada, entre outros. 

 

 

2.3.2 GESTÃO DE DADOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA REDE EPT 

 

 

A gestão de dados acadêmicos no IFMT é realizada no sistema Q-Acadêmico, 

desenvolvido pela empresa Qualidata, e tem por objetivos alimentar e armazenar dados 

referente cadastro de cursos, matrizes curriculares, componentes curriculares, matrículas de 
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estudantes, notas, faltas, rematrículas, entre outras atividades que fazem parte da rotina 

acadêmica numa instituição de ensino.  

Todas essas informações servem de base para que o governo planeje a tomada de 

decisões referente a composição de matrizes orçamentárias, entrega de livros didáticos, 

compilação de informações para exposição de dados à sociedade, compor financiamentos 

específicos, avaliar o desempenho dos estudantes em diversos níveis, entre outros. Os sistemas 

são muitos, podendo citar: Plataforma Nilo Peçanha, ENADE, CENSO, SISTEC, SisUAB 2.0, 

Plataforma Sucupira, entre outros, o que demonstra a importância que deve ser dada para a 

gestão de dados no que diz respeito à alimentação das bases governamentais, uma vez, que o 

correto lançamento de informações fará com que as bases façam uma correta leitura da 

instituição de ensino, e consequentemente, as auxilie de forma satisfatória e suficiente. 

Neste item serão abordados apenas duas bases de governo sendo o SISTEC e o SisUAB 

2.0, por se tratarem de ser as principais bases que fornecem as medidas de mensuração para 

composição de recursos para o funcionamento dos cursos à distância pelo programa UAB.  

 

 

2.3.2.1 Sistema nacional de informações da educação profissional e tecnológica - SISTEC 

 

 

O SISTEC foi criado quase que conjuntamente com os IFs, ele foi implantando em 2009 

por intermédio da SETEC para registrar e divulgar os dados da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), uma vez que o sistema do Censo não conseguia compatibilizar as 

informações necessárias dos estudantes de cursos técnicos, bem como promover um tipo de 

validação nacional para os diplomas de nível técnico que até então não existia, além de ter se 

tornado uma sistema de apoio para os cursos da Bolsa Formação do PRONATEC no país. O 

SISTEC hoje é obrigatório para todas as instituições de ensino que ofertam cursos técnicos, 

sejam públicas ou privadas, federais, estaduais ou municipais, pois o SISTEC também serve 

como fonte de informações para o governo na elaboração dos indicadores educacionais que 

permitam a o planejamento e construção de planos estratégicos e políticas de fortalecimento da 

EPT (MEC, 2016). 

Em maio de 2016 teve sua normas de funcionamento reguladas por portaria e no fim do 

ano de 2018 o sítio do SISTEC passou por uma reformulação e hoje tem todas suas opções de 

consultas abertas ou da instituição num único lugar e destaca-se um dos mais importantes sendo 

o de consulta a validade do diploma que pode ser visualizado por qualquer cidadão, desde que 

insira apenas o código no local indicado e cabe aqui explicar que isso não quer dizer que esse 
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código substitui o diploma em si, mas funciona apenas como uma ferramenta de veracidade de 

informações, dificultando assim o funcionamento de instituições irregulares e a falsificação de 

diplomas (MEC, 2016).  

O SISTEC possui um significado para cada status que o estudante se encontra naquele 

momento atual do ciclo e cabe aqui suas descrições, na Figura 3 demonstra-se todas as opções 

de status que podem ser atribuídos à um estudante, demonstrando que o sistema se baseia nessas 

principais informações para levantamento de dados. Há também a opção de exclusão do 

estudante e não é considerado status, uma vez que geralmente esta ação é utilizada para um 

estudante que foi inserido erroneamente no ciclo informado, além de que, o SISTEC não 

computa esses erros de lançamentos nos respectivos ciclos de matrículas. 

Figura 3 – Definição dos status dos estudantes no SISTEC

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O SISTEC também funciona como apoio a outras políticas como a do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, criado a partir de 2011 com 

o objetivo de democratizar e interiorizar a oferta de cursos de EPT no país, além de criar 

oportunidade e de formação qualificadas aos jovens e trabalhadores. O PRONATEC ainda 

integra outros programas, sendo o Programa Brasil Profissionalizado, Acordo de Gratuidade 

com o Serviços Nacionais de Aprendizagem – SENAI e SENAC, Bolsa Formação e Rede E-

TEC (BRASIL, 2007, 2011a, 2011b). 

Este sistema passou a servir como fonte de informações para a composição da matriz 

orçamentária anual dos IFs, podendo auxiliar nos planejamentos estratégicos das instituições, 

uma vez que esta composição pode ser recalculada rotineiramente pelas equipes gestoras, além 

de que, este sistema possui um ciclo de informações atualizada mensalmente, ou seja, tanto para 

cadastrar um ciclo de matrículas (turmas novas) ou atualizar o status do estudante o responsável 

pela ação tem até todo o dia 25 do mês seguinte após o fato de ocorrência (MEC, 2016). 

A retenção escolar, partindo do ponto de vista de uso do SISTEC tem um significado 

implícito, pois se tratam dos estudantes que não terminam seus cursos em seus respectivos 

ciclos de matrícula e ficam com status “EM CURSO”, mesmo após findado o prazo de término 

do ciclo de matrícula. 

 

 

2.3.2.2 Sistema de gestão e informação do programa Universidade Aberta do Brasil – SisUAB  

 

 

O sistema de informação da Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), criado em 2009, 

teve como principal finalidade, a sistematização e atualização de informações inerentes aos 

cursos das instituições que compõe a UAB, incluindo informações como: mantenedores, polos 

de apoio, colaboradores, cursos ofertados, entre outros. Nesta versão, o sistema já foi entregue 

às mantenedoras com uma parte do sistema alimentada para continuação da conferência e 

atualização dos dados referente à atuação de cada uma das unidades (CAPES, 2009, 2013). 

A manutenção das informações neste sistema sempre foi muito importante, pois esta 

atualização periódica é o que embasa o planejamento e desenvolvimento de todas as ações da 

UAB, sendo: autorização de novas ofertas para cursos já existentes, autorização para abertura 

de novos cursos, cessão de bolsas para tutoria, professores, coordenações e equipes 

multiprofissionais, além de possibilitar novas articulações para os polos. Sempre houve a 

preocupação por parte da CAPES de restrição de acesso, a fim de tentar assegurar a garantia de 
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credibilidade e fidedignidade dos dados e informações ali declaradas por parte das 

mantenedoras (CAPES, 2009, 2011, 2013). 

Atualmente o SisUAB conta com sua versão 2.0 e teve sua nomenclatura alterada para 

Sistema de Gestão e Informação do Programa Universidade Aberta do Brasil (SisUAB 2.03). 

Ainda permanece como a principal fonte de dados de cursos ofertados pela UAB e sua versão 

trouxe algumas melhorias de usabilidade para as mantenedoras e melhoria de performance na 

coleta de dados pela CAPES. O financiamento dos cursos ofertados pelas instituições públicas 

de ensino superior (IPES) dependem fundamentalmente da boa manutenção e retroalimentação 

correta das informações no sistema. Nesta nova versão foi possibilitado diversas informações 

para o público em geral, como localização dos polos de apoio da UAB, cursos ofertados no 

sistema UAB por região e as instituições públicas participantes (CAPES, 2020a). 

Uma diferença bem significativa entre uma versão e outra se dá em função do conceito 

“oferta”. Na primeira versão, o conceito de oferta estava ligado à “turma” e inclusive para 

acessar determinada oferta na versão antiga era necessário acessar os polos onde cada “oferta” 

estava cadastrada. Na versão 2.0, o conceito de “oferta” passou a ser “o conjunto de turmas de 

determinado edital” e ao buscar por uma determinada oferta no sistema, a busca deverá ser 

realizada por ano/edital, que trará o quantitativo geral dos estudantes cadastrados naquela oferta 

e todos os polos que tiveram vinculações àquela oferta. O conceito utilizado de “oferta” 

abordado neste trabalho é o atual, utilizado pelo SisUAB 2.0 (CAPES, 2013, 2020a). 

Houve a melhoria na distribuição de perfis como os de consulta e as permissões de 

manutenção foram atribuídas a perfis distintos para coordenadores de polo, coordenadores de 

curso, coordenadores adjuntos e coordenadores UAB, tendo algumas singularidades. O perfil 

de consulta foi grandemente ampliado, onde é possível e de forma bem usual, verificar todas as 

informações alimentadas pelos perfis de gerência como informações de ofertas ativas, 

concluídas, canceladas e até, a serem iniciadas; é possível consultar colaboradores que fizeram 

ou fazem parte do corpo de bolsistas dos programas e cursos nas IPES ofertantes, bem como 

seu histórico de vinculações; é possível acessar informações de cursos convencionais ofertados 

como o nome do curso, a IES ofertante e seus dados gerais, bem como, os contatos dos 

coordenadores UAB e adjunto, tipo e grupo dos cursos ofertados, polos de atuação vinculados 

aos cursos, sua situação perante a CAPES, bem como visualizar a documentação e histórico de 

ações para aquele determinado curso e ainda disponibilização do número de estudantes que se 

encontram ativos atualmente (CAPES, 2013, 2020a). 

 
3 Disponível em: < https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml >.  

https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml
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O perfil de coordenador de polo tem um papel bem informacional, esse perfil de 

gerência de dados permite ao usuário cadastrar e alterar diversas informações relacionadas ao 

polo, como o nome fantasia do polo, telefones e e-mail para contato. Esse perfil tem o objetivo 

de auxiliar na gestão das atividades administrativas dos polos e serve como fonte de 

informações para acompanhar o desenvolvimento de ações como a de monitoramento, 

atualmente de responsabilidade da CAPES. É possível acessar o repositório de todos os 

coordenadores anteriores do polo, bem como o acompanhamento de pagamento de bolsas. 

Neste perfil, a aba de monitoramento é visível apenas para consulta, possibilitando o usuário 

visualizar o histórico de visitas que já ocorreram no polo e as informações ali cadastradas 

durante as visitas, inclusive, imagens de fotos retiradas pelo consultor durante as visitas de 

monitoramento. É possível realizar pesquisas sobre contrato de locação de imóveis, termos de 

compromisso, Lei de criação e sustentabilidade do polo, dotações orçamentárias, alvará de 

funcionamento e diversos outros, além da possibilidade de pesquisar quais espaços físicos são 

disponibilizados no polo (CAPES, 2013, 2020b). 

O perfil de coordenador de curso é o mais restrito entre todos, possuindo inclusive, uma 

dinâmica de autorização e vinculação apenas por usuários que possuam o perfil A (técnicos da 

CAAC/CGPC/DED/CAPES) ou B (coordenadores UAB e adjuntos) no sistema e apenas depois 

de visualizarem as informações prestadas pelos coordenadores de curso, juntamente com as 

portarias de nomeações das respectivas coordenações. Tal mecanismo visa o principal objetivo 

do mecanismo do sistema, que é de creditar e ter confiabilidade no cadastramento e atualização 

de dados referentes ao progresso dos cursos, do início ao fim da oferta/edital. Esse perfil tem 

grande responsabilidade, pois o cadastro correto de dados dará base para um correto 

financiamento do curso, bem como o cadastramento incorreto ou incompleto gerarão 

pagamentos incorretos e comprometerão a leitura da realidade dos cursos ofertados pelas IPES 

(CAPES, 2013, 2020b). 

O perfil delega por si só, algumas atribuições ordinárias aos coordenadores de curso, 

como o cadastramento de estudantes e suas inclusões nas respectivas ofertas. Esse 

cadastramento inicial se torna a base de informações para o devido financiamento por parte da 

CAPES e iniciará a contagem de prazo para o pagamento de bolsas destinadas a manutenção 

do curso, além de que, essa inclusão de informações deverá ser realizada no mesmo mês de 

início da oferta. Outras duas delegações do perfil são atividades de conferência/rotina, sendo 

uma de forma semestral e outra anual. Na semestral, consta a atividade de alteração de status 

dos estudantes e na anual, consta a atividade de indicar datas dos períodos de cada oferta em 

andamento, ambas de suma importância, sendo que a manutenção de dados correta de status 
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dos estudantes influencia diretamente no quantitativo de bolsas e a segunda informação 

influencia diretamente no “quando” essa bolsas serão pagas (CAPES, 2013, 2020b). 

Os status dos estudantes são bem similares aos descritos na Figura 3, com exceção dos 

seguintes: “falecido”, “trancado” e “retidos no TCC”. O status “falecido”, serve como 

justificativa administrativa para que a própria IES proceda o desligamento do estudante ao 

comprovar tal informação por certidão de óbito de um estudante, porém, a CAPES utiliza essa 

informação como status para planejar suas ações. Vale ressaltar que esse status não é utilizado 

no SISTEC ou no sistema acadêmico. O status “trancado” representa uma situação transitória 

da matrícula do estudante e pode ser alterado para “cursando” ou “desvinculado”. Esse status 

também não existe no SISTEC, porém existe no sistema de controle acadêmicos do IFMT, e 

por fim, o status “retidos no TCC” representa os estudantes que já cursaram todos créditos do 

respectivo curso e não conseguiram concluir o trabalho final do curso. Os dois últimos status 

demonstram a preocupação da CAPES no aprimoramento de acompanhamento e 

desenvolvimento do curso e da IES, pois se tratam de preocupações administrativas-

pedagógicas e estão imbuídas no trabalho cotidiano dos estabelecimentos de ensino (CAPES, 

2013, 2020a). 

Já a atividade de rotina anual está ligada à gerência de informações dos cursos, mas 

especificamente no cadastro e alteração de dados das matrizes curriculares dos cursos a terem 

ofertas iniciadas ou de ofertas em andamento, mudando apenas a dinâmica de alteração, pois 

na primeira situação o coordenador de curso pode alterar conforme necessidade, até o limite de 

prazo do início da oferta do respectivo curso, e na segunda situação, apenas os técnicos da  

Coordenação de Articulação Acadêmica (CAAC) poderão realizar alterações na matriz 

curricular do curso, e caso, haja real necessidade de alteração da matriz de oferta em andamento 

deverá ser motivado por envio de ofício à Diretoria de Educação a Distância (DED) da CAPES, 

juntamente com o novo PPC do curso e documento de aprovação da nova matriz curricular, que 

passará a ser ofertada a partir das próximas ofertas. Tal manutenção de dados é importante, pois 

influencia diretamente no financiamento do curso. Vale ressaltar que essa regra de alteração de 

matrizes curriculares não se aplica aos cursos nacionais em rede, como o Programa Nacional 

de Formação em Administração Pública (PNAP) (CAPES, 2020a, 2020b). 

O perfil de coordenação de curso ainda permite o cadastramento de colaboradores, pois 

se trata de uma ação partilhada entre os diversos perfis, bem como a inclusão de arquivos 

referente ao curso, como PPC do curso, editais de vestibulares/processos seletivos de estudantes 

e bolsistas do programa, resoluções de aprovações de PPC’s, portaria de autorização de 

funcionamento dos cursos e seus respectivos recredenciamentos, entre outros (CAPES, 2020a). 
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Por fim, o último perfil de gerência é o de coordenador UAB/adjunto. A primeira 

atribuição deste coordenador é solicitar seu acesso a CAAC, similar ao procedimento de 

solicitação de acesso do coordenador de curso. Na IES ofertante, esse perfil de alta gerência 

possui a autorização para vinculação de colaboradores em suas respectivas funções, pois à 

gestão de bolsas e pagamentos das mesmas estão sob suas responsabilidades. Assim como os 

outros, esse perfil também compartilha a opção de cadastrar colaboradores e permite acesso a 

inclusão de arquivos e documentos da IES ofertante como portarias de nomeações de 

coordenador UAB e adjunto, de credenciamento e recredenciamento, PDI, entre outros, que 

visem auxiliar de informações os usuários do sistema (CAPES, 2020a, 2020b). 

 

 

2.4 GESTÃO DO EAD E A IMPORTÂNCIA DO TUTOR PARA OS ESTUDANTES 

 

 

Segundo Pretti (1996, 2011), a EaD não acontece de forma isolada, mas se interliga à 

cadeia de elementos que a compõe na instituição de ensino que se utiliza desta modalidade, e 

para que haja qualidade como um todo, é necessário a organização básica dos componentes 

deste sistema, sendo: 

• O estudante: que pode ser um adulto ou adolescente, bem como pode ser um 

trabalhador ou não que irá aprender a distância; 

• O docente: responsável pela construção do saber de determinada disciplina, 

sempre à disposição dos tutores e estudantes; 

• O tutor presencial: que pode ou não ser especialista de determinada disciplina ou 

área de conhecimento, com a função de apoiar os estudantes em seu percurso de aprendizagem 

e geralmente possui padrões de atendimentos presenciais nos polos de apoio presencial; 

• O tutor a distância: que deve ser especialista de determinada disciplina ou área 

de conhecimento, quando for o caso, com a função de apoiar principalmente o docente e os 

estudantes no processo de aprendizagem de determinada disciplina; 

• O material didático: a ferramenta equalizadora no processo de aprendizagem 

entre o estudante e o autor, com suas experiências de vida, com o docente e com a troca mútua 

de conhecimento experenciado entre os outros estudantes e tutores; 

• O polo de apoio presencia: local pré-estabelecido para prestar suporte físico e 

acolhimento dos estudantes ali vinculados; 
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• O Núcleo de Educação a Distância – NeaD: composto por uma equipe com a 

principal finalidade de dar suporte acadêmico aos cursos, programas e demais ações educativas 

oriundas da modalidade à distância; 

• O Centro de Referência de Educação a Distância – CREaD: composto por uma 

equipe de especialistas em EaD, equipe multidisciplinar, apoio administrativo, tecnologia 

educacional, comunicação e multimídia, entre outros, para oferecer suporte necessários ao 

sistema de EaD. 

Na Figura 4 exemplifica-se a organização básica do funcionamento do sistema de 

educação a distância do IFMT e como seus componentes se conectam não linearmente. A 

complexidade é visivelmente maior que no sistema tradicional de ensino presencial, uma vez 

que estes atores demonstrados são primários e caso este trabalho estivesse sob o foco de outras 

teorias, como a da complexidade ou a sistêmica, ainda ramificaria em diversos outros 

componentes de suporte e que trabalham de forma interdependente para o sistema funcionar 

(IFMT, 2020; PRETI, 1996, 2011). 

Figura 4 – Organização entre os componentes da EaD no IFMT 

 
                                         Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os polos de apoio presencial e os profissionais que ali trabalham, sejam 

coordenadores(as), secretários(as), tutores presenciais e outros colaboradores compõem a 

estrutura de acolhimento dos estudantes. Desde 2005, ano em que a EaD foi regulada como a 

conhecemos atualmente, o polo foi definido como o local e/ou unidade para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades administrativas e pedagógicas relativas aos cursos ali vinculados, 

além de que, após o ano de 2007 passou a ser obrigatória para fins de regulação e avaliação da 

educação superior na modalidade a distância que a IES preste informações e endereços dos 
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locais onde os polos de apoio presencial funcionam e passando a receber avaliações do MEC 

quando em momentos de recredenciamento, autorização e reconhecimento de cursos vinculados 

a EaD (BELLONI, 2005; MEC, 2007). 

O polo de apoio presencial centraliza diversas atividades de fins administrativos e 

pedagógicas que visam auxiliar na formação dos estudantes como: ser o ponto de apoio para os 

estudantes que não possuem estrutura de acesso à internet disponível no seu convívio social e 

possam ter a garantia de apoio e local para acesso aos ambientes de ensino-aprendizagem; sediar 

encontros, reuniões, aulas e provas presenciais e /ou organizar outros locais no munícipio 

quando o polo não comportar a quantidade de estudantes; ser o ponto de referência nas práticas 

laboratoriais dos cursos que ali estiverem vinculados e servir como local de atendimento das 

tutorias presenciais das instituições que ali ofertam cursos (COSTA, 2007). 

No IFMT, bem como em todas as IES públicas, os polos de apoio presencial são 

vinculados ao sistema UAB, bem como seu funcionamento e administração são 

responsabilidade do Estado e munícipio de instalação, e todo o processo é supervisionado pela 

CAPES. A IES entra com a contrapartida de oferecer os cursos e toda sua estrutura humana 

(professores, coordenadores, tutores, entre outros) e físicas como acervo bibliográfico, apostilas 

ou livros das disciplinas ministradas, ambientes de aprendizagem, entre outros. A parceria tem 

de funcionar em congruência, uma vez que polo em seu funcionamento deve sempre preservar 

o bem-estar do estudante como: horário de funcionamento compatível com as intercalações do 

regime de trabalho padrão no Brasil, permanecendo máximo de tempo semanal aberto possível 

(BRASIL, 2006; COSTA, 2007). 

As tutorias existem em três formas, sendo a presencial, a semipresencial e a distância. 

Na modalidade presencial, a interação ocorre de forma física e presencial que se materializa 

através de atendimentos, reuniões, aplicação de provas, ente outros. A tutoria a distância tem 

os mesmos objetivos no sentido de dar apoio ao estudante, só que essa é realizada 

prioritariamente por meio de TIC’s e o papel do tutor a distância é um pouco mais específico, 

uma vez que estes geralmente são vinculados ao auxílio de determinadas disciplinas. Já o papel 

do tutor semipresencial é a interação entre as duas formas anteriores, porém no contexto dos 

cursos ofertados através do sistema UAB pelo IFMT não se tem utilizado esse terceiro 

profissional, restando apenas as figuras dos tutores presencial e a distância (MORAN, 2009). 

O apego a modalidade tradicional de ensino presencial ainda predominante no Brasil, a 

relação de afetividade entre tutor e estudante, o analfabetismo digital e a falta de condições de 

acesso à computadores ou a internet são fatores que ligam a preferência dos estudantes por se 

relacionarem com os tutores presenciais nos polos de apoio. Um dos motivos mais atribuídos a 
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menor interação com o tutor a distância se dá ao fato das TIC’s ainda não serem de comum 

acesso e fácil manuseio por todos, dificultando inclusive no processo de ensino-aprendizagem, 

onde muitas vezes se utiliza de ferramentas como fórum, bibliotecas virtuais, chat, fóruns e 

outros (FIGUEIREDO; SALLES, 2017). 

O tutor presencial é peça fundamental para o bom desempenho dos estudantes, pois ele 

é o principal responsável por mediar e conciliar a relação de estudante X instituição nos diversos 

procedimentos administrativos e pedagógicos durante o percalço dos estudantes no decorrer do 

curso. Ele ainda é responsável pelo dinamismo e capacidades pessoais como reduzir a lacuna 

interpessoal, ajudar o estudante no desenvolvimento da interatividade, estimula a participação 

constante dos estudantes nas diversas atividades pedagógicas do curso, presta informações 

sobre o curso e a instituição, auxilia muitas vezes os na resolução de conflitos percebidos nos 

ambientes de aprendizagem, aplica as provas presenciais e subsidia a IES com informações 

importantes sobre o andamento dos cursos nos polos de apoio presencial, entre outros 

(BELLONI, 2003). 

O tutor presencial é um profissional essencial para a EaD nos moldes em que se encontra 

atualmente, pois seu papel é de parceria sempre focado no estímulo dos estudantes para o 

aprendizado e cognição à reflexão do conteúdo estudado, possibilitando a releitura acadêmica 

e pedagógica dentro do processo educativo e formativo em cursos EaD, além de sempre estar 

incentivando o estudante na busca contínua e autônoma de alternativas de solução de obstáculos 

que lhe são oportunizados como desafios e desta forma auxiliando os estudantes na superação 

de suas dificuldades (MENEGHETTI, 2004; VALENTE, 2005). 

A seleção de tutores deve sempre quando possível valorizar 03 principais características, 

sendo: o profissional que pleiteia a vaga de tutor deve ser especialista na área em que atua, 

trabalhar com pesquisa acadêmica e possuir experiência prévia em EaD, além de outras 

habilidades em comunicação, conhecimento de ferramentas de TIC’s, relacionamento 

interpessoal, mediação pedagógica, capacidade coordenada de feedback, reflexão, entre outros. 

As exigências são tantas a ponto de alguns autores assumirem que o papel do tutor previamente 

estabelecido não é suficiente para todas as necessidades existentes no âmbito da EaD (BEHAR, 

2013; PIRES; ACCORSSI, 2005). 

Já o papel do tutor a distância é entendido como aquele de facilitador, não no sentido 

apontar as respostas corretas de um exercício, mas sim de apoiar a resolução da atividade 

proposta através de apontamento de novas fontes de informações da disciplina trabalhada, 

demonstrando ao estudante que na maioria das situações há outros meios para se chegar a 

resolução de um problema. O tutor presencial também é o responsável por estar sempre 
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estimulando o estudante na busca do conhecimento e a manter o canal de comunicação aberto 

entre o estudante e o professor na busca da construção educacional. Esta comunicação deve ser 

muito bem mediada a ponto do estudante sempre se sentir valorizado e parte importante no 

processo de ensino-aprendizagem, pois esta interação é valiosa para o suporte ao 

desenvolvimento das habilidades não tácitas (cognitivas) (AMARO, 2012; SARMET; 

ABRAHÃO, 2007). 

Seja presencial ou a distância, a comunicação frequente e assertiva entre os tutores 

devem ser atividades cotidianas dos estudantes no sentido motivacional e de aproximação dos 

estudantes com dificuldades no letramento digital, para que não abandonem o curso, e sintam 

ainda, que é possível adquirir o conhecimento proposto, visando a construção e manutenção de  

interação e apoio no processo de ensino e aprendizagem, não confundindo seu papel e 

interpretando-os como psicólogos dos cursos, mas sim, reconhecendo-os como elos importantes 

de apoio humanístico aos estudantes, fazendo com que sintam-se parte de um grupo 

(BARBOSA; REZENDE, 2006; SOUZA, S. R.; MÁRIO, J. C. M.; ARAÚJO, 2016). 

 

 

2.5 PLATAFORMA DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

 

Quando o assunto abordado se trata de plataforma de ensino e aprendizagem, ou também 

conhecido por ambiente virtual de aprendizagem (AVA), este está ligado diretamente ao 

contexto de abordagem didático-pedagógico e administrativo praticada pela instituição naquele 

momento, pois se trata da exemplificação holística de como a instituição de ensino irá escolher 

estrategicamente recursos a serem utilizados, bem como a apresentação de conteúdos e suas 

diversas avaliações para ofertar determinado curso através de um recurso tecnológico. A EaD 

passou por diversas evoluções ao longo da história, e, atualmente é muito significativa no 

aumento da oferta de vagas no ensino superior no Brasil, uma vez que ela pode alcançar setores 

da sociedade que não são possíveis de atendimento pelo ensino presencial (tradicional) e os 

AVA’s propiciam a possibilidade de uma maior oferta de vagas sem impactar diretamente em 

gastos excessivos pela ampliação de vagas (ALVES, 2011). 

Historicamente, a EaD sempre foi marcada por rupturas científicas e/ou tecnológicas, 

influenciadas por fatores sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, entre outros. A EaD 

como é conhecida atualmente na educação brasileira, foi fortemente influenciada pelo 

desenvolvimento dos recursos computacionais desde a década de 60, quando iniciou-se a 

melhoria da relação homem X máquina, com o surgimento dos programas auto instruídos, na 
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década de 80, quando surgiram as primeiras ferramentas de edição de textos, planilhas 

eletrônicas, bancos de dados, entre outros, porém ambas não afetaram tão significativamente a 

Educação. Os diversos modelos de AVA’s existentes atualmente parecem reunir as 

características necessárias para que as TIC’s possam modificar beneficamente os processos 

educacionais, uma vez que estas combinam a utilidade das redes integradas de computadores, 

novas formas de utilizar, apresentar e restaurar informações, além da aprendizagem cooperativa 

apoiada, sempre com objetivo de superar a distância física, fazendo com que a preparação 

didático-pedagógica-administrativa seja cada vez mais adaptada ao uso das TIC’s (ALVES, 

2011). 

Considerando ainda que estas rupturas tiveram características marcantes na EaD, estas 

são abordadas como gerações por diversos autores, sendo categorizadas em cinco gerações. A 

primeira geração foi nomeada de modelo por correspondência, onde o conhecimento era 

repassado predominantemente por materiais impressos e enviados aos estudantes. A segunda 

geração se utilizava de materiais multimídias como mediação pedagógica, onde eram utilizadas 

aprendizagem por programas de autoinstrução, fitas de áudio e vídeo, se utilizava dos sistemas 

de informação bastante difundidos na época, dando ênfase aos cursos por TV ou rádio. A 

terceira geração foi marcada pela interação em tempo real, onde os estudantes tinham de se 

fazer ouvintes nos horários definidos para assimilação do conhecimento durante a aula, também 

destacando-se as videoconferências e áudio-teleconferências. A quarta geração foi marcada 

pelo uso da multimídia interativa de forma on-line, acesso à Web centralizada em recursos 

mediados por computador e na quinta e última geração, observa-se presença das TIC’s inseridas 

num modelo de aprendizagem flexível, em constante mudança e inteligente, reunindo tanto os 

benefícios de gerações anteriores, quanto promovendo o estímulo à melhoria, como o uso de 

sistemas inteligentes de respostas automáticas e ambientes virtuais de simulação (COSTA, 

2017; MOORE; KEARSLEY, 2008). 

A plataforma de ensino e aprendizagem deve reunir o conjunto de requisitos 

obrigatórios evocados na LDB vigente, onde em seu art. 43 e no Decreto nº 5.622, de 

19/12/2005, em seu art. 1º, que definem a educação a distância como atividade pedagógica e 

modalidade educacional, devidamente caracterizada por um processo de ensino-aprendizagem 

realizado com mediação docente e a utilização de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de TIC’s, os quais podem ser 

operacionalizados de forma combinada ou isolada em lugares e tempos diversos, sem a 

obrigatoriedade de frequência de estudantes, servidores e professores (BRASIL, 1996, 2005). 
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Os meios computacionais e as redes de comunicação e informação se fundiram em 

elementos basilares no processo de comunicação virtual e a internet entra como um mecanismo 

que permite o acesso a conjuntos quase infinitos de informações, fazendo com que a educação 

quebre paradigmas diariamente, tornando-a mais colaborativa e interdisciplinar. O avanço da 

tecnologia exige cada vez mais esforços da Educação, no sentido, do saber e aprender ser cada 

vez mais exigido pelo “imediato”, e que por sua vez acaba fazendo com que as organizações 

curriculares das instituições de ensino avancem na busca de novas e eficazes metodologias de 

ensino, técnicas de aprendizagem e retenção de aprendizado, mídias, entre outros, que a EaD 

exige para se tornar cada vez mais eficaz e atrativa no seu objetivo, com a intenção de superar 

a barreira física da sala de aula. Essa superação na EaD geralmente é representada pelo AVA 

utilizado pela instituição, que devem prover meios de acessibilidade ao conhecimento, além 

possibilitar a comunicação entre todos os atores envolvidos como: professores, tutores, suporte 

de tecnologia da informação, coordenadores e setores administrativos, além da peça 

fundamental, que é o estudante (ARAÚJO et al., 2019). 

Existem diversas plataformas de ensino-aprendizagem disponíveis no mercado para 

utilização de instituições ensino e treinamento, diversas disponibilizadas de forma gratuita e 

várias também são pagas para sua devida utilização. Existem inúmeras, como a Edools4, 

Twygo5, entre outras, porém, o IFMT – campus Bela Vista se utiliza da plataforma Moodle6, 

versão 3.3.2+ build 20171101. Essa versão, possibilita a integração de dados e comunicação 

entre o sistema acadêmico, viabilizando assim, a consolidação de prover meios de diagnóstico 

entre ambas, para auxiliar na tomada de decisões administrativas e pedagógicas, facilitando 

assim o planejamento com base em dados estratégicos de aprovação, reprovação, abandono, 

entre outros.  

 
4 Serviço de solução de EaD pago, em que o cliente pode configurar o seu ambiente para oferecer treinamentos e 

cursos on-line. Ambiente estável e adaptável às necessidades de quem adquirir. A plataforma oferece diversas 

opções de avaliação e monitoramento em tempo real. Atualmente possui aproximadamente 2 milhões de estudantes 

e atende empresas como Sebrae e Ibope. Disponível em: <https://www.edools.com/>  
5 Serviço de solução de EaD pago, com possibilidade de avaliação gratuita, em que o cliente consegue gerenciar o 

aprendizado da turma ou equipe. A plataforma possui opções de relatórios gerenciais e gráficos completos e 

detalhados sobre o andamento das aulas e da turma, além de relatórios individuais. É possível criar trilhas de 

aprendizagem, gamificação e elaboração de atividades e avaliações dinâmicas e suporta uma infinidade de mídias. 

Esta aplicação é uma ferramenta criada em território nacional e conta com um bom suporte em todo o território 

nacional. Disponível em: < https://www.twygoead.com/site/ >.  
6 O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre. É um acrônimo de Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a 

objetos). Ele foi e continua sendo desenvolvido continuamente por uma comunidade de centenas de programadores 

em todo o mundo, que também constituem um grupo de suporte aos usuários, acréscimo de novas funcionalidades, 

entre outros. Uma fundação (www.moodle.org) e uma empresa (www.moodle.com) fornecem, respectivamente, o 

apoio para o desenvolvimento do software e sua tradução para dezenas de idiomas, e apoio profissional à sua 

instalação (SABBATINI, 2007).  

https://www.edools.com/
https://www.twygoead.com/site/
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

 

Desde o início da implementação em 2008, o IFMT elaborou três PDI, onde temáticas 

do problema dessa pesquisa foram abordados e tratados de maneiras distintas. No PDI 2009 – 

2014, foram criadas 07 ações de desenvolvimento de programas de incentivo à permanência de 

estudantes, contudo, não houve o estabelecimento de metas com prazos de início e término, 

enquanto os fatores de evasão não foram abordados no documento, sendo apenas registrado em 

uma ata de reunião7, que um professor do IFMT – Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva expôs 

uma preocupação da não abordagem do tema “evasão” na construção do primeiro plano 

estratégico (IFMT, 2009).  

Já no PDI 2014 – 2018 foram criadas 06 metas relacionadas à permanência dos 

estudantes, contudo, as metas não eram passíveis de mensuração e o assunto de evasão abordado 

diretamente em apenas 01 meta compartilhada com o assunto anterior e 01 plano com 04 metas 

relacionadas à área de Tecnologia da Informação, onde a Diretoria Sistêmica de Gerência de 

Tecnologia da Informação (DGTI) objetivou disponibilizar um sistema analítico de inteligência 

para redução da evasão escolar com previsão de implantação e treinamento para 2015 e 2016, 

o qual não obteve êxito de implantação (IFMT, 2014).  

E, por fim, no PDI vigente, o tema de permanência compõem 02 indicadores de 

desempenhos do IFMT, sendo um relacionado ao percentual de estudantes que recebem 

assistência estudantil e o outro relacionado ao percentual de ações dos planos de permanência 

e êxito executados, ambos com meta final de atendimento de 70% e a evasão compõe apenas o 

indicador de desempenho dos cursos superiores e tem como meta final a redução do índice para 

30% (IFMT, 2019).  

Houve ainda a situação do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista ter se deparado com uma 

oferta dos cursos e preenchimento das vagas na modalidade a distância dos anos de 2016 para 

2017, ter sido elevada em mais de 500%, pois foi de 205 para 1.172 matrículas efetivadas apenas 

nos cursos de graduação, segundo dados extraído do sistema acadêmico do IFMT, 

possibilitando um diagnóstico de um problema ser estudado cientificamente e aproveitar a 

conveniência para contribuir com a instituição. 

Após revisão da literatura, foi possível durante a fase de diagnóstico, agrupar os 

estudantes em 05 tipos, conforme a Figura 5: 

 
7 Ata de Reunião do 1º Fórum Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional de 26 de junho de 2009. 

Disponível em <http://prodin.ifmt.edu.br/media/filer_public/73/55/7355a2ad-1f7d-46ab-9bde-ae973a784f79/pdi-

consup-2009-2014.pdf> 

http://prodin.ifmt.edu.br/media/filer_public/73/55/7355a2ad-1f7d-46ab-9bde-ae973a784f79/pdi-consup-2009-2014.pdf
http://prodin.ifmt.edu.br/media/filer_public/73/55/7355a2ad-1f7d-46ab-9bde-ae973a784f79/pdi-consup-2009-2014.pdf
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Figura 5 – Agrupamento dos estudantes 

 
                               Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para uma melhor compreensão da Figura 5, o significado de cada um dos tipos são: 

a. Estudantes matriculados:  

➢ Em relação a situação da matrícula, são os estudantes que ainda possuem 

vínculos formais (administrativo) com a instituição de ensino. 

➢ Em relação a situação no período letivo corrente (2019/2) são os estudantes 

que efetuaram a sua matrícula e/ou rematrícula; 

b. Estudantes ativos: possuem vínculos formais (administrativos) e pedagógicos e tem 

situações no fim dos períodos letivos classificadas como aprovados8 e “períodos 

fechados9”; 

c. Estudantes “em aberto”: possuem vínculos formais (administrativos) com a 

instituição por conta de suas matrículas ainda estarem ativas, porém não se 

matricularam por um ou mais períodos acadêmicos subsequentes ao de ingresso e 

sua situação consta como “em aberto” no sistema acadêmico do IFMT; 

 

 
8 Status do sistema acadêmico do IFMT atribuído ao estudante que concluiu um período letivo com êxito em todas 

as disciplinas que se matriculou. 
9 Status do sistema acadêmico do IFMT atribuído ao estudante que concluiu um período letivo com êxito em pelo 

menos uma disciplina das quais se matriculou, 
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d. Estudantes em risco: se encontram numa situação de vulnerabilidade acadêmica ou 

já evadiram do sistema pedagógico de ensino e são categorizados conforme abaixo: 

 

➢ O status “trancado” em relação a situação de matrícula representa o estudante 

que efetuou o trancamento de sua matrícula por algum fator motivador 

geralmente ligado à uma causa de evasão; 

➢ Em relação a situação do período letivo há cinco situações que categorizam 

o estudante como “em risco”, sendo os status “trancou” e “afastou”, que 

representam que o procedimento de trancamento ou afastamento da 

matrícula ocorreu naquele período letivo específico e os status “trancado” e 

“afastado” significa a continuidade dos status anteriores os períodos letivos 

subsequentes, respectivamente. A quinta situação é do estudante que finda o 

período letivo e é classificado com o status de “reprovado”10 

 

e. Estudantes desligados: são aqueles que não possuem mais vínculo com a instituição 

de ensino. As categorias aqui diferem do agente motivador do desligamento, sendo 

que o cancelamento de matrícula e pedido de transferência externa são motivados 

pelo próprio estudante, enquanto, a evasão é motivada por agente da IFE. 

 

A evasão nos cursos de EaD pode ser vista como resultado negativo em sua estrutura de 

interação institucional entre professores, mediadores, estudantes, entre outros (IFMT, polos da 

UAB, CAPES, CREAD e DEAD). Após aquisição do conhecimento situacional de causas 

internas a partir do referencial teórico, que deram base de sustentação para esta pesquisa, foi 

utilizado o diagrama de Ishikawa com o propósito de expor os principais fatores relacionados  

que resultam na situação indesejada na IES, que neste caso, é representada pelo fator da evasão 

e possível evasão. Partindo do entendimento, que o recorte deste trabalho é voltado apenas para 

práticas organizacionais associadas aos fatores internos causadores de evasão, estes são 

demonstrados na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Status do sistema acadêmico do IFMT atribuído ao estudante que concluiu um período letivo com fracasso em 

todas as disciplinas que se matriculou, além de demonstrar que não possuiu vínculo pedagógico eficiente com a 

instituição durante a oferta das disciplinas. 
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Figura 6 – Questões relacionadas à situação problema 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cada tipo de informação exposta na Figura 6 tem sua exposição ao longo de todo o 

trabalho e serão os fatores norteadores para a construção da proposta e do plano de ação ao fim 

deste estudo. 

Na Tabela 5 relaciona-se aos fatores demonstrados na Figura 6, ratificando a 

necessidade de fortalecimento dos procedimentos administrativos internos, envolvendo 

atividades de controle e de rotina para subsidiar de forma tácita as atividades que podem vir a 

ser implantadas após este estudo. Esta pesquisa se mostra oportuna, pois dados levantados 

previamente conotam a necessidade de estudo científico, uma vez que desenham um cenário de 

preocupação institucional. O estudo deste fenômeno se mostra oportuno, pois considerando a 

proporção dos dados levantados previamente no Capítulo 1, através das análise das situações 

dos estudantes em razão da Tabela 1, os dados se apresentam da seguinte maneira: 

Tabela 5 – Panorama da situação atual das matrículas  

Período 

de 

ingresso 

Curso 
Total de 

estudantes 

ingressantes 

SITUAÇÃO ATUAL DOS ESTUDANTES 

Evadidos Cancelados Transferidos Trancados 
Em 

aberto 
Matriculados 

em 2019/2 

2017/1 
Química 284 - 19 1 10 177 77 

Matemática 713 1 105 - 11 289 307 

2017/2 
Química 39 - 5 - - 15 19 

Matemática 80 - 10 1 1 39 29 

2018/2 
Química 254 2 16 - 3 126 107 

Matemática 204 - 14 - 4 96 90 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na Tabela 5, se traduz a real situação de como está o panorama geral dos cursos de 

Licenciaturas em Química e Matemática do campus Cuiabá Bela Vista e traz dados que 

demonstram a necessidade de uma releitura interna.  

Dos estudantes que ingressaram em 2017/1 no curso de Licenciatura em Química, 

apenas 27,1% estão rematriculados em 2019/2. Esse percentual é agravado, pois é possível 

apenas inferir que corresponde a rematrículas formais (administrativas), ou seja, sob uma ótica 

pedagógica ou com informações baseadas em números percentuais médios nos períodos 

encerrados anteriormente, esse percentual pode ainda ser menor quando os dados buscados são 

de estudantes ativos.  

Diante da possibilidade de diversas outras análises, há uma que se destaca, sendo o 

percentual de estudantes passíveis de resgate acadêmico, que de forma direta, foi analisada 

dentro de um universo quantitativo aproximado de 50% dos estudantes que ainda possuíam 

vínculo com a IES e serão detalhados nas análises dos fatores dois, três e cinco desta pesquisa, 

abordadas no Capítulo 5, e de forma indireta ainda podem gerar dados diagnosticados para 

estudos futuros. 

Com o problema diagnosticado e o dilema apresentado, a questão norteadora da 

pesquisa, delineia-se da seguinte maneira: como o processo de análise das causas internas pode 

contribuir para a permanência dos estudantes dos cursos à distância da IFE? Com a intenção 

de responder esse questionamento e diante do dilema apresentado, o objetivo principal do 

trabalho concentra-se em propor um manual de atribuições dos bolsistas do programa UAB no 

IFMT para a auxiliar na permanência dos estudantes dos cursos à distância do campus Cuiabá 

Bela Vista, do IFMT. 

O procedimento sistemático, enquanto produto tecnológico do estudo, enquadra-se 

como Processos de Gestão e Protocolo Tecnológico Experimental e/ou Aplicação ou 

Adequação tecnológica, pertencentes ao Eixo 1 – Produtos e Processos do caderno de Produção 

Técnica da CAPES. 

A fim de alcançar esse objetivo, apresentam-se, a partir de agora, os procedimentos 

metodológicos que serão utilizados ao longo desta pesquisa no intuito solucionar o problema. 
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4 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa é considerada aplicada, pois objetivou a geração de conhecimento para 

uma aplicação prática e apresentou uma solução para problemas reais, que tem por objetivo 

principal minimizar a curva de evasão e propor soluções que melhorem a permanência dos 

estudantes que possam ser utilizados para futuras implementações de ações de incentivo a 

permanência e combate à evasão no IFMT e outras instituições (ANDRADE, 2010b). 

O método de pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa do tipo descritiva, pois os 

fenômenos “evasão e retenção” foram os norteadores da pesquisa, enquanto, o procedimento 

técnico será exploratório, em que se busca aumentar o conhecimento sobre o fenômeno 

pesquisado, definindo-o com mais precisão e uma vez que será realizado por meio de 

levantamento documental – bibliografias, estudos técnicos e legislações (FLICK, 2013). 

O instrumento de coleta de dados secundários se dará por meio de análise documental 

em bases institucionais dos sistemas de controle acadêmico e de governo (Q-Acadêmico, 

SISTEC, SisUAB e relatórios técnicos), uma vez que este instrumento proporciona o diálogo 

entre os trabalhos produzidos e a teoria existente e espera-se trazer contribuições para a 

compreensão da questão e ainda elucidar a importância das pesquisas realizadas pela 

metodologia de análise documental, pois proporcionam uma melhor visão do problema ao invés 

de se preocupar em responde-lo definitivamente (GIL, 2017). 

 

 

4.2 ESCOPO DA PESQUISA 

 

 

A delimitação do foco desta pesquisa é o fenômeno da permanência e evasão de 

estudantes que ingressaram por meio de vestibular e/ou processo seletivo entre 2017 a 2018. 

Houve o propósito de apresentar um diagnóstico  de um conjunto de dados e informações que 

identifiquem e correlacionem entre si os perfis de cada curso e polos, em relação às informações 

quantitativas das situações acadêmicas dos estudantes durante os períodos semestrais 

transcorridos e em andamento, dos cursos de graduação à distância do IFMT – campus Cuiabá 

Bela Vista.  
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Sabendo que a delimitação da pesquisa subsidia um bom desenvolvimento dos 

procedimentos a serem adotados, deste modo, a pesquisa de mestrado desenvolvida, teve como 

principal foco de investigação, os períodos acadêmicos de 2017/1 a 2019/2, que corresponde 

06 semestres letivos, desde a primeira turma de ingressantes, composta por um banco de dados 

de 1574 estudantes, distribuídos conforme a Figura 7. 

Figura 7 – Gráficos em barras, referente à quantidade do universo amostral 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, através do software SPSS 

 

O IFMT – campus Bela Vista foi escolhido como objeto de estudo por ser o único 

campus do IFMT a ofertar cursos de Licenciatura na modalidade EaD até o ano de 2018. O 

interesse pela temática de evasão e cursos à distância aconteceu devido a expansão significativa 

de vagas na IES estudada e escassez de análises científicas mais próximas dessa realidade, 

também foi ponderado a facilidade de acesso aos dados institucionais e acadêmicos, pela 

realidade investigada ser similar aos trabalhos desenvolvidos pelo pesquisador no âmbito de 

seus trabalhos na IES em questão e por ter a oportunidade de apresentar soluções para um 

problema real que atinge tanto a unidade ensino estudada, quanto tantas outras instituições de 

ensino no Brasil. 

De maneira complementar, a delimitação da pesquisa também procurou atender as 

exigências legais e administrativas do processo seletivo para ingresso ao mestrado em 

Administração e termo de convênio entre a UFF e o IFMT, que condicionava a criação de 

projetos voltados para soluções cotidianas da realidade institucional do IFMT. 
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4.3 VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

 

Os dados secundários foram obtidos por meio de extração de relatórios da situação dos 

estudantes em seus respectivos ciclos de matrículas no SISTEC, de extração de relatórios da 

situação dos estudantes em cada e seus quantitativos em cada polo municipal no SisUAB e 

relatórios dos estudantes do sistema acadêmico do IFMT e de solicitações aos seguintes setores 

do IFMT – campus Cuiabá-Bela Vista: coordenações de tutorias dos cursos de Licenciaturas 

em Química e Matemática e coordenações dos cursos de Licenciatura em Química e 

Matemática.  

As variáveis utilizadas para aplicação das técnicas estatísticas serão advindas apenas 

dos dados secundários extraídos do sistema acadêmico do IFMT, conforme o Quadro 3. Os 

demais dados secundários comporão apenas uma parte da pesquisa, onde foi analisado de forma 

comparativa as informações advindas das bases institucionais (SISTEC e SisUAB) e o sistema 

acadêmico para verificar se há congruência e igualdade de informações disponibilizadas. 

Quadro 3 – Distribuição de variáveis 

(continua) 

Objetivos específicos Variáveis Dados das variáveis Código 

Variáveis 

agrupadas 

(Códigos) 

Fatores 

de 

análise 

Escala 

Verificar a situação 

das matrículas dos 

estudantes 

atualmente - 

referência: junho de 

2020 

Situação Atual da 

Matrícula 

Evasão 
111   Fator 5 Numérica 

Cancelado 
222 

    

Numérica 

Transferido Externo 
333 Numérica 

Matriculado 
444 Numérica 

Trancado 
555 Numérica 

Verificar a situação 

acadêmica dos 

estudantes nos 

períodos fechados 

(2017/1 a 2019/1) e no 

período corrente 

(2019/2) - referência: 

junho de 2020 

Situação da 

Matrícula no 

período 

Aprovado 1 Numérica 

Período fechado 2 Numérica 

Reprovado 3 Numérica 

Cancelou 4 Numérica 

Trancado 5 Numérica 

Trancou 6 Numérica 

Em aberto 7 Numérica 

Afastado 8 Numérica 

Afastou 9 Numérica 

Evadiu 10 Numérica 

Pediu Transferência 

Externa 
11 Numérica 

Matriculado no 

período corrente 
12 Numérica 

 

 



64 

 

 

Quadro 3 – Distribuição de variáveis 

(continuação) 

Objetivos específicos Variáveis Dados das variáveis Código 

Variáveis 

agrupadas 

(Códigos) 

Fatores 

de 

análise 

Escala 

Realizar o 

diagnóstico dos polos 

de apoio 

Agrupamento da 

Situação da 

Matrícula no 

período 

Estudante ativo 300 1 e 2 Fator 1 Numérica 

Em aberto 301 7 Fator 2 Numérica 

Em risco 
302 

3, 5, 6, 8 e 

9 
Fator 3 Numérica 

Desligado 303 4, 10 e 11 Fator 4 Numérica 

Matriculado no 

período corrente 
304 

    

Numérica 

Identificar qual o 

período letivo de 

ingresso dos 

estudantes 

Período letivo 

inicial 

2017/1 100 Numérica 

2017/2 101 Numérica 

2018/2 103 Numérica 

Identificar em qual 

polo o estudante é 

vinculado 

Polo municipal 

Alto Araguaia 900 Nominal 

Barra do Bugres 901 Nominal 

Diamantino 902 Nominal 

Cuiabá 903 Nominal 

Juara 904 Nominal 

Pedra Preta 905 Nominal 

Pontes e Lacerda 906 Nominal 

Ribeirão Cascalheira 907 Nominal 

Sorriso 908 Nominal 

Água Boa 909 Nominal 

Arenápolis 910 Nominal 

Campo Verde 911 Nominal 

Colíder 912 Nominal 

Guarantã do Norte 913 Nominal 

Juína 914 Nominal 

Nova Xavantina 915 Nominal 

Sapezal 916 Nominal 

(conclusão) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para que fosse possível responder alguns dos objetivos específicos, que é de diagnosticar 

os polos e escaloná-los, foi necessário agrupar as variáveis de 1 a 11. Os fatores de 1 a 4 

desenham um perfil dos polos e mostram uma trajetória estatística de cada polo, com intenção 

de nortear o planejamento da instituição de ensino estudada. O fator 5 é analisado para verificar 

o padrão de ocorrências e apresentar como é tratada a gestão de dados deste procedimento no 

campus objeto de estudo. 
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4.4 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

A divisão dos trabalhos desta pesquisa em etapas, foi essencial para o correto constructo 

dos argumentos e desenvolvimento das análises. 

A primeira etapa da pesquisa se dedicou a pesquisa documental acerca dos temas de 

evasão e permanência, executados através de uma revisão documental e uma revisão de 

literatura através de bases de dados de periódicos e repositórios de publicações acadêmicas. 

Deu se preferência por publicações nas áreas de Administração e Educação que são os 

principais focos de publicação na temática de gerenciamento das instituições de ensino. Esta 

etapa foi muito importante, pois deu base de sustentação para os procedimentos posteriores. 

A segunda etapa foi a responsável pelo diagnóstico, onde foi possível levantar dados 

secundários iniciais para apresentar o contexto da realidade investigada da unidade de ensino 

estudada. Levando em consideração o levantamento documental e as variáveis disponíveis, foi 

possível selecionar as técnicas estatísticas mais apropriadas para análise Dos dados e convergir 

no êxito dos objetivos propostos na pesquisa. 

A última etapa consiste da solução, onde é feito a confirmação da maior necessidade de 

intervenção nesta pesquisa, e posteriormente a proposição de uma solução para o problema da 

evasão ou de incentivo a permanência. As etapas da pesquisa seguem o seguinte fluxo: 

Figura 8 – Etapas da pesquisa 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor, através do software Bizagi Modeler 
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Considerando ainda que o fenômeno de evasão e retenção é considerado complexo, a 

escolha do percurso demonstrado na Figura 7 se mostra pertinente, uma vez que esta análise 

tem a intenção de produzir conhecimento aproximativo do fenômeno para gerar conhecimento 

e abrir hipóteses que conduzam à outras verificações por outros estudos (GIL, 2017). 

Esta diagramação de etapas destaca maior clareza em qual momento houve o 

atendimento dos objetivos específicos, conforme o Quadro 4. 

Quadro 4 – Objetivos específicos em contraste com as etapas da pesquisa 

Objetivos específicos Etapa 

Compreender os procedimentos de abordagens dos temas de evasão 

e permanência estudantil nas instituições de ensino e suas 

implicações em cursos EAD. 

Pesquisa documental 

Levantar dados estatísticos junto às plataformas do governo e órgãos 

financiadores quanto ao número de estudantes cadastrados. 
Diagnóstico 

Identificar quantitativamente os estudantes e suas situações 

acadêmicas até o 6°período letivo das turmas em andamento 

(2019/2). 

Diagnóstico 

Diagnosticar os polos de apoio presencial para escaloná-los mediante 

as variáveis: “matrícula ativa”, “em aberto”, “em risco” e “desligado” 
Diagnóstico 

Verificar a fidedignidade de dados e informações prestadas pelo 

campus Bela Vista junto às plataformas do governo e órgãos 

financiadores quanto ao número de estudantes cadastrados; 

Diagnóstico 

Desenvolver um plano de ação para implementação da proposta de 

solução para auxiliar permanência dos estudantes e de combate à 

evasão; 

Solução 

Verificar a proposta de solução junto a DEAD e coordenações dos 

respectivos cursos do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista. 
Solução 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

4.5 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 

A primeira etapa da pesquisa foi dividida em dois momentos, sendo um dedicado ao 

levantamento bibliográfico, com objetivo de auxiliar no constructo do referencial teórico sobre 

os temas propostos nesta pesquisa e posteriormente foi realizado o levantamento documental, 

objetivando encontrar documentos no próprio IFMT e em outras organizações que tratassem da 

temática de algum modo, além de Leis, resoluções, normativas, entre outros, que foram 

relevantes para entendimento do primeiro objetivo especifico. 
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4.5.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

Com a intenção de contribuição para a investigação científica da pesquisa e entender 

conceitos, paradigmas, aplicações e modelos referente a temática desse trabalho foram 

pesquisados artigos, dissertações e teses nos sistemas de busca das bases de dados dos 

repositórios digitais, a saber: Web of Sciense, Scopus, Sciello, Spell, Educapes, BDTD e Google 

Acadêmico; a pesquisa de literatura foi iniciada pela revista AVALIAÇÃO: Revista de 

Avaliação Institucional da Educação Superior, da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) e da Universidade de Sorocaba (UNISO), classificada com o Qualis Periódico A1 

na área de Educação e B2 na área de Administração pública e de empresas. 

Esta etapa é muito relevante, pois proporcionou o aprofundamento do tema, auxiliando 

de forma significativa no constructo da fundamentação teórica e metodológica desta pesquisa, 

situando o pesquisador do que já foi investigado cientificamente, o que já foi descoberto, quais 

metodologias já foram empregadas no sentido de extrair o máximo de informações das 

pesquisas e quais os resultados e obstáculos enfrentados por estudiosos e pesquisadores da área. 

Esta etapa também permitiu o acompanhamento e atualização do tema investigado e podendo 

assim abrir espaços para geração de novas contribuições científicas e acadêmicas relevantes 

para o tema em questão. 

Foram selecionadas 06 descritores e suas combinações, além de suas traduções em 

língua estrangeira inglesa para guiarem a pesquisa que foram “Evasão”, “Licenciatura”, 

“Curso”, “Permanência”, “Educação Superior” e “UAB”. Esta busca nos repositórios 

possibilitou o aprofundamento do dos conhecimentos que subsidiaram o alcance dos objetivos 

propostos da pesquisa. A justificativa de escola desses limitadores de busca deu-se em razão    

do tema proposto que é análise de permanência e evasão nos cursos de Licenciatura na 

modalidade a distância do IFMT – campus Bela Vista que atua nesta modalidade desde a 

implantação do sistema UAB em 2006. 

A escolha dos produtos científicos se deu através da leitura dos títulos, dos resumos e 

das conclusões. Após a aplicação dos descritores nas buscas, foi realizado 03 outros filtros, 

sendo referente a área do conhecimento, anos de publicação e idiomas que permitiu fazer um 

recorte significativo de artigos e dissertações para leitura. No filtro de anos de publicação, deu 

se preferência à trabalhos publicados entre o ano de 2006, ano que se iniciou o sistema UAB 

até o ano corrente, contudo, também foram utilizados importantes trabalhos anteriores a este 

ano. A escolha dos idiomas em português e inglês se deu ao fato da língua portuguesa ser a 
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mais familiarizada com o pesquisador e o inglês por ser um dos principais idiomas em 

publicações de artigos, além de que alguns repositórios ainda não recebem artigos em língua 

portuguesa para apreciação e publicação. 

De uma forma geral, foi possível perceber que o problema da evasão e incentivo à 

permanência nos cursos de Licenciatura ultrapassa a esfera da políticas educacionais, tanto na 

da expansão do ensino superior quanto na formação de docentes, além de serem influenciadas 

por políticas de ordem financeira que afetam programas de assistência estudantil e apoio ao 

estudante e ainda se soma ao fato da desvalorização da profissão docente no Brasil e são ainda 

multifacetados, pois ainda há poucos estudos direcionados para o tema em questão, porém 

analisando sob a ótica da implantação e expansão de cursos superiores em modalidade a 

distância. 

Em relação a busca de publicações com o descritor “Educação Superior”, pode-se 

perceber que o tema em questão está associado a questão da expansão da educação superior, 

que no caso da Rede Federal se deu com a criação e expansão dos IFs e nas Universidades 

Federais se deu através do REUNI e, por fim, em alguns trabalhos foram citados a expansão e 

entrosamento de mercado das universidades particulares em cursos superiores e a seleção dos 

trabalhos científicos se deu pela compreensão de cada uma dessas expansões e como os cursos 

de modalidade a distância foram tratados pelo governo e pelas instituições em cada uma dessas 

expansões significativas para a educação superior do Brasil. Dos trabalhos selecionados, três 

possuem um bom conteúdo ligado a política de expansão dos cursos superiores com análises 

bem estruturadas ligadas à leis, programas, diretrizes e legislações dessa expansão, além 

mostrar um panorama geral do cenário da educação superior após esta expansão. 

Em relação aos descritores “permanência” e “evasão” pesquisadas nos repositórios, deu-

se preferências aos que tratavam do fenômeno de evasão e/ou permanência em cursos 

superiores quaisquer e num segundo com a inserção do filtro “licenciatura” e “UAB” buscou 

extrair um segundo grupo de trabalhos, mais próximos ainda do tema proposto. Estes termos 

pesquisados foram os que propiciaram a compreensão de como esses complexos fenômenos 

ocorrem, suas causas e como tantos autores o abordam, constituindo assim o embasamento para 

a evolução da pesquisa. 

No contexto da permanência e evasão, associada às práticas organizacionais internas 

que refletem diretamente nos índices de eficiência, foi possível averiguar a importância do papel 

das instituições de ensino superior. No trabalho “Fatores institucionais associados à evasão em 

cursos superiores”, analisado na dissertação de Carvalho (2017), o autor buscou elucidar quais 

fatores internos e institucionais estão associados a permanência e evasão dos IFs. Em parte do 
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seu trabalho, ele dedica uma parte de sua análise ao IFG no período de 2010 a 2014, buscando 

correlacionar suas análises com as análises de outros autores e ele consegue identificar que 

fatores internos no IFG não estão associados às causas de evasão naquela instituição sendo a 

duração do curso, flexibilidade curricular, avaliação institucional, turno do curso e suporte 

pedagógico. Apesar dessa dissertação não ter tido seu estudo voltado para cursos de 

Licenciatura a Distância, foi possível identificar o avanço que o estudo trouxe e poder nortear 

ações internas voltadas para outras características que propulsiona a evasão naquela instituição 

de ensino. 

No artigo intitulado “Evasão escolar no âmbito do IFB”, o autor pesquisou de forma 

qualitativamente as causas de evasão de um curso de Licenciatura em Química, possibilitando 

àquela instituição encontrar dados científicos para planejarem melhorias necessárias na política 

de permanência dos estudantes. Sua pesquisa teve como universo de amostragem os estudantes 

já evadidos do curso e ele usou a metodologia de entrevistas para obter a resposta desses 

estudantes. No curso de Licenciatura em Química, o índice de evasão chegou a 54,13%, 

significando que mais da metade dos estudantes evadiram do curso escolhido. Ele conseguiu 

em sua pesquisa afirmar o comprometimento da política de formação de professores e destacou 

que a principal causa de evasão dos estudantes era ligada a dificuldade conciliação de trabalho 

com  a escola e a desmotivação pela escolha do curso (FREDENHAGEM, 2014). 

 

 

4.5.2 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL 

 

 

Na segunda etapa, foi realizada um levantamento documental referente ao tema de 

permanência e evasão, tendo por base a leitura e análise de legislações (base legal), documentos 

institucionais do IFMT e em outras organizações. A coleta de documentos institucionais foi 

realizada no site do IFMT, enquanto as legislações foram encontradas no Portal da Legislação 

do Governo Federal11 e no site do MEC com a intenção de realizar uma verificação do nível de 

engajamento da instituição em adotar medidas administrativas para cumprimento da legislação 

e alinhamento das normativas internas com as exigências legais e também entender como os 

procedimentos para efetivação da permanência dos estudantes da EaD são conduzidos 

atualmente no IFMT. 

 
11 Site do Governo Federal que funciona como um repositório atualizado da legislação brasileira. Disponível em 

<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/> 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
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No Quadro 5 ilustra-se de forma ordenada os documentos institucionais que deram base 

para a pesquisa, correlacionando-os entre legislação, documentos institucionais e outros, onde 

a legislação trata basicamente dos direitos adquiridos pelos cidadãos e usuários, e também, 

assegurando características e exigências mínimas que deveriam ser observadas pelas 

instituições de ensino na estruturação de suas ofertas de vagas; os documentos institucionais 

retratam como a instituição aborda o problema em questão e planeja seu diagnóstico, tratamento 

e acompanhamento, conforme as exigências legais, além de integra-los em documentos 

essenciais como os documentos originadores dos cursos a serem ofertados; e caracterizados 

como outros, se encontram aqueles documentos originados de instâncias diretamente superiores 

ao órgão, no caso, o IFMT, que visam regulamentar ações específicas e comuns entre os IFs e 

também, enquanto IES. 

Quadro 5 – Documentos pesquisados 

Legislação 

• Constituição Federal de 1988; 

• Lei nº 9.394, de 20/12/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

• Decreto nº 5.800, de 08/06/2006. Dispõe sobre sistema UAB; 

• Lei nº 13.005, de 25/06/2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 

providências; 

• Lei nº 11.892, de 29/12/2008. Institui a Rede EPT, cria os IFs e dá outras 

providências. 

Documentos 

Institucionais 

• PDI 2009 – 2014; 

• PDI 2014 – 2018; 

• PDI 2019 – 2023; 

• Resolução nº 104, de 15/12/2014. Aprova a Organização Didática do IFMT; 

• Plano estratégico institucional de ações de permanência e êxito dos estudantes do 

Instituto Federal de Mato Grosso – PEIAPEE/IFMT; 

• Resolução nº 006, de 17 de julho de 2006. Autoriza “ad referendum” o 

funcionamento do curso de Licenciatura em Química – Conselho Diretor; 

• Resolução nº 091, de 12/11/2015. Autoriza o funcionamento do curso de 

Licenciatura em Matemática – CONSUP/IFMT; 

• Resolução nº 004, de 27/02/2018. Aprova a reformulação do PPC do curso de 

Licenciatura em Matemática; 

• Resolução nº 011, de 27/02/2018. Aprova o PPC do curso de Licenciatura em 

Matemática; 

• Portaria nº 251, de 31/05/2013. Autoriza o funcionamento do curso de Licenciatura 

em Química – MEC. 

Outros 

• Documento Orientador para a Superação da Evasão e Retenção na Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede EPT); 

• Nota Informativa nº 138, de 15 de julho de 2015. Informa e orienta as Instituições 

da Rede EPT sobre a construção dos PEIPEE; 

• Resolução nº 2, de 01/07/2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.5.2.1 Fatores comuns de permanência, êxito e evasão aos campi do IFMT 

 

 

Este trecho do trabalho tem por objetivo delinear os fatores ligados à permanência e 

evasão no IFMT, os quais foram apresentados no Plano Estratégico Institucional de Ações e 

êxito dos Estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso (PEIAPEE – IFMT), elaborado no 

ano de 2017 pela a equipe gestora da PROEN do IFMT. Os trabalhos foram norteados 

primeiramente pela constituição da comissão, através da Portaria n° 2.322, de 28/10/2015, 

nomeando há época 08 profissionais da PROEN, 01 da PROEX, 01 da PRODIN e 01 da 

PROPES, ambos da reitoria do IFMT e ainda 02 profissionais do campus Cuiabá e 01 do 

campus Bela Vista para realizarem os trabalhos. 

A criação destas comissões em todos os IFs foram motivadas inicialmente por 

apontamentos apresentados em relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) 

dos anos de 2011 e 2012, onde dedicaram um item de análise para as ações de expansão do 

ensino técnico profissionalizante dos IFs e foi constatado baixa taxa de êxito dos estudantes e 

altas taxas de evasão em diversos cursos espalhados pelas instituições. Deste modo o TCU, 

através do Acórdão n° 506, de 13/03/2013 orientou a SETEC e os IFs para a criação de um 

plano de ações em conjunto e, em resposta, o MEC, através da SETEC elaboraram o Documento 

Orientador para a Superação e Retenção na Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica para subsidiar as ações das diversas comissões na elaboração de seus 

PEIAPEE’s. 

No Quadro 6 a seguir apresenta-se os fatores internos e externos ao IFMT, bem como 

os fatores individuais levantados por essa comissão. 

Quadro 6 – Fatores comuns de dificuldades no êxito e permanência dos estudantes do IFMT 

(continua) 

Fatores Individuais 

• Adaptação à vida acadêmica; 

• Capacidade de aprendizagem e habilidade de estudo; 

• Compatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do 

trabalho; 

• Descoberta de novos interesses ou novo processo de seleção; 

• Encanto ou motivação com o curso escolhido; 

• Escolha precoce da profissão; 

• Formação escolar anterior; 

• Informação a respeito do curso; 

• Participação e envolvimento em atividades acadêmicas; 

• Personalidade; 

• Questões de saúde do estudante ou familiar; 

• Questões financeiras do estudante ou grupo familiar. 
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Quadro 6 – Fatores comuns de dificuldades no êxito e permanência dos estudantes do IFMT 

(continuação) 

Fatores Internos ao 

IFMT 

• Atualização, estrutura e flexibilização curricular; 

• Cultura institucional de valorização da docência; 

• Existência e abrangência dos programas institucionais para o estudante 

(assistência estudantil, iniciação científica, monitoria, entre outros); 

• Formação do professor; 

• Gestão acadêmica do curso (horário, oferta de disciplinas, entre outros); 

• Gestão administrativa e financeira da unidade de ensino; 

• Infraestrutura física, material, tecnológica e de pessoal para o ensino; 

• Motivação do professor; 

• Processo de seleção e política de ocupação de vagas; 

• Questões didático-pedagógicas; 

Relação escola X família. 

Fatores Externos ao 

IFMT 

• Avanços tecnológicos, econômicos e sociais; 

• Conjuntura econômica e social; 

• Oportunidade de trabalho para egressos do curso; 

• Políticas governamentais para a educação profissional e tecnológica e 

para a educação superior; 

• Qualidade da escola de ensino fundamental ou médio de origem do 

estudante; 

• Questões financeiras da instituição; 

• Reconhecimento social do curso; 

Valorização da profissão. 
(conclusão) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O levantamento das informações explicitadas no Quadro 6 apresenta um diagnóstico 

dos principais fatores que influenciam nos indicadores do IFMT, sejam os de evasão, retenção, 

êxito e são refletidos de forma direta nas questões do abandono escolar ou permanência na 

instituição, além de poder verificar quais práticas organizacionais que afetam os fatores internos 

precisam de atenção no constructo da solução a ser estudada. 

 

 

4.6 COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES  

 

 

O procedimento de coleta de dados e informações para esta pesquisa está em 

consonância com o tipo exploratório proposto, pois além do levantamento bibliográfico e 

documental para compreensão dos fenômenos de permanência e evasão, inseridos no contexto 

da EaD e no cenário atual da educação brasileira, também foi utilizado o levantamento de dados 

quantitativos referente a situação dos estudantes. 
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Foi possível obter a identificação dos resultados das diversas pesquisas científicas sobre 

a temática, partindo da análise das bases conceituais dos estudos de artigos científicos, 

dissertações, teses, periódicos e livros para averiguar como a instituições enxergam esse 

fenômeno e os tratam internamente, através da criação de seus próprios mecanismos e 

planejamentos institucionais.  

Na fase da coleta de dados, houve a necessidade de uma imersão nas bases 

governamentais para entender quais plataformas e dados seriam relevantes para a pesquisa. Foi 

realizada a etapa da extração de dados nas bases institucionais dos sistemas de controle 

acadêmico e de governo conforme demonstrado no Quadro 7, sendo o Q-Acadêmico, o qual irá 

mostrar a situação acadêmica dos estudantes das Licenciaturas em Química e Matemática, o 

SISTEC que mostrará o panorama real das informações que o governo dispõe dos estudantes e 

o SisUAB, que tem por finalidade manter as informações dos estudantes e controle de 

matrículas em cursos à distância, fiscalizado e acompanhando pela CAPES com o principal 

objetivo de compor os financiamentos semestrais dos cursos. 

Quadro 7 – Informações levantadas durante a fase de coleta de dados 

(continua) 

Base de 

dados 

Informação e/ou 

status pesquisado(a) 

Finalidade 

Q-

Acadêmico 

Estudantes 

matriculados 

Levantar quantitativamente o número de estudantes 

matriculados no período 2019/2 (período letivo atual) 

Estudantes em aberto 

Levantar quantitativamente o número de estudantes que que 

ainda possuem vínculo com a IES, porém não renovaram 

suas matrículas e/ou não se matricularam em nenhuma 

disciplina 

Estudantes evadidos 

Levantar quantitativamente o número de estudantes que 

foram considerados evadidos pelas respectivas coordenações 

de cursos 

Estudantes cancelados 
Levantar quantitativamente o número de estudantes que 

formalizaram seu desligamento da instituição 

Estudantes trancados 

Levantar quantitativamente o número de estudantes que 

trancaram sua matrícula durante o transcorrer dos cursos 

estudados  

Estudantes em situação 

de aprovado nos 

períodos fechados 

Levantar quantitativamente o número de estudantes que 

avançaram de forma regular entre os períodos estudados 

Estudantes em situação 

de reprovado nos 

períodos fechados 

Levantar quantitativamente o número de estudantes que não 

avançaram de forma regular entre os períodos estudados 

Estudantes em situação 

de períodos fechados 

Levantar quantitativamente o número de estudantes que 

concluíram parcialmente as disciplinas entre os períodos 

estudados 
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Quadro 7 – Informações levantadas durante a fase de coleta de dados 

(continuação) 

Base de 

dados 

Informação e/ou 

status pesquisado(a) 

Finalidade 

SisUAB 

Informações dos 

estudantes 

Levantar as informações quantitativas dos estudantes 

cadastrados em cada oferta. 

Estudantes ativos 
Confrontar as informações levantadas do Q-Acadêmico e 

SISTEC e verificar se as informações são congruentes. 

SISTEC 

Em curso 

Confrontar as informações levantadas do Q-Acadêmico e 

verificar a congruência em relação ao número de estudantes 

matriculados 

Desligado 

Confrontar as informações levantadas do Q-Acadêmico e 

verificar a congruência em relação ao número de estudantes 

com matrículas canceladas  

Evadido 

Confrontar as informações levantadas do Q-Acadêmico e 

verificar congruência em relação ao número de estudantes 

considerados evadidos 

(conclusão) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O acesso disponibilizado no SisUAB 2.0 foi com o perfil de consulta e foram extraídos 

os dados organizados por quantidade de estudantes nos polos, além de relatórios de dados de 

cada oferta e todos os arquivos foram extraídos em formato PDF. Na extração dos dados do 

sistema acadêmico e SISTEC não houveram necessidades de pedidos de autorizações, pois já 

haviam permissões de acessos abertas, com perfil de secretaria no sistema acadêmico e com 

perfil de gestor da unidade de ensino no SISTEC, pois durante um tempo considerável no 

decorrer desta pesquisa, fui lotado na secretaria de documentação escolar. Os dados do sistema 

acadêmico foram extraídos em planilhas no formato XLSX e os do SISTEC foram extraídos 

em planilhas no formato CSV. 

 

 

4.7 SOLUÇÃO 

 

 

Dentro do contexto administrativo dos IFs são os coordenadores de cursos, os 

responsáveis diretos pela boa manutenção dos dados dos cursos, referente a vida acadêmica dos 

estudantes e subsidiariamente os coordenadores geral e adjunto são responsáveis pelos cursos 

vinculados ao programa UAB. Dessa forma, as propostas de mudanças alcançadas por esta 

pesquisa tendem a motivar a busca por esses atores tanto para releitura interna, quanto para 

utilização da solução proposta. 
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A pesquisa deve atender a demanda e anseios dos envolvidos no sentido de iniciar um 

movimento para minimizar a evasão através de procedimentos alcançáveis ao estabelecimento 

de ensino, diminuindo o impacto negativo de dados de evasão, desistência, entre outras. 

A instituição tem suas comissões de permanência e êxito e esta solução não tem a 

intenção de desprezar ou interferir nos trabalhos e dados levantados ou não, mas antes, busca 

integrar e otimizar os trabalhos para auxiliar na prevenção e monitoramento, uma vez que os 

cursos EaD carecem de análise particular e sistemáticas nas diversas unidades de ensino 

ofertantes. 

Para a construção da solução foi utilizada a ferramenta da qualidade, conhecida por 

Matriz GUT (Gravidade X Urgência X Tendência). A Matriz GUT é uma ferramenta voltada 

para priorização de tarefas, que possibilita identificar a urgência, a gravidade e a tendência das 

situações abordadas dentro de uma organização de forma racional, podendo assim, auxiliar o 

administrador na tomada de decisão, pois ela possibilita a análise dos ambientes externo e 

interno (SCARTEZINI, 2009).  

A gravidade é representada pelo resultado e/ou efeito do problema analisado caso venha 

a acontecer ou não seja resolvido. Já urgência está relacionada ao tempo disponível ou 

necessário para a resolução da situação analisada. E por fim, a tendência, demonstrada pelo 

potencial ou probabilidade do agravamento do problema e geralmente inversamente 

proporcional ao tempo gasto para a tomada de decisão. 

A construção dessa ferramenta segue roteiros simples e efetivos como: 

a.) identificar os problemas a serem analisados; 

b.) atribuir o valor de cada problema segundo sua intensidade; 

c.) Multiplica-se valores de cada problema da seguinte maneira: (G) x (U) x (T); 

d.) Elenca todos os elementos sempre priorizando o de maior pontuação. 

As atribuições desses valores seguem uma escala decrescente de 5 (maior valor) para 1 

(menor valor). Com base na perspectiva da gravidade do problema, na urgência que ele precisa 

ser solucionado e na tendência do problema quando se agrava de forma lenta ou rapidamente, 

a organização consegue priorizar as ações que devem ser tomadas e a identificação dos 

problemas que compuseram a Matriz GUT, fora fundamentada na análise da pesquisa 

documental.  
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4.8 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Os dados foram tratados por meio de aplicação de técnicas estatísticas com nível de 

confiança mínima de 95%, ou seja, para todos os testes estatísticos foi estipulado um nível de 

significância com valor de p<0,05. Os dados extraídos do sistema acadêmico foram compilados 

para uma nova planilha e foram organizados para serem tratados no software estatístico IBM 

SPSS Statistics Subscription (2020) e para elaboração e análise estatística dos dados descritivos 

e de frequências. O software em questão foi utilizado para realizar os seguintes testes: 

➢ Teste de Kruskal Wallis para dados não-paramétricos; 

➢ Teste post hoc: Análise por pairwise. 

Tabela 6 – Resultado dos testes estatísticos 

  Estatísticas de testea,b 

  Licenciatura em Química Licenciatura em Matemática 

  

Período Letivo 

Inicial 

Situação da 

Matrícula Atual 

Período Letivo 

Inicial 

Situação da 

Matrícula Atual 

H de Kruskal-

Wallis 102,100 31,264 225,394 38,413 

df 8 8 13 13 

Significância Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Teste Kruskal Wallis 

b. Variável de Agrupamento: Polo Municipal 

Fonte: Elaborado pelo autor, através do software IBM SPSS Statistics Subscription (2020) 

 

O teste de Kruskal Wallis identificou que pelo menos um polo era diferente dos demais 

e que houve efeito dos polos nos períodos de ingresso e nas situações atuais das matrículas dos 

estudantes, conforme demonstrado na Tabela 6 e o teste post hoc foi realizado para identificar 

quais polos eram diferentes entre si (BUSSAB; MORETTIN, 2010). 

Em ambas as análises das hipóteses nulas, de que as distribuições das variáveis seriam 

iguais nas categorias dos polos municipais foram rejeitadas. 
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5 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Após a fase de diagnóstico do problema e identificação das variáveis, iniciou-se a fase 

de tratamento dos dados para fins de categorização dos polos. O agrupamento de algumas 

variáveis visou organizar os dados para uma melhor compreensão, pois algumas situações 

acadêmicas são relativamente idênticas para fins de interpretação. 

  A partir da conclusão das análises foi possível associar os dados com o resultado da 

Matriz GUT aplicada aos gestores que conhecem do negócio, e a partir daí, propor a 

implementação de melhoria ou intervenção junto a Instituição de Ensino. 

 

 

5.1 FATOR DE ANÁLISE 1 – ESTUDANTES ATIVOS 

 

 

Essa variável está relacionada à uma parcela da população de estudantes que 

ingressaram na instituição, se rematricularam ou foram rematriculados no sistema acadêmico 

por algum agente da IES. Em relação aos estudantes ingressantes, no ato da matrícula eles são 

matriculados em todas as disciplinas disponíveis, ou seja, sempre no primeiro semestre do 

curso, a parcela de estudantes ativas será analisada em contraste com o número total de 

estudantes ingressantes. A rematrícula quando realizada por algum agente da IES, tem de ser 

precedida de processo ou procedimento com a motivação impeditiva por parte do estudante. 

Na Tabela 7 são apresentadas as médias percentuais dos estudantes que matriculados 

e/ou rematriculados em determinado período letivo e concluíram com êxito pelo menos uma 

disciplina das quais se matriculou. Essa variável tem um efeito positivo no escalonamento dos 

polos, ou seja, quanto maior o percentual de estudantes ativos, significa que o agrupamento de 

estudantes daquele polo são os que mais conseguem êxito na conclusão das disciplinas. O curso 

de Licenciatura em Química é ofertado em nove polos municipais, enquanto a licenciatura em 

Matemática, em 14. 

Essa média percentual leva em consideração a análise de todos estudantes ativos em 

razão de todos os estudantes que se matricularam ou rematricularam, juntamente com os 

estudantes que estão sob afastamento parcial. 

Os períodos letivos que serviram de base para as análises estatísticas descritivas e de 

frequências desse fator, foram apenas os cinco períodos encerrados, sendo os de 2017/1 a 

2019/1. Os únicos polos que possuem uma taxa acima de 70% de estudantes ativos na análise 

desses cinco períodos letivos são ambos os primeiros escalonados na análise, sendo o polo de 
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Sapezal no curso de Licenciatura em Matemática e o polo de Pedra Preta no curso de 

Licenciatura em Química. 

Tabela 7 – Percentual de estudantes ativos 

  Licenciatura em Matemática Licenciatura em Química 

Polo % Ordem % Ordem 

Água Boa 65,0 3° - - 

Alto Araguaia - - 67,9 2° 

Arenápolis 60,9 9° - - 

Barra do Bugres - - 66,2 4° 

Campo Verde 54,5 13° - - 

Colíder 66,0 2° - - 

Cuiabá 56,7 10° 61,6 7° 

Diamantino - - 67,7 3° 

Guarantã do Norte 63,2 5° - - 

Juara 55,3 12° 58,6 8° 

Juína 51,0 14° - - 

Nova Xavantina 61,1 8° - - 

Pedra Preta 63,2 6° 71,2 1° 

Pontes e Lacerda 64,2 4° 65,8 5° 

Ribeirão 

Cascalheira 
56,6 11° 52,2 9° 

Sapezal 70,4 1° - - 

Sorriso 61,5 7° 62,4 6° 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O período corrente (2019/2) foi desprezado, pelo fato dos estudantes estarem em 

situação transitória, pois da situação de matriculados no período, podem migrar para qualquer 

outra situação acadêmica após o fechamento do período. O quantitativo de estudantes 

desligados também foi desprezado nesta análise, uma vez que comporá o fator 4, que é refletido 

no universo geral de amostragem. 

 

 

5.2 FATOR DE ANÁLISE 2 – ESTUDANTES “EM ABERTO” 
 

 

Esse fator de análise talvez seja o mais importante desta pesquisa, pois além de em 

números absolutos, estarem concentrados os maiores números de estudantes, esse fator seja o 

mais prejudicial no tratamento dos dados referente à eficiência acadêmica e a real situação 

diagnóstica dos cursos, uma vez que este status está sob o disfarce do status “matriculado”, 

porém se trata apenas de um vínculo administrativo, pois vários estudantes já abandonaram 

seus cursos há tempos razoáveis. 
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Essa variável representa os estudantes que não renovam suas matrículas nos períodos 

letivos subsequentes aos que ingressaram na instituição. Esse status está condicionado ao ato 

da confirmação da rematrícula e da mesma forma que o fator anterior, quando necessário ser 

realizado por algum agente da IES, tem de ser precedida de processo ou procedimento com a 

motivação impeditiva por parte do estudante. 

Na Tabela 8 são apresentadas as médias percentuais dos estudantes que não renovam 

suas matrículas nos períodos letivos posteriores aos do ingresso e tem um efeito negativo no 

escalonamento dos polos, pois quanto maior o percentual de estudantes “em aberto”, significa 

que o agrupamento de estudantes daquele polo são os que menos renovam sua matrículas para 

continuação dos estudos.  

Tabela 8 – Percentual de estudantes “em aberto” 

  Licenciatura em Matemática Licenciatura em Química 

Polo % Ordem % Ordem 

Água Boa 43,7 9° - - 

Alto Araguaia - - 46,0 7° 

Arenápolis 43,6 10° - - 

Barra do Bugres - - 46,1 6° 

Campo Verde 65,3 1° - - 

Colíder 42,3 11° - - 

Cuiabá 45,3 6° 43,8 9° 

Diamantino - - 45,1 8° 

Guarantã do Norte 51,4 4° - - 

Juara 61,0 2° 65,1 2° 

Juína 40,2 13° - - 

Nova Xavantina 26,4 14° - - 

Pedra Preta 41,8 12° 55,5 4° 

Pontes e Lacerda 47,7 5° 64,4 3° 

Ribeirão 

Cascalheira 
44,5 8° 74,4 1° 

Sapezal 45,2 7° - - 

Sorriso 52,6 3° 52,8 5° 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa média percentual leva em consideração a análise de todos estudantes com o status 

“em aberto” em razão de todos os estudantes que possuem ainda possuem vínculo com a IFE, 

subtraído os dados dos primeiros períodos letivos de cada oferta, uma vez que estes não 

compartilham dessa variável. Os períodos letivos que serviram de base para as análises 

estatísticas descritivas e de frequências desse fator foram cinco, sendo os de 2017/2 a 2019/2. 
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O período letivo de 2017/1 foi desprezado, pelo fato, de ser o primeiro período letivo de ambos 

os cursos. 

Na Tabela 8, o polo que teve o maior percentual de estudantes com status “em aberto” 

foi o de Ribeirão Cascalheira, onde seu percentual chegou a ser maior que o valor percentual  

inversamente proporcional como objetivo do PDI que é o objetivo de 70% de êxito de formação 

dos estudantes em curso de graduação. Somado ao estudante desistente do curso, restam ativos 

menos de ¼ dos estudantes que ingressaram no curso há apenas 05 períodos letivos anteriores 

Em números absolutos, a quantidade de estudantes do curso de Licenciatura em Química 

com este status é representada por 318 estudantes, resultando um percentual de 59,5% do total 

de estudantes que ainda possuem vínculo com a IES ou 55,1% do total de estudantes que 

ingressaram no curso, enquanto o curso de Licenciatura em Matemática é representado por 424 

estudantes, resultando num percentual de 48,9% do total de estudantes que ainda possuem 

vínculo com a IES ou 42,5% do total de estudantes que ingressaram no curso. 

 

 

5.3 FATOR DE ANÁLISE 3 – ESTUDANTES “EM RISCO” 
 

 

Nesse fator de análise, as médias percentuais retratam a parcela dos estudantes que 

necessitaram paralisar momentaneamente seus estudos nos casos de trancamento e afastamento 

ou se matricularam nos períodos e disciplinas, porém não conseguiram concluir nenhuma 

disciplina com êxito, que é o caso dos estudantes reprovados ao fechamento de cada período 

letivo. 

Este Fator de análise é de suma importância para o estabelecimento de ensino por motivo 

de ser um status transitório, porém ao contrário de outros, os padrões dos dados mostram que a 

maioria destes transitam para o abandono ou desistência do curso. As médias percentuais desse 

fator se dão através da quantidade estudantes em risco em razão de todos os estudantes que se 

matricularam ou rematricularam nos respectivos períodos letivos. 

Na Tabela 9 são apresentadas as médias percentuais dos estudantes que estão em 

situação de risco de evasão. Assim como o fator anterior, esta variável tem um efeito negativo 

no escalonamento dos polos, ou seja, quanto maior o percentual de estudantes em risco, 

significa que o agrupamento de estudantes daquele polo são os que mais tem estudantes 

propícios à evasão.  

Os períodos letivos que serviram de base para as análises estatísticas descritivas e de 

frequências desse fator, foram apenas os cinco períodos encerrados, sendo os de 2017/1 a 
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2019/1. O período corrente (2019/2) foi desprezado, pelo fato dos estudantes estarem em 

situação transitória, pois da situação de matriculados no período, podem migrar para qualquer 

outra situação acadêmica após o fechamento do período. 

Tabela 9 – Percentual de estudantes “em risco” 

  Licenciatura em Matemática Licenciatura em Química 

Polo % Ordem % Ordem 

Água Boa 34,0 10° - - 

Alto Araguaia - - 32,1 8° 

Arenápolis 36,5 6° - - 

Barra do Bugres - - 33,8 6° 

Campo Verde 43,3 2° - - 

Colíder 31,4 13° - - 

Cuiabá 40,9 4° 38,4 3° 

Diamantino - - 32,3 7° 

Guarantã do Norte 36,3 8° - - 

Juara 42,5 3° 41,4 2° 

Juína 49,0 1° - - 

Nova Xavantina 35,9 9° - - 

Pedra Preta 33,4 12° 28,8 9° 

Pontes e Lacerda 33,5 11° 34,2 5° 

Ribeirão 

Cascalheira 
39,4 5° 47,8 1° 

Sapezal 27,9 14° - - 

Sorriso 36,5 7° 37,6 4° 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi possível constatar a repetição dos polos Ribeirão Cascalheira e Juara nos nas 

primeiras posições do escalonamento do curso de Licenciatura em Química. Ao passo em que 

a instituição de ensino incentive o aumento percentual dos estudantes ativos, estes percentuais 

de estudantes em risco de evasão diminuem de maneira inversamente proporcional.  

 

 

5.4 FATOR DE ANÁLISE 4 – ESTUDANTES DESLIGADOS 
 

 

Esse fator evidencia e concretiza o fim do vínculo que o estudante possuía com a 

instituição de ensino. Esse status está condicionado ao ato de três situações cotidianas no IFMT, 

que é o cancelamento da matrícula, pedido de transferência da instituição ou lançamento de 

evasão por motivação de algum agente da IFE. Independente do demandante do pedido de 

desligamento, todos precisam motivar a ação através formalização de processo ou documento 

interno para justificar a ação. No Brasil ainda não é obrigatório o estudante justificar a sua saída 
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perante a instituição de ensino pública e por isso fica difícil traçar um diagnóstico preciso das 

pessoas que saíram da instituição e seus motivos. 

É recomendável que a gestão adote algum mecanismo de diagnóstico quando o 

estudante se ver resolvido quanto ao desligamento do curso. COSTA (2020) propõe em seu 

trabalho como proposta de solução, um método de diagnóstico que poderia ser adaptado à 

realidade dos cursos à distância. 

Na Tabela 10 são apresentados os percentuais dos estudantes que foram desligados dos 

seus respectivos cursos e tem um efeito negativo no escalonamento dos polos, pois quanto 

maior o percentual de estudantes desligados, significa que o agrupamento de estudantes daquele 

polo são os que mais evadiram de seus cursos.  

Tabela 10 – Percentual de estudantes desligados 

  Licenciatura em Matemática Licenciatura em Química 

Polo % Ordem % Ordem 

Água Boa 16,0 4° - - 

Alto Araguaia - - 13,5 2° 

Arenápolis 7,1 11° - - 

Barra do Bugres - - 2,4 8° 

Campo Verde 7,8 10° - - 

Colíder 8,7 9° - - 

Cuiabá 12,8 6° 8,5 4° 

Diamantino - - 4,3 6° 

Guarantã do Norte 9,8 8° - - 

Juara 10,8 7° 7,5 5° 

Juína 18,7 3° - - 

Nova Xavantina 6,3 12° - - 

Pedra Preta 21,7 2° 25,0 1° 

Pontes e Lacerda 13,3 5° 2,5 7° 

Ribeirão 

Cascalheira 
5,5 14° 2,1 9° 

Sapezal 29,2 1° - - 

Sorriso 5,7 13° 10,0 3° 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa média percentual leva em consideração a análise de todos estudantes desligados 

em razão de todos os que ingressaram na instituição de ensino. Os períodos letivos que serviram 

de base para as análises estatísticas descritivas e de frequências desse fator foram todos os seis 

períodos letivos existentes de ambos os cursos (2017/1, 2017/2, 2018/1, 2018/2, 2019/1 e 

2019/2), pois independente do período letivo em que essa ação ocorre, ela tem efeito estatístico 

diretamente sobre o número total de estudantes que ingressaram na instituição. 
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5.5 FATOR DE ANÁLISE 5 – EVASÃO 
 

 

Esse fator de análise volta a comentar sobre a variável 7, que é o status “em aberto”, 

porém sob um enfoque diferente, sendo o enfoque da evasão, enquanto procedimento 

administrativo interno. 

Primeiramente, cabe esclarecer novamente que o procedimento de evasão, enquanto 

prática organizacional tem respaldos internos, através da construção de normativas e/ou 

regulamentações com o propósito de acompanhamento real dos cursos, bem como, o de 

demonstrar a eficiência acadêmica de cada curso, podendo assim gerar meios de avaliar seu 

desenvolvimento. Essas normativas também se tornam ferramentas para gerenciamento de 

diversas situações no cotidiano dos trabalhos acadêmicos e administrativos. 

O lançamento de evasão de estudantes que ficaram ausentes por dois ou mais períodos 

letivos consecutivos tem seu embasamento legal no Art. 296 da Organização Didática do IFMT, 

tornando assim obrigatório a implementação de rotinas que visem o correto diagnóstico de 

forma periódica, tornando assim possível criar um fluxo exequível após o fechamento de cada 

período letivo. O lançamento da evasão dos estudantes também faz parte do papel e/ou perfil 

de coordenador de curso no SisUAB, uma vez que a CAPES delimitou que semestralmente as 

situações dos estudantes devem ser atualizadas de acordo com a real situação dos estudantes, 

para que haja o correto financiamento dos cursos à distância a ela vinculados.  

Tabela 11 – Quantidade de estudantes sob a perspectiva da evasão 

Descrição 
Estudantes evadidos 

Estudantes que 

deveriam ter sido 

evadidos 

Estudantes passíveis 

de resgate 

Química Matemática Química Matemática Química Matemática 

Evasões registradas 2 1 - - - - 

Estudantes "em aberto" há 5 

períodos 
- - 89 147 - - 

Estudantes "em aberto" há 4 

períodos 
- - 38 80 - - 

Estudantes "em aberto" há 3 

períodos 
- - 21 30 - - 

Estudantes "em aberto" há 2 

períodos 
- - 114 115 - - 

Estudantes "em aberto" há 1 

período 
- - - - 56 52 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela 11 mostra-se como foram trabalhados os lançamentos de evasão na instituição 

de ensino. Os lançamentos que ocorreram são baixos se comparados aos números de estudantes 

que deveriam ter sido evadidos dos respectivos cursos. A falta de manutenção dessas 

informações gera um financiamento incorreto para a instituição, uma vez que está sendo 
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direcionado recursos para estudantes que já evadiram do sistema de ensino há tempo bem acima 

do estabelecido como razoável pela Organização Didática da própria instituição. Os dados 

apresentados levam em consideração as 03 ofertas para os cursos em tela, sendo a de 2017/1, 

2017/2 e 2018/2. 

Este fator se limita a análise diagnóstica, deixando os dados levantados para servir de 

referência para a IFE na tomada de decisões e ainda como fonte de informações para outros 

estudos e/ou pesquisas. 

Um fator agravante e que exige o acompanhamento e manutenção dos dados, se dá ao 

fato, de que as oportunidades de ingresso nestes cursos não são regulares e não dependem 

apenas da unidade ofertante, o que exige um desempenho satisfatório na gestão dos dados e 

também para gerar capacidade de releitura na organização, no sentido de encontrarem 

oportunidades de melhoria interna e apresentarem informações reais das situações dos cursos 

na instituição. 

O Art. 3°, da IN n° 2, de 19/04/2017, da CAPES condiciona o fornecimento das bolsas 

em mensalidades proporcionais ao semestre letivo à prestação de informações pela IFE a cada 

início de período letivo, devendo ser atualizado regularmente de acordo com cada oferta. Este 

fator influencia diretamente no número total de estudantes, e sua correta manutenção refuta a 

prática do status quo na gestão de dados, considerando a reponsabilidade social e administrativa 

que a IFE tem para com a CAPES e a sociedade, no que diz respeito aos recursos investidos. 

Outro dado importante para esta análise são os dados dos estudantes que ainda são 

passíveis de resgate, sendo 56 na Licenciatura em Química e 52 na Licenciatura em Matemática, 

pois são percentuais significativos na quantidade de estudantes dos cursos, além de gerar a 

oportunidade de mudança de conceito ou paradigma de abordagem processual e conceitual 

sobre o tema específico. 

 

 

5.6 GESTÃO DE DADOS DOS ESTUDANTES 
 

 

Esse item tem por objetivo, apresentar duas análises de informações muito importantes, 

referente à gestão de dados de estudantes ingressantes nos cursos de graduação à distância do 

IFMT – campus Cuiabá Bela Vista, a primeira é referente a congruência de dados entre os 

estudantes matriculados no sistema acadêmico e as bases de financiamento destes cursos e a 

importância da correta alimentação de dados em ambos os sistemas. Para esta análise, os dados 
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referenciais utilizados foram o do Q-Acadêmico, que mostra a quantidade de estudantes que 

foram vinculados na IFE nos respectivos períodos de ingressos demonstrados na Tabela 12. 

Primeiramente, foi comparado a diferença numérica total de estudantes cadastrados 

entre o Q-Acadêmico e o SISTEC que apresentou uma diferença de apenas oito estudantes. 

Considerando a dinâmica desde sistema apresentado na Seção 2, é possível localizar a 

identificação destes estudantes e quando houver uma oportunidade de abertura de cadastro 

extemporâneo, o qual, a IFE tem direito de pedir abertura duas vezes por ano, é possível realizar 

a alteração e alcançar uma congruência de 100% dos dados. 

Já a comparação entre os dados do Q-acadêmico e SISUaB 2.0 mostram certa 

preocupação, uma vez que as informações ali cadastradas servem de base para o principal 

financiamento dos cursos à distância pelo programa UAB e afeta desde os recursos destinados 

à quantidade de bolsas que serão disponibilizadas ou não para os cursos, dependendo da 

qualidade dos dados cadastrados.  

Tabela 12 – Quantidade de estudantes cadastrados nos sistemas 

Período de Ingresso e/ou 

Oferta 
Curso 

Total de estudantes cadastrados 

SisUAB Q-Acadêmico SISTEC 

2017/1 
Licenciatura em Matemática 585 713 711 

Licenciatura em Química 270 284 279 

2017/2 
Licenciatura em Matemática 75 80 81 

Licenciatura em Química 50 39 38 

2018/2 
Licenciatura em Matemática 196 204 205 

Licenciatura em Química 247 254 252 

Totais Parciais Totais Parciais 1423 1574 1566 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Trazendo a contextualização da IN n° 2, de 19/04/2017 para auxiliar na análise da gestão 

de dados é possível afirmar que o quantitativo de estudantes cadastrados inicialmente em cada 

oferta, serviria para embasar diretamente o número de bolsas de tutores que seriam 

disponibilizadas conforme previsto no inciso V, do Art. 5° da referida Instrução Normativa, que 

previa uma mensalidade de bolsa por grupo de 18 estudantes ativos. Partindo desse ponto, 

podemos verificar na Tabela que há diferenças significativas nos cadastros dos estudantes, 

sendo no total de 141 estudantes no curso de Licenciatura em Matemática e 21 no curso de 

Licenciatura em Química, somados todos os períodos letivos que ocorreram ingresso e/ou oferta 

de vagas para os cursos. 

A falta de cadastro destes estudantes resultou numa perda de sete tutores no curso de 

Licenciatura em Matemática desde o período letivo de 2017/1 e um tutor no curso de 
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Licenciatura em Química desde o período letivo de 2018/2. Estes números também afetam a 

quantidade de bolsas de coordenadoria de tutoria, onde a IFE tem direito a uma bolsa deste tipo 

a cada grupo de 30 (trinta) tutores contados semestralmente. Por fim, a gestão dessas 

informações também afeta diretamente o financiamento total do curso, desde seu início, bem 

como os 6% do total financeiro das modalidades de bolsas que seriam destinadas à equipe 

multidisciplinar. 

A importância de contextualizar e correlacionar a gestão de dados aos fatores causadores 

internos de evasão, se dá ao fato das práticas organizacionais terem afetado negativamente na 

quantidade de profissionais e recursos que poderiam ter sido direcionados à um melhor 

atendimento aos estudantes e em trabalhos de prevenção e diagnóstico para evitar o aumento 

de evasão e de estudantes em situação de risco de evadirem do sistema de ensino da IFE. 

Já a segunda análise referente à gestão de dados de estudantes ingressantes nos cursos 

de graduação à distância do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista, tem por objetivo de comparar 

como as informações são interpretadas sob as variáveis “situação atual da matrícula” e “situação 

da matrícula no período”. Sob a primeira variável, os dados são interpretados de um ponto de 

vista mais distante da evolução e eficiência acadêmica dos cursos, ou seja, os estudantes estão 

com o status de matriculado e gera uma certa segurança pelo fato de haver vínculo 

administrativo, entretanto, quando os dados são analisados sob a segunda variável, a instituição 

consegue se aproximar mais de como os dados se comportam e quais as medidas que podem 

ser tomadas, partindo apenas de suas análises.  

Por exemplo, nos cursos estudados nesta pesquisa, os dados apontaram para uma leitura 

de que a IFE deve focar esforços e atitudes de mudança de paradigmas nos dois primeiros 

períodos letivos dos cursos, a fim de contornar a situação e transformar dados estatísticos ruins 

em bons, através de práticas organizacionais que prezem pelo aumento da qualidade e 

profissionalização da gestão dos dados e seguindo as regras normativas que orientam as 

condutas e atividades dos agentes e responsáveis pelos cursos à distância no IFMT. 

Por fim, verificou-se que a gestão de dados dos cursos começou a ser praticada 

positivamente, de forma à caminhar para uma proposição mais assertiva, pois foi observado, 

que ainda no final do primeiro semestre de 2020, houve a iniciativa de lançamentos corretos 

das situações dos estudantes, começando pela oferta de 2017/1, do curso de Licenciatura em 

Matemática no SisUAB, visando à aproximação da real situação do curso, primando pela 

eficiência de uso de recursos públicos e transparência de dados.   
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6 PROPOSTA E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Esta pesquisa se dedicou a buscar uma solução que pudesse auxiliar na problemática da 

evasão e consequentemente melhorar as condições para a permanência dos estudantes nos 

cursos à distância, contudo, este trabalho também alcançou a entrega de diversos diagnósticos 

que podem nortear ações da IFE estudada, bem como de outras, caso queiram se utilizar da 

mesma metodologia aplicada neste trabalho. 

 

 

6.1 PROCESSO DE MELHORIA 

 

 

Em relação aos diagnósticos levantados na pesquisa, eles são divididos em três 

vertentes, sendo um voltado para a priorização de enfretamento dos fatores causadores de 

evasão, abordados nos Capítulos 2, 4 e 5 e pode ser verificado no Quadro 8. O segundo 

diagnóstico é voltado para uma releitura sobre a confiabilidade de dados e a importância da 

manutenção correta de informações nas bases governamentais (SISTEC e CAPES), bem como 

o cumprimento de normativas orientativas, também abordados nos Capítulos 2, 4 e 5, e 

materializados através da Tabela 11. Por fim, o último diagnóstico atende uma demanda 

elencada no PDI, relacionada ao item 10.3 – Permanência e êxito dos estudantes do IFMT, no 

sentido de entregar uma base inicial de dados para garantir o início das análises anuais de 

eficiência acadêmica dos cursos de graduação a distância do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista. 

Buscando compreender qual ação proposta seria mais efetiva para minimização da 

evasão, a aplicação da ferramenta da qualidade “matriz GUT” com gestores que conhecem do 

negócio e da temática sobre evasão, permanência e êxito, foi fundamental para direcionamento 

da solução, uma vez que afastou apenas a escolha do pesquisador, que buscou implementar uma 

ação mais promissora e efetiva, do ponto de vista da priorização de problemas que foram 

levantados neste trabalho. 

Cabe ressaltar que a solução proposta é baseada nas práticas internas causadoras de 

evasão e que a aplicação da proposta não impede que outras medidas abordadas ou não no 

contexto deste trabalho sejam aplicadas de forma concomitante. Considerando que a evasão, 

permanência e êxito são temas complexos, cabe aqui esclarecer que os 23 problemas apontados 

no Quadro 8 são apenas uma pequena parcela do universo do tema e o afunilamento destes 

buscou aproximar causas diretamente relacionadas aos cursos de modalidade à distância.  
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A importância na busca da proposta de solução também primou por considerar as 

experiências, contribuições, estudos e ações desenvolvidas na instituição de ensino, visando 

propor uma ação aplicável e, partindo dessa premissa, a solução é voltada para atendimento do 

problema “Padronização e clareza na comunicação – receptor e emissor (saber quem responde 

por determinada ação)”, que foi considerado o mais necessário mediante o resultado da 

aplicação da matriz GUT e a solução vem de encontro com a necessidade elencada no Parágrafo 

Único, do Art. 9° da proposta de minuta do regulamento da EaD no IFMT, que atualmente, está 

em fase de construção. 

Considerando o campo de utilização dessa ferramenta da qualidade, foi o resultado dela, 

exposto no Quadro 8, que embasou a construção da solução. 

A solução proposta foi construída após a aplicação da Matriz GUT, que teve como 

objetivo elaborar uma ordem de priorização de problemas levantados neste trabalho, 

identificando dos problemas mais críticos ao menos. A matriz GUT foi aplicada com pessoas 

que conhecem do negócio (UAB, cursos EaD, evasão e permanência) e teve um retorno positivo 

de 72% de respondentes.  

Foi priorizado o problema mais crítico, do ponto de vista da gravidade, urgência e 

tendência (padronização e clareza na comunicação – receptor e emissor) e vem de encontro  

com a necessidade de construção dos regimentos do CrEAD e dos NEAD’s, onde estes preveem 

descrever as atribuições dos agentes e/ou bolsistas nos cursos vinculados ao programa UAB. 

Com base nesses resultados foi construído o Manual de atribuições dos bolsistas do programa 

UAB no IFMT, juntamente com seu plano de ação. 

A análise feita através desta ferramenta poderá servir como um quadro de diagnóstico 

para futuras ações do IFMT, bem como, um modelo para serem utilizados em outras instituições 

de ensino. 

Quadro 8 – Resultado da Matriz GUT para a construção da proposta 

(continua) 

FATORES INTERNOS CAUSADORES DE EVASÃO EM 

CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EaD 

Resultado 

G x U x T 

Priorização 

CONTROLE DE DADOS   

Alimentação correta e congruentes no sistema acadêmico e plataformas 

do governo 

39,4 20 

Necessidade de planos de ações diferentes quando se chegar a 

determinadas taxas de evasão 

58 11 

Necessidade cíclica de identificação e reavaliação quanto as causas de 

evasão 

59,2 10 
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Quadro 8 – Resultado da Matriz GUT para a construção da proposta 

(continuação) 

FATORES INTERNOS CAUSADORES DE EVASÃO EM 

CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EaD 

Resultado 

G x U x T 

Priorização 

PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS 
 

Necessidade de procedimentos padronizados 33,4 22 

Revisão da estrutura organizacional para atendimento do objetivo 

estratégico 

52,6 13 

Influência da cultura organizacional nas práticas organizacionais 43 16 

Revisão dos procedimentos e/ou processos para incentivo a inclusão 

e/ou permanência dos estudantes 

48,6 15 

Relação do currículo do curso com o mercado 66,6 5 

COMUNICAÇÃO 
 

Padronização e clareza na comunicação – receptor e emissor (exemplo: 

saber quem responde por determinada ação) 

90,4 1 

Tempo de feedback 75,8 3 

Meios de comunicação oferecidos para contato 57,8 12 

APOIO FÍSICO AOS ESTUDANTES 
 

Percepção e ações do polo enquanto uma extensão da IES 41,4 18 

Gerenciamento de recursos humanos nos polos para atendimento dos 

estudantes 

52,2 14 

Ausência ou quantidade insuficiente de tutores presencias no polo 73 4 

Facilidade de acesso aos ambientes do polo (biblioteca, laboratórios) 41,6 17 

Possibilidade de utilização de espaços físicos dos campi 41,4 19 

APOIO PEDAGÓGICO AOS ESTUDANTES 
 

Clareza das funções dos tutores presenciais e a distância 66,2 6 

Condições de autoaprendizagem, principalmente em conteúdo de 

nivelamento 

62,4 7 

Autoavaliação de recursos utilizados no AVA e percepção de novas 

tecnologias interativas no processo de ensino-aprendizagem 

59,8 8 

Quantidade de encontros presenciais 38 21 

APOIO INSTITUCIONAL AOS ESTUDANTES 
 

Canal de denúncias adequado aos estudantes 23 23 

Disponibilidade do coordenador de curso para atendimento dos 

estudantes 

59,6 9 

Incentivo a políticas de assistência estudantil 85 2 

(conclusão) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A proposta pode ser aproveitada para incorporação nos respectivos regulamentos do 

CREaD e dos NEaD’s, bem como ser inserida de forma estruturada nos sites do IFMT e nas 

plataformas de ensino aprendizagem para facilitar a visualização pelos estudantes e usuários 

em geral e ainda pode ser aproveitada nos processos seletivos de bolsistas para os cursos 

vinculados ao programa UAB. A proposta ainda propicia a construção da base de 

responsabilidades de cada ator e/ou agente na estrutura da EaD no IFMT e abrirá oportunidades 



90 

 

 

para construção de outras ferramentas colaborativas como o mapeamento de processos, 

automatização de procedimentos, entre outros. 

Nesse contexto, a proposta de solução foi conduzida à criação do “manual de atribuições 

de bolsistas do programa UAB no IFMT”, contendo a informações sobre as responsabilidades 

ligadas a cada perfil de bolsista, deixando de forma clara os papeis de cada um dentro da 

estrutura interdependente da EaD no IFMT, já abordada no Capítulo 2, refutando assim o 

desperdício de tempo, recursos e energia na procura do responsável por determinada ação, além 

de auxiliar no quesito de melhoria da comunicação, uma vez que a pesquisa conduziu para o 

entendimento de que faltava o estabelecimento de atribuições bem definidas para cada bolsista. 

A criação desse manual também tem por objetivo, dar credibilidade aos cursos através da 

melhoria dos aspectos formais administrativos que antes não haviam e/ou não estavam 

organizados em um único documento, no que diz respeito ao contexto abordado na solução. 

O manual de atribuições dos bolsistas do programa UAB no IFMT foi construído a partir 

de compilações de diversas resoluções, instruções normativas e portarias da CAPES, além de 

editais de seleção de bolsistas no IFMT, onde a linguagem adotada foi alterada, visando uma 

melhor compreensão e interpretação por parte dos leitores, que em sua maioria serão estudantes, 

colaboradores e possíveis estudantes. 

O manual apresenta os papeis de todos os agentes interdependentes no sistema UAB do 

IFMT, fazendo com que os bolsistas não se sintam abandonados pelo rigor da burocracia não 

tácita, uma vez que as atribuições se complementam entre os diversos papeis de cada agente, 

tornando as ações mais colaborativas e integradas desde o processo de preparação de uma sala 

virtual, material didático de ensino-aprendizagem ou oferta de disciplinas até o principal 

beneficiado, que são os estudantes. Este manual foi dividido em 12 itens que tem como objetivo 

publicitar a responsabilidade mínima de cada bolsista investido no programa UAB. 

Os itens 1 e 2 trazem os principais responsáveis diretos pelo programa UAB no IFMT, 

uma vez que estes respondem por todos os cursos vinculados ao programa descrito. O 

coordenador geral é responsável pelas ações dos cursos e é o principal articulador na IFE junto 

a DED (CAPES), enquanto, o coordenador adjunto é o principal ajudador do coordenador geral 

em suas atividades de gerenciamento dos cursos e é a principal ponte de comunicação com os 

demais atores internos nas unidades ofertantes. 

O item 3 apresenta os papeis do coordenador de curso, onde o bolsista investido nessa 

reponsabilidade tem como principal objetivo fazer cumprir o PPC do curso em seus mais 

diferentes aspectos, é o principal responsável pela gerência administrativa e de dados do curso 
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sob sua responsabilidade, além de ser a principal ponte de cooperação com os professores 

formadores. 

O item 4 apresenta a coordenação de tutoria que tem como foco prestar apoio aos 

processos de ensino-aprendizagem entre os principais atores durante o decorrer do curso, além 

de ser o principal elo junto aos tutores presenciais e a distância quando precisam de suporte 

institucional da IFES ofertante do curso. 

O item 5 apresenta a figura do professor formador. Este bolsista é responsável 

pedagogicamente por determinada disciplina dentro da grade curricular do curso que esteja 

ministrando em determinado semestre ou módulo. Tem como principal apoio a coordenação de 

curso e subsidiariamente pode contar com a coordenação de tutoria e adjunta para resolver 

situações especificas que o auxiliem na execução de suas atribuições. 

Do item 6 ao 10 são apresentados os perfis de atribuições dos professores conteudistas 

e estes compõem a equipe multidisciplinar do programa UAB no IFMT com o objetivo de 

apoiar e dar suporte técnico ao sistema UAB na instituição para que os cursos tenham condições 

técnicas de serem implementados e executados, contando com revisão pedagógica do material 

bibliográfico utilizado nos cursos, captação e edição de imagens para dar suporte aos 

professores formadores transmitirem conhecimento aos estudantes, designer instrucional para 

auxiliar na equidade entre os materiais utilizados para  processo de ensino aprendizagem no 

AVA, gestão financeira responsável pela organização final de pagamento dos bolsistas e 

responsável por aquisições necessárias ao bom andamento dos trabalhos da UAB e ainda há 

apoio na gestão das plataformas, buscando auxiliar na construção de AVA com padrões 

mínimos ao bom desenvolvimento dos cursos. 

Por fim o manual apresenta os itens 11 e 12 que tratam das atribuições dos tutores 

presencial e à distância. Aqui são apresentados as principais funções que se são bem distintas, 

uma vez que, na tutoria presencial é apresentada as atribuições de suporte físico e presencial 

que os estudantes podem contar nos polos de apoio e a tutoria à distância, que se trata do apoio 

pedagógico para determinadas disciplinas ao longo do curso, porém, ambas possuem o mesmo 

fim, que é auxiliar na formação dos estudantes. 

O manual é encerrado com um anexo demonstrando a dinâmica de ingresso nestas 

bolsas, contendo as informações e exigência de titulação mínima, tempo de exercício mínimo 

em magistérios básico e/ou superior, formas de ingresse e valores percebidos nas bolsas. 

 Com a implementação da presente proposta, espera-se a contribuição para minimização 

nos percentuais de evasão, de estudantes “em aberto” e estudantes em risco e gere benefícios 

significativos para a IFE através de resultados positivos para os cursos de graduação à distância, 
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auxiliando num aumento da permanência e de estudantes ativos, além de proporcionar o 

surgimento de ideias e insights que podem contribuir ainda mais para alcance de resultados 

expressivos e mudança de paradigmas nas gestões, no que diz respeito a evasão de cursos. Os 

resultados esperados são de médio e longo prazos e não há maneira de mensurá-los de forma 

direta, entretanto, existe uma meta estabelecida no PDI de se chegar a um índice de eficiência 

de 70% nos cursos de graduação e a criação de m conjunto de ações ampliará a capacidade das 

gestões dos cursos sobre o tema em específico. 

Ao final da pesquisa será apresentada como apêndice uma versão do “Manual de 

atribuições de bolsistas do programa UAB no IFMT” e que pode inclusive ser aplicado e 

replicado em outras instituições de ensino que trabalhem com cursos vinculados à UAB e prover 

aos estudantes e bolsistas a clareza das principais funções dentro da estrutura do IFMT. 

 

 

6.2 PLANO DE AÇÃO SUGERIDO 

 

 

Com o objetivo de detalhar a implementação do Manual, propõe-se também um plano 

de ação no Quadro 9, apresentando os procedimentos que deverão ser realizados. 

Cabe aqui esclarecer que a construção e submissão do pano de ação por si só, não 

garante que este será executado linearmente conforme o previsto, pois as ações são 

influenciadas por fatores alheios à dimensão do contexto favorável que o plano foi construído, 

não sendo possível assegurar a garantia de que os resultados das ações alcançadas podem não 

ser exatamente iguais às ações propostas e sendo passível de constatação apenas durante sua 

execução. 
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Quadro 9 – Proposta de plano de ação 

(Continua) 

PLANO DE AÇAO 

Objetivo: Implementar o Manual de Atribuições dos Bolsistas do Programa UAB no IFMT 

Setor responsável: DEaD do IFMT (proposta) Início previsto: agosto de 2020 Término: novembro de 2021 

Ação / atividade Etapa(s) 
Meio de 

consolidação 
Local Atores envolvidos Riscos 

Medidas de 

prevenção 
Prazo 

Apresentação 

Encaminhar minuta da proposta de 

solução para apreciação e 

verificação do chefe do DEaD e 

coordenadores dos respectivos 

cursos (pode ser expandida à outros 

atores) 

Envio do 

documento por e-

mail 

Meio eletrônico Pesquisador 

Desinteresse no 

feedback da verificação 

da proposta 

Sensibilização através 

de pedido de 

colaboração 

Ago a 

Set 2020 

Realizar ajustes na minuta, caso 

tenham sido apontados no feedback 

da verificação da proposta 

Resposta do e-

mail encaminhado 

na etapa anterior 

Meio eletrônico Pesquisador 
Contratempo de 

natureza desconhecida 

Planejamento 

antecipado 
Set 2020 

Reunião para apresentação dos 

resultados da pesquisa e do manual 

de atribuições dos bolsistas do 

programa UAB do IFMT como 

proposta de solução 

Convite realizado 

antecipadamente 

via e-mail 

Sala de reuniões -

PROEN 

Chefe do DEaD, 

Coordenadoras Geral 

e Adjunta do 

programa UAB no 

IFMT, convidados e 

pesquisador 

(mediador) 

Incompatibilidade de 

agendas 

Agendamento com 

antecedência 
Dez 

2020 
Desinteresse na 

implantação da proposta 

Conscientização da 

necessidade da 

solução 

Implementação 

Submissão da proposta de 

implementação do manual ao pleno 

do CONSUP do IFMT 

Envio ao 

presidente do 

CONSUP para 

indicação de 

relatoria e 

inclusão de pauta 

para votação 

Auditório da 

Reitoria 

Presidente do 

CONSUP 

Divergência política que 

leve a não aprovação da 

implementação do 

manual 

Apresentação dos 

resultados da pesquisa 

e sensibilização 

quanto a uma 

demanda necessária 

para melhoria da 

percepção da estrutura 

organizacional 

Jan 

2021 

Divulgação 

Divulgação em apresentação na 

reunião do CODIR dos resultados do 

trabalho e da proposta de solução 

Pedido de inclusão 

de informes na 

reunião do 

CODIR 

Auditório da 

Reitoria 

Pesquisador 

(mediador) 

Ausência de 

disponibilidade na pauta 

Solicitação de 

inclusão com 

antecedência de 2 a 3 

meses 

Jan 

2021 
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Quadro 9 – Proposta de plano de ação 

(Continuação) 

PLANO DE AÇAO 

Objetivo: Implementar o Manual de Atribuições dos Bolsistas do Programa UAB no IFMT 

Setor responsável: DEaD do IFMT Início previsto: agosto de 2020 Término: novembro de 2021 

Ação / atividade Etapa(s) 
Meio de 

consolidação 
Local 

Atores 

envolvidos 
Riscos 

Medidas de 

prevenção 
Prazo 

Divulgação 

Divulgação no site do Departamento 

de Educação a Distância do manual de 

atribuições dos bolsistas do programa 

UAB 

Meio eletrônico 
Sítio institucional 

da DEaD 

Pesquisador, 

membro da DEaD, 

membro da DGTI e 

equipe de 

comunicação do 

IFMT 

Falta de interesse dos 

servidores responsáveis 

pela inclusão do 

conteúdo na página da 

DEaD 

Solicitação de 

determinação pelo chefe 

da DEaD 

Fev 

2021 

Divulgação na Plataforma de Ensino 

Aprendizagem de todos os cursos do 

IFMT das atribuições dos bolsistas do 

programa UAB 

Meio eletrônico 
AVA’s utilizados 

pelos cursos 

Pesquisador, 

membro da DEaD, 

membro da DGTI e 

equipes 

multidisciplinares 

dos cursos 

Falta de interesse dos 

servidores responsáveis 

pela inclusão do 

conteúdo no AVA 

Solicitação de 

determinação pelo chefe 

da DEaD 

Fev 

2021 

Capacitação 

Capacitar as equipes de bolsistas que 

compõem os NEaD’s, equipes 

multidisciplinares, equipes de suporte 

e coordenadores diversos 

Curso de 

capacitação 

interno 

Auditório da 

Reitoria 

Pesquisador e 

membros da DEaD 

Baixa participação de 

servidores na 

capacitação 

Incluir outros módulos 

na capacitação e 

promover certificação 

Mar 

2021 

Capacitar as equipes de bolsistas que 

atuam nos polos 

Curso de 

capacitação 

externo 

Local a definir em 

Cuiabá 
Pesquisador e 

membros da DEaD 

Custo com diárias e 

passagens 

Pedido de inclusão de 

previsão financeira para 

realizar as capacitações 

com antecedência de 3 a 

4 meses 

Abr e 

Mai 

2021 
Polos do interior 

Avaliação 

Questionário de avaliação do manual e 

das capacitações iniciais formativas e 

de reciclagem quando for o caso 

Aplicação de 

questionário 

semiestruturado 

Meio eletrônico 
Pesquisador e 

equipe da DEaD 

Desinteresse no 

feedback das avaliações 

Sensibilização através 

de pedido de 

colaboração 

Jun a 

Ago 

2021 

Análise dos feedback’s e 

retroalimentação nos documentos 

normativos e capacitações  

Análise 

quantitativa e 

qualitativa dos 

dados 

Sala de reuniões - 

PROEN 
Equipe da DEaD 

Implementação de rotina 

administrativa 

Planejamento anual do 

DEaD 

Set a 

Nov 

2021 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
    (Conclusão) 
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6.3 VERIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
 

 

Por fim e ainda relacionado à proposta de solução, houve a verificação de relevância e 

possibilidade de implementação da solução proposta, sendo o manual de atribuições dos 

bolsistas do programa UAB no IFMT. Durante esta etapa, o manual foi apresentado ao chefe 

do Departamento de Educação à Distância e aos coordenadores dos cursos das graduações à 

distância do campus Bela Vista, e posteriormente, foi aplicado um questionário com sete 

questões fechadas e uma aberta, voltadas para verificar a aplicabilidade da solução, conforme 

Apêndice VI. As questões fechadas apresentavam três possíveis respostas, sendo: concordo, 

discordo ou indeciso, enquanto a questão aberta apresentava outras três possíveis respostas, 

sendo: sim, não e futuramente e abrindo oportunidade para colaboração, caso o respondente 

marcasse a opção “sim”. 

O chefe da DEaD e os coordenadores de curso I e II consideraram a proposta de solução 

relevante, tendo em vista a necessidade de uma normatização primária, referente às atribuições 

gerais de cada bolsista que compõe o programa da UAB no IFMT, justificando assim, sua 

aplicabilidade à realidade institucional. 

O chefe da DEaD e os coordenadores de curso I e II também avaliaram positivamente 

que a proposta de solução tem condições de ser utilizada, vindo assim, de encontro com a 

necessidade levantada pelo pesquisador no plano de ações, de fomentar capacitação e/ou 

atualização aos bolsistas, a fim de lhes fornecerem condições de entenderem suas atribuições e 

como elas serão conduzidas no cotidiano dos seus trabalhos. 

O chefe da DEaD e os coordenadores de curso I e II apontaram que a solução proposta 

pode auxiliar na gestão dos cursos de graduação à distância no IFMT, tendo em vista o 

fortalecimento das práticas organizacionais na gestão dos cursos à distância na IFE, na medida 

em que fornece informações para orientar os bolsistas quanto ao seu papel, dentro dos diversos 

procedimentos que a IFE possui para gerenciar os cursos. Ao atribuir formalmente as funções 

dos bolsistas, futuramente poderá ser investigado quais as práticas organizacionais terão 

levados à bons resultados, bem como, oportunizar uma releitura de papeis de cada agente, no 

sentido, de gerirem de forma ainda mais eficiente os cursos. 

Em relação ao questionamento se a proposta de solução teria condições de ser replicada, 

com adaptações, em outros programas de EaD no IFMT, o chefe da DEaD e coordenador de 

curso I apontaram favoravelmente que a proposta teria condições de atender à essa 

adaptabilidade de implementação, enquanto o coordenador de curso II apontou a indecisão em 
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julgar tal questionamento, uma vez que desconhecia a estrutura e funcionamento de outros 

programas de EaD no IFMT. 

Na conclusão das questões fechadas, O chefe da DEaD e os coordenadores de curso I e 

II demonstraram interesse no apoio e/ou implementação da proposta de solução nos setores que 

que dirigem, dentro do contexto da realidade do programa UAB no IFMT. 

Concluindo o questionário com a questão aberta, ambos os respondentes apontaram pelo 

menos uma observação, sendo: O chefe da DEaD concluiu que embora não exista um manual 

implantado na UAB do IFMT, existe um regimento em minuta, que poderá ser utilizado como 

base para o manual proposto, sugerindo também uma adaptação para uma forma eletrônica e 

mais prática, além de salientar a importância de haver um manual físico e um 

multimídia/eletrônico. O coordenador de curso I sugeriu a retirada da atribuição “realizar 

periodicamente, em conjunto com a coordenadoria adjunta, o planejamento e desenvolvimento 

de atividades de seleção, capacitação inicial e atualização dos profissionais envolvidos no 

programa UAB, no âmbito do IFMT” por entender que este procedimento não faz parte do rol 

de atividades da coordenadoria de curso e seu pedido foi acatado neste trabalho, uma vez que 

esta primeira normatização tem também por objetivo estabelecer uma base segura para 

formalização das práticas organizacionais, e caso futuramente, esta atribuição conote 

responsabilidade subsidiária, ela pode retornar ao rol de atribuições da coordenadoria de curso. 

Já o coordenador de curso II sugeriu uma ação secundária após implementação da solução 

proposta, que é “após a construção do manual, fazer o fluxograma de processos específicos para 

a EAD” e que será alocado como propostas de estudos futuros no Capítulo 7. 

Inicialmente, foram consultados o chefe da DEaD e os coordenadores de curso por 

serem os agentes mais importantes na gestão dos cursos à distância estudados e buscou-se 

valorizar suas percepções nas avaliações da proposta de solução, mas embora, o chefe da DEaD 

seja a autoridade máxima na EaD do IFMT e coordenadores de curso sejam as autoridades mais 

responsáveis pelos desenvolvimentos dos cursos, deve haver oportunidades de contribuição, 

discussão e avaliação por parte de outros atores importantes na sistemática do funcionamento 

dos cursos à distância pelo programa UAB. No plano de ação de implementação da solução 

proposta, explicitado no Quadro 9, há momentos para este fim, com o objetivo de esgotar todas 

as possibilidades de melhoria no referido manual, antes de sua movimentação para aprovação 

e divulgação. 

Assim, como resultado destas verificações, percebeu-se a aceitação da proposta de 

solução, quanto à viabilidade de aderência e implementação como instrumento norteador das 

atribuições dos bolsistas do programa UAB no IFMT.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

 

 

Esta pesquisa teve como dilema, o seguinte questionamento: como o processo de análise 

das causas internas pode contribuir para a permanência dos estudantes dos cursos à distância da 

IFE? E para responder esta questão da pesquisa, foi necessário alcançar o resultado proposto 

no objetivo geral, o qual foi atingido com a entrega de um manual de atribuições dos bolsistas 

do programa UAB no IFMT, ambos referente a um fator causador de evasão, entre os 23 

levantados nesta pesquisa, conforme descrito no Quadro 8, para auxiliar na permanência dos 

estudantes e na minimização dos índices de evasão dos cursos de graduação à distância do 

campus Cuiabá Bela Vista, do IFMT. 

Para alcançar o resultado do objetivo geral, foi necessário estabelecer alguns objetivos 

específicos, bem como as ações que foram realizadas para que estes fossem alcançados, 

conforme a seguir. 

O primeiro deles foi compreender os procedimentos de abordagens dos temas de evasão 

e permanência estudantil nas instituições de ensino e suas implicações em cursos EAD. A partir 

da pesquisa documental, através do levantamento bibliográfico, constantes nos itens 2.1, 2.2, 

verificou-se como este tema complexo era tratado tanto no âmbito geral, quanto 

especificamente nos cursos à distância. Constatou-se ainda que as pesquisas se apresentam de 

maneira bem cíclica, abordando geralmente apenas as motivações de evasão e permanência e 

demonstrando sua evolução e percentuais; também foi possível entender que estes temas 

complexos. Já no item 2.4 verificou-se a importância da estrutura organizacional da IFE e do 

polo de apoio educacional e sua influência nos fatores causadores de evasão, bem como os 

fatores motivacionais de permanência. Sugere-se aos interessados que delimitem estudos mais 

aprofundados nos diversos segmentos, tanto da estrutura organizacional, quanto seus recursos, 

uma vez que estudos mais abertos e apenas voltados para análises estatísticas não conseguem 

descobrir problemas no cotidiano administrativo e didático-pedagógico de um ambiente tão 

complexo, que é o da EaD. 

O segundo objetivo específico foi levantar dados estatísticos junto às plataformas do 

governo e órgão financiadores quanto ao número de estudantes cadastrados. Por meio da 

pesquisa documental, através do levantamento bibliográfico no 2.3 e todos os seus subitens, foi 

possível entender a sistemática de funcionamento das duas principais bases governamentais e 

de financiamento e como são tratados seus indicadores tanto para compor dados estatísticos 

oficias de eficiência acadêmica na Rede Federal, quanto para compor a fonte de financiamento 
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dos cursos EaD, mais precisamente os do programa UAB, sendo estes o SISTEC e o SisUAB 

2.0. Foi possível conhecer a história e evolução destas bases governamentais, que a pesar de ter 

funções totalmente distintas, foram implantadas em épocas bem próximas uma da outra. 

Reconheceu-se que o foco do SISTEC é utilizada para a coleta e tratamento dos dados e serve 

de base informacional para compor os dados indicadores da Plataforma Nilo Peçanha, enquanto 

o SisUAB 2.0 é utilizado pela CAPES para atualização dos financiamento dos cursos de forma 

semestral, tendo por base, os corretos lançamentos pelos bolsistas destinados à isso. Os dados 

foram levantados durante a fase de diagnóstico desta pesquisa e servirá para compor uma 

análise de congruência de informações nas bases governamentais, juntamente com o sistema 

acadêmico da IFE m estudo. 

O terceiro objetivo específico foi identificar quantitativamente os estudantes e suas 

situações acadêmicas até o 6°período letivo das turmas em andamento (2019/2). Este objetivo 

foi atingido por meio de três seções da pesquisa. O item 1.1.2, da Seção 1 trouxe o contexto da 

realidade investigada, do EaD no campus Cuiabá – Bela Vista, do IFMT, que historicamente 

foi um dos pioneiros em aceitar trabalhar com um curso à distância, no ano de inauguração dos 

cursos UAB no país. Na Seção 3, foi tratado o diagnóstico, onde foi possível fazer uma síntese 

da situação dos estudantes quando a suas situações de matriculas. Já no item 4.2, da Seção 4, 

foi delineado o escopo da pesquisa e foi distribuída a quantidade de estudantes que foram 

vinculados em cada polo durante as três ofertas vigentes dos cursos. A identificação desses 

estudantes reforça a afirmação anterior da necessidade estudos mais específicos; 

O quarto objetivo específico foi diagnosticar os polos de apoio presencial para escaloná-

los mediante as variáveis: “matrículas ativas”, “em aberto”, “em risco” e “desligados”. Os 

resultados do escalonamento estão localizados na Seção 5, que trata da análise de viabilidade 

da solução do problema. O fator de análise de matrículas é o único fator positivo, os demais são 

fatores negativos e permitiu escalonar os polos com a intenção da gestão verificar quais polos 

devem ser priorizados no auxílio ao combate de evasão, além de compor dados diagnósticos 

importantes neste trabalhado e que poderão ser aproveitados à qualquer momento pela IFE. 

O quinto objetivo trata da verificação a fidedignidade de dados e informações prestadas 

pelo campus Bela Vista junto às plataformas do governo e órgãos financiadores quanto ao 

número de estudantes cadastrados. Assim como o anterior, este objetivo foi atingido na Seção 

5, onde foi dedicado o item 5.6 para demonstrar se havia diferença nos dados levantados nas 

bases governamentais, uma vez que o preenchimento afeta diretamente na qualidade do curso 

e consequentemente contribui para a evasão, pois o financiamento do curso é baseado na 

quantidade de estudantes cadastrados. 
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Propor o desenvolvimento de um plano de ação para a implementação da proposta de 

solução para auxiliar na permanência dos estudantes e de combate à evasão foi o sexto objetivo 

específico. Este objetivo foi concluído por meio da construção do Quadro 9, o qual estabelece 

o desenvolvimento a ser percorrido para que o manual seja implementado na instituição. 

O sétimo e último objetivo específico se trata de avaliar a solução proposta junto à 

DEAD e coordenações dos respectivos cursos do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista e estão 

presentes no item 6.3 do trabalho. A proposta foi apresentada, juntamente com o envio de 

questionários semiestruturados para preenchimento e com base nas respostas, a solução 

proposta por esta pesquisa foi considerada aplicável à IFE analisada. 

A presente pesquisa apresenta-se como uma contribuição à gestão dos cursos de 

graduação à distância da Rede Federal, num primeiro momento no campus Cuiabá- Bela Vista, 

do IFMT, podendo posteriormente ser replicado em outros campi de outros IFs, uma vez que 

há escassez de literaturas com focos específicos nos cursos EaD e práticas aplicáveis no 

combate à evasão. Considerando ainda que os cursos EaD na UAB são novos, pois possuem 

pouco mais de 14 anos, ainda há lacunas de pesquisas para auxiliar na consolidação desse 

modelo nas instituições públicas. 

A principal implicação em curto e/ou médio prazo é a criação de uma rotina de trabalho 

baseada em gestão de processos, resultando na organização de atividades administrativas e 

acadêmicas ainda não mapeadas ou representadas em regras tácitas, que podem gerar benefícios 

expressivos e resultados diferenciados na permanência dos estudantes, além de criar um 

ambiente mais seguro para as equipes envolvidas nos processos.  

A longo prazo, a iniciativa desse trabalho e sob sua perspectiva, pode fomentar o 

surgimento de ideias que podem amadurecer conceitos aqui abordados, visando a melhoria 

contínua dos trabalhos administrativos e acadêmicos, mediados pela instituição em estudo ou 

outras com situações semelhantes. 

Desta maneira, o artefato resultado desta pesquisa é o principal produto proveniente do 

estudo e enquadra-se como Processos de Gestão, pertencente ao Eixo 1 – Produtos e Processos. 

O manual de atribuições de bolsistas do programa UAB no IFMT proposto tem potencial de 

iniciar mudanças nos ambientes locais primeiramente e pode se tornar a base para a construção 

de outros documentos e/ou procedimentos como o mapeamento de processos, automatização 

de processos, treinamentos, entre outros. O conjunto de diagnósticos levantados nesta pesquisa 

ajudam a compreender diversas abordagens ou releituras que podem ser praticadas para 

minimização da evasão, além de apontar quais polos precisam de mais auxílio em detrimento 

dos outros por parte da gestão dos cursos estudados. 
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Conforme informado na fase de diagnóstico, onde o IFMT apontou no PDI vigente e 

nos PDI anteriores as causas de evasão como problemas institucionais, onde atualmente existe 

uma meta máxima de 30% de evasão para os cursos de graduação até o fim de 2023, esta 

pesquisa encontrou a oportunidade de propor um estudo e uma solução previamente identificada 

quando surgiu o convênio entre o IFMT e a UFF no programa pós-graduação em 

Administração. Do ponto de vista social, esta produção vem contribuir para uma melhoria na 

qualidade dos cursos de graduação à distância e do ponto de vista econômico, vem contribuir 

para uma melhor compreensão sobre uso eficiente de recursos públicos através das práticas 

organizacionais internas. 

O procedimento possui baixa complexidade de execução e implantação e apresenta 

aplicabilidade de abrangência em potencial, tanto do método de diagnóstico, quanto da solução 

proposta, pois ambos podem ser empregados em outras instituições ensino da rede EPT que 

ofertem cursos à distância, sempre considerando as especificidades da instituição e suas práticas 

organizacionais. 

O impacto da produção apresentada possui médio teor inovativo, pois combina 

conhecimentos já existentes e os organiza para alcance de melhoria da gestão. A solução propõe 

implementar mecanismos legais internos em procedimentos que já são executados e será capaz 

de contribuir para a melhoria dos indicadores da gestão dos cursos, bem como, desenvolverá 

um senso de organização formal e padronizado nas conduções de atividades administrativas e 

acadêmicas nos polos, onde a instituição oferta seus respectivos cursos. 

Considerando os resultados alcançados por esta pesquisa, estes são classificados como 

de média complexidade, pois resultou da associação de conhecimentos estáveis aprendidos no 

programa de mestrado e envolveu diferentes atores: o programa de mestrado foi o difusor do 

conhecimento e o IFMT, o local de aplicação deste conhecimento. 

Pela complexidade dos temas “evasão” e “permanência e êxito” e seu universo de 

estudos, associados ainda, às especificidades de cursos de graduação à distância em instituições 

públicas, esta pesquisa se limitou à práticas organizacionais administrativas e acadêmicas 

internas que podem influenciar na evasão e permanência, justificando assim, a não abordagem 

direta de fatores sociais, externos e didático-pedagógicos. 

Este estudo também foi limitado ao não aprofundar em assuntos dedicados a 

apresentação do custo do curso e por estudante, uma vez que este conotaria a importância de 

outros aspectos das gestões dos cursos à distância. Essa limitação se deu ao fato de que seria 

necessário buscar diversas fontes de informações para se chegar ao valor de custo exato de cada 
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curso, demandando tempo e recursos que não seriam compatíveis para inserção deste grupo de 

fatores neste trabalho. 

Outra limitação enfrentada foi referente à extração de dados do sistema SisUAB 2.0 

com o perfil de consulta, pois este gera apenas relatórios em tela, ocasionando assim um maior 

gasto de tempo para gerar arquivos em PDF e depois compilar os dados em arquivos editáveis. 

Limitação bem similar foi encontrada na plataforma de ensino aprendizagem Moodle, 

pois ela gera relatórios necessários, porém somente em PDF, ocasionando novamente um maior 

gasto de tempo compilando os dados necessários. Os perfis atribuídos à maioria dos usuários 

tem limitações para extração de dados, fato este, que fez esta pesquisa não apresentar dados 

oriundos da plataforma, onde seria feito a proposição de criação de uma variável inédita, que 

seria denominada “ociosidade no AVA” e seria feito uma análise particular do efeito dessa 

variável no diagnóstico de evasão. 

Na extração de dados do sistema acadêmico, houveram dificuldades na separação dos 

estudantes ingressantes por meio de vestibular dos que são migrados de matriz curricular antiga. 

Foi necessário aplicar uma série de filtros nos campos de geração de relatórios de estudantes e 

essa informação foi percebida numa variável chamada “tipo de ingresso no período” e 

posteriormente possibilitou acesso aos relatórios de estudantes pretendidos. 

A pesquisa se limitou a propor apenas uma solução como entrega do produto final, 

porém, existe o diagnóstico de outras 22 causas de evasão no Quadro 8, sob a perspectiva de 

práticas internas nos cursos de graduação à distância no IFMT – campus Cuiabá Bela Vista, 

organizados por ordem de priorização e que podem ser objetos de estudos futuros e podem ser 

divididos em oportunidades de ações  de curto, médio e longo prazos para estudos de 

implantação e/ou viabilidade pela IFE, sendo as causas priorizadas de 2 a 9, as de curto prazo, 

de 10 a 17, as de médio prazo e da 18 a 23, as de longo prazo. 

Ainda sugere-se propor um estudo a fim estruturar uma implantação de práticas 

organizacionais secundárias à este manual, sendo o mapeamento de processos do programa da 

UAB, sugerido pela coordenadoria de curso no item 6.3. 

Outra sugestão de estudo futuro seria a proposta de análise de custos fixo e móvel dos 

cursos à distância geridos pelo IFMT e como funciona a dinâmica dos valores residuais dos 

estudantes desistentes durante o período de oferta dos cursos. 

Como última proposição de estudos futuros, sugere-se um estudo que correlacione a 

ferramenta de controle de implementação do PDI proposta pelo pesquisador Faria (2020) e a 

confiabilidade de controle de dados acadêmicos em cursos à distância, sob a ótica de normas 

internas e externas na plataforma SisUAB. Esse estudo permitiria traçar possibilidades de 
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intervenções em procedimentos administrativos e acadêmicos existentes ou criar novos para 

que os dados informados junto à CAPES se aproximem ao máximo dos 100% de confiabilidade 

dos registrados no sistema acadêmico e que tal informação e percentual venha a compor uma 

meta nos próximos PDI.   
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ANÁLISE DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA NO IFMT: PROPOSTA DE PERMANÊNCIA E REDUÇÃO 

DA EVASÃO” que é orientada pelo Prof°. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira e será desenvolvido 

pelo estudante do mestrado profissional em administração, do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Federal Fluminense, o Sr. Valdivino Antônio da Costa Araújo. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa objetiva propor um plano de ação para auxiliar a IFE na permanência 

dos estudantes dos cursos de graduação à distância do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista, 

criando-se um fluxograma e um proposta, sendo um ajuste normativo ou um Procedimento 

Operacional Padrão - POP, acompanhado pelos objetivos específicos: a) Compreender o 

processo de abordagem dos temas de evasão e permanência estudantil nas instituições de ensino 

e suas implicações em cursos EaD. b) Levantar dados estatísticos junto às plataformas do 

governo e órgãos financiadores quanto ao número de estudantes cadastrados. c) Identificar a 

quantidade de estudantes desistentes dos cursos e quantos são passíveis de resgaste acadêmico 

em cada polo de apoio presencial até o 6° período das turmas em andamento (2019/2). d) 

Diagnosticar os polos de apoio presencial para escaloná-los mediante as variáveis: “matrícula 

ativa”, “em aberto”, “em risco” e “desligado”. e) Verificar a fidedignidade de dados e 

informações prestadas pelo campus Bela Vista junto às plataformas do governo e órgãos 

financiadores quanto ao número de estudantes cadastrados, principalmente a que envolve fonte 

de recursos e reflete diretamente na qualidade das atividades de permanência ativa dos 

estudantes. f) Desenvolver e avaliar a proposta de solução para auxiliar permanência dos 

estudantes e de combate à evasão. 

Caso decida aceitar o convite, você participará dos seguintes procedimentos: 

responderá a um questionário baseado em uma ferramenta da qualidade, conhecida por matriz 

GUT (Gravidade X Urgência X Tendência), estruturado com objetivos propostos de solução, 

baseados no referencial teórico e documental desta pesquisa. A aplicação será mediante 
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agendamento em data e horário que melhor favoreça o(a) senhor(a) e levará cerca de 30 minutos 

para o seu preenchimento. Na data agendada, estarei disponível e poderei auxiliar de forma 

remota, através de alguma ferramenta como Google Meet, Hangouts ou outro que melhor se 

adeque a sua realidade de uso. Informo ainda que não haverá gravação de nenhum tipo, uma 

vez que o preenchimento correto do questionário é suficiente para tabulação dos dados. 

 É relevante destacar que a pesquisa não apresenta riscos previsíveis. O que pode 

acontecer é que, no momento da realização do questionário, pode surgir alguma dúvida e caso 

não sinta segurança em atribuir algum valor, o pesquisador estará presente na data e horário 

agendado para esclarecimentos necessários.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará ajudando para a 

melhor compreensão dos fatores internos que influenciam de forma positiva e/ou negativa nos 

índices de evasão e permanência nos cursos de graduação EaD nessa Instituição Federal de 

Ensino, além de embasar qual contribuição esta pesquisa agregará aos trabalhos da UAB no 

IFMT. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Valdivino Antônio da Costa Araújo, no endereço 

Avenida Juliano da Costa Marques, sem número, bairro Bela Vista, Cuiabá – MT, pelo telefone 

(65) 99941-1781 ou pelo e-mail institucional: valdivino.araujo@blv.ifmt.edu.br. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas na Coordenação 

do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense, no 

endereço:  Rua Desembargador Ellis Hermínio Figueira, 783 - Aterrado, Volta Redonda - RJ, 

27213-145. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “ANÁLISE DOS 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA NO IFMT: PROPOSTA DE PERMANÊNCIA 

E REDUÇÃO DA EVASÃO”. 

 

Participante da pesquisa: 

 

 

___________________________________________________ 

Entrevistado 

 

Pesquisador responsável: 

 

 

____________________________________________________________ 

VALDIVINO ANTÔNIO DA COSTA ARAÚJO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

Rua Desembargador Hermínio Ellis Figueira, 783, Bloco A, Sala 218. Aterrado 

CEP: 27.213-145 – Volta Redonda – RJ 
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APÊNDICE II 

 

ROTEIRO GUIA PARA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DA QUALIDADE: 

MATRIZ GUT 

 

É muito comum nos depararmos com situações do cotidiano, sejam em nossos 

trabalhos ou em nossas residências, de em determinadas épocas termos diversos assuntos, 

problemas ou situações para resolver, como contas para pagar, projetos a entregar, filhos para 

alimentar, ir ao médico, compras a realizar, entre outros, e em alguns destes momentos não 

sabemos por onde começar, pois determinadas dessas tarefas exigem tempo, outras são mais 

urgentes e algumas vão piorando ao longo do tempo caso não sejam resolvidas.  

Trazendo essa contextualização para a realidade administrativa e organizacional, é 

comum em diversos momentos termos diversas atividade a serem resolvidas e estarmos diante 

da situação de não podermos tratar todos os problemas ao mesmo tempo por motivos como 

falta de recursos ou gerência de tempo, entre outros, e daí surge a necessidade do gestor 

estabelecer um meio de priorizar qual a tomada de decisão deve ser implementada 

primeiramente em razão de outras. 

A Matriz GUT (Gravidade X Urgência X Tendência), também conhecida como matriz 

de priorização é uma ferramenta indicada para este tipo de suporte ao gestor. Essa ferramenta 

possibilita a priorização de ações para que a soluções sejam tomadas de acordo com o seu nível 

de importância dentro da organização, fazendo assim, com que os esforços sejam focados 

primeiramente nos problemas mais sérios.  

O diagnóstico é realizado por meio de uma relação entre os fatores gravidade, urgência 

e tendência e que compões as iniciais da matriz GUT. A gravidade representa o impacto do 

problema caso ele venha a acontecer. É analisado sobre alguns aspectos como: resultados das 

organizações, processos, pessoas, entre outros. Seus efeitos são a médio e longo prazo, caso o 

problema em questão não seja resolvido. 

A urgência está relacionada ao prazo, ou seja, o tempo disponível ou necessário para 

resolução de um determinado problema analisado. Quanto maior a urgência, menor será o 

tempo disponível para resolver esse problema. É recomendado que seja feita a seguinte 

pergunta: “A resolução deste problema pode esperar ou deve ser realizada imediatamente” 

Já a tendência, se traduz no potencial de crescimento do problema, a probabilidade do 

problema se tornar maior com o passar do tempo. É ligada tendência de crescimento, redução 
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ou desaparecimento do problema. Recomenda-se fazer a seguinte pergunta: “Se eu não resolver 

esse problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai piorar bruscamente?” 

 

Para cada um dos fatores é atribuídos uma nota e tem um valor inversamente 

proporcional de escala de 5 a 1, onde o valor 5 corresponde aos problemas de maior importância 

e o valor 1 corresponde aos de menor importância. 

Tendo por base essas informações e sua concordância através da manifestação do seu 

consentimento favorável em auxiliar a pesquisa intitulada “ANÁLISE DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA NO IFMT: PROPOSTA DE PERMANÊNCIA E REDUÇÃO 

DA EVASÃO”, venho pedir vossa colaboração e convidá-lo a responder o questionário a 

seguir. 
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APÊNDICE III 

 

QUESTIONÁRIO – MATRIZ GUT (GRAVIDADE X URGÊNCIA X TENDÊNCIA) 

 

QUESTÕES TÉCNICAS: 

 

MATRIZ GUT: Método criado em 1980 por Kepner e Tregoe e teve como fonte de observação 

a resolução de problemas nas indústrias japonesas e americanas. Essa ferramenta auxilia no 

processo de tomada de decisão na organização, pois a partir da priorização dos problemas, o 

gestor saberá em quais atividade deve focar primeiro para resolução (KEPNER; TREGOE, 

1981).  

 

VARIÁVEIS:  

 

Variável Conceito 

Gravidade 

Representa o impacto do problema caso ele venha a acontecer. É analisado 

sobre alguns aspectos como: tarefas, pessoas, resultados, processos, 

organizações, entre outros. Verifica-se sempre seus efeitos a médio e longo 

prazo, caso o problema em questão não seja resolvido. 

Urgência 

Representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um 

determinado problema analisado. Quanto maior a urgência, menor será o 

tempo disponível para resolver esse problema. É recomendado que seja 

feita a seguinte pergunta: “A resolução deste problema pode esperar ou 

deve ser realizada imediatamente?” 

Tendência 

Representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade de o 

problema se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da 

tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. 

Recomenda-se fazer a seguinte pergunta: “Se eu não resolver esse 

problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai piorar bruscamente?” 
Fonte: Scartezini (2009) 
 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: para o resultado da Matriz GUT ser o mais preciso possível, 

no momento de atribuição de pontos iremos utilizar o seguinte método de pontuação: 

 

Nota Gravidade Urgência Tendência 

5 Extremamente grave Precisa de ação imediata Irá piorar rapidamente 

4 Muito grave É urgente Irá piorar em pouco tempo 

3 Grave O mais rápido possível Irá piorar 

2 Pouco grave Pouco urgente Irá piorar a longo prazo 

1 Sem gravidade Pode esperar Nada irá mudar 
Fonte: Scartezini (2009) 

 

 

Com base nas informações acima, favor atribua em uma escala decrescente o valor 

para cada fator interno, onde o valor 5 é para os problemas que julgar de maior importância e 1 

para os menos importantes.
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FATORES INTERNOS CAUSADORES DE EVASÃO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EaD G U T 

CONTROLE DE DADOS  

Alimentação correta e congruentes no sistema acadêmico e plataformas do governo    

Necessidade de planos de ações diferentes quando se chegar a determinadas taxas de evasão    

Necessidade cíclica de identificação e reavaliação quanto as causas de evasão    

PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS  

Necessidade de procedimentos padronizados    

Revisão da estrutura organizacional para atendimento do objetivo estratégico    

Influência da cultura organizacional nas práticas organizacionais    

Revisão dos procedimentos e/ou processos para incentivo a inclusão e/ou permanência dos estudantes    

COMUNICAÇÃO  

Padronização e clareza na comunicação – receptor e emissor (exemplo: saber que responde por determinada ação)    

Tempo de feedback    

Meios de comunicação oferecidos para contato    

APOIO FÍSICO AOS ESTUDANTES  

Percepção e ações do polo enquanto uma extensão da IES    

Gerenciamento de recursos humanos nos polos para atendimento dos estudantes    

Ausência ou quantidade insuficiente de tutores presencias no polo    

Facilidade de acesso aos ambientes do polo (biblioteca, laboratórios)    

Possibilidade de utilização de espaços físicos dos campi    

APOIO PEDAGÓGICO AOS ESTUDANTES  

Clareza das funções dos tutores presenciais e a distância    

Condições de autoaprendizagem, principalmente em conteúdos de nivelamento    

Autoavaliação de recursos utilizados no AVA e percepção de novas tecnologias interativas no processo de ensino-aprendizagem    

Quantidade de encontros presenciais    

APOIO INSTITUCIONAL AOS ESTUDANTES  

Canal de denúncias adequado aos estudantes    

Disponibilidade do coordenador de curso para atendimento dos estudantes    

OUTROS  

Relação do currículo do curso com o mercado    

Incentivo a políticas de assistência estudantil    
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APÊNDICE IV 

MINUTA DE MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA 

UAB NO IFMT 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC – SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO 

REITORIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Prezado usuário, 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso tem evidenciado 

significativas mudanças em sua estrutura organizacional e que tem tornado a execução de 

diversos procedimentos um desafio. Para a gestão de cursos, especificamente, em sua 

modalidade à distância, além da organização administrativa, acadêmica e didático-pedagógicas 

oriundas da própria gestão que estão sendo construídas constantemente, há fontes de 

financiamento externas, que influenciam no desenvolvimento dos cursos e dependem do correto 

exercício e atividades atribuídas aos profissionais vinculados ao programa fomentado, neste 

caso, o programa Universidade Aberta do Brasil, conhecida também por UAB. 

Neste contexto, com o objetivo de auxiliar no princípio da eficiência administrativa e 

publicidade, o IFMT apresenta o Manual de Atribuições dos Bolsistas do Programa UAB, com 

a finalidade de apresentar conceitos, procedimentos e rotinas básicas referentes às atribuições 

gerais dos bolsistas que compõe o sistema de EaD no referido programa, que tem se mostrado 

tão importante no cenário educacional brasileiro atual. 

.  
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1 COORDENADORIA GERAL 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ coordenar as atividades dos cursos ofertados pelo IFMT quando necessário, no 

âmbito do sistema UAB; 

➢ realizar reuniões periódicas quando necessário, com coordenadorias de cursos, 

concernente a qualquer assunto relacionado à gestão das atividades acadêmicas, administrativas 

e didático-pedagógicas; 

➢ recebimento e avaliação dos relatórios de desenvolvimento e eficiência 

acadêmica dos cursos, elaborados pelas coordenadorias de curso e de polo; 

➢ compor grupos de trabalho (GT) no âmbito do IFMT para tratar de assuntos 

relacionados ao desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem e materiais 

didáticos e uso de novos recursos tecnológicos; 

➢ participar de GT’s instituídos pela UAB e/ou CAPES, com o objetivo de 

aprimoramento e adequação do sistema; 

➢ receber e avaliar propostas de alteração do sistema de avaliação dos estudantes 

e dar encaminhamentos posteriores; 

➢ realizar o planejamento e desenvolvimento dos processos seletivos de estudantes 

e oferta de vagas, em conjunto com as coordenadorias adjunta e de cursos, no âmbito do IFMT; 

➢ encaminhar relatórios de acompanhamento e avaliação das atividades dos cursos 

à UAB/DED/CAPES; 

➢ realizar cadastramento e controle de bolsistas e/ou delegar para outro agente 

realiza-lo; 

➢ encaminhar as fichas de cadastros e termo de compromissos dos bolsistas à 

CAPES por meio de ofício; 

➢ encaminhar mensamente o relatório de bolsistas para pagamento, por meio de 

ofício; 

➢ gerenciar e acompanhar a aplicação de recursos financeiros destinados ao 

desenvolvimento e oferta de cursos no IFMT; 

➢ realizar a prestação de contas dos recursos oriundos do MEC, quando necessário. 
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2 COORDENADORIA ADJUNTA 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ auxiliar a coordenadoria geral em todas as suas atribuições; 

➢ participar de GT’s no âmbito do IFMT para tratar de assuntos relacionados ao 

desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem, elaboração de materiais didáticos, 

sistema de avaliação dos estudantes e uso de novos recursos tecnológicos; 

➢ participar de GT’s instituídos pela UAB e/ou CAPES, com o objetivo de 

aprimoramento e adequação do sistema; 

➢ manter arquivo cronologicamente atualizado com informações e documentos 

dos cursos desenvolvidos no IFMT, no âmbito do programa UAB; 

➢ verificar in loco o andamento e administração dos cursos, quando necessário; 

➢ verificar in loco a infraestrutura dos polos e adequação quanto aos objetivos dos 

cursos e quando necessário, encaminhar relatórios a DED/CAPES; 

➢ realizar periodicamente o planejamento e desenvolvimento de atividades de 

seleção, capacitação inicial e atualização dos profissionais envolvidos no programa UAB, no 

âmbito do IFMT e quando necessário, solicitar o auxílio de outros bolsistas; 

➢ realizar o planejamento e desenvolvimento dos processos seletivos de estudantes 

e oferta de vagas, em conjunto com as coordenadorias geral e de cursos, no âmbito do IFMT; 

➢ acompanhar e/ou dar apoio aos procedimentos de matrículas dos estudantes, 

quando necessário. 
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3 COORDENADORIA DE CURSO I E II 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ planejar o calendário acadêmico do curso em conjunto com os demais 

coordenadores de curso de mesmo nível e diretoria de ensino; 

➢ conhecer e executar PPC do curso, no âmbito de suas atribuições 

➢ planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades administrativas, 

acadêmicas e didático-pedagógicas no âmbito do curso sob sua supervisão; 

➢ participar de GT’s no âmbito do IFMT para tratar de assuntos relacionados ao 

desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem, elaboração de materiais didáticos, 

sistema de avaliação dos estudantes e uso de novos recursos tecnológicos; 

➢ executar, em conjunto com os professores formadores do curso, o sistema de 

avaliação; 

➢ elaborar, quando necessário e em conjunto com os demais profissionais e 

gestores do campus ao qual o curso é vinculado, proposta de alteração do sistema de avaliação 

dos estudantes e submeter para apreciação inicial à coordenadoria geral da UAB no IFMT, que 

avaliará e tomará providências posteriores; 

➢  prestar atendimento aos estudantes por meio de fóruns virtuais e presenciais 

e/ou outros meios, referente à área de atuação da coordenadoria de curso; 

➢ realizar o planejamento e desenvolvimento dos processos seletivos de estudantes 

e oferta de vagas, em conjunto com as coordenadorias geral e adjunta da UAB, no âmbito do 

IFMT; 

➢  acompanhar e/ou dar apoio aos procedimentos de matrículas dos estudantes, 

quando necessário; 

➢ verificar in loco o andamento do curso, quando necessário; 

➢ acompanhar e/ou supervisionar as atividades, quando necessário, dos tutores, 

dos professores formadores, da coordenadoria de tutoria e coordenadoria de polo; 

➢ encaminhar mensalmente para a coordenadoria geral a relação de bolsistas aptos 

e inaptos à recebimento dos valores correspondente àquele mês; 

➢ auxiliar, quando necessário, a coordenadoria geral na elaboração da planilha 

financeira do curso; 

➢ coordena as atividades da equipe de professores formadores que atuam no curso 

sob sua supervisão; 
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➢ responsável por convocar e mediar reuniões de assuntos relacionados ao curso 

sob sua supervisão; 

➢  auxiliar a coordenadoria de tutoria na seleção de tutores, quando necessário; 

➢ responsável por supervisionar as atividades didático-pedagógicas em ambiente 

virtual ou encontro presencial, quando necessário; 

➢ responsável pela articulação e interação com a coordenadoria do polo com o 

objetivo de acompanhamento de atividades administrativas e pedagógicas, bem como, auxiliar 

no fornecimento de recursos necessários para o desenvolvimento e funcionamento do curso; 

➢ responsável por definir os softwares necessários para as atividades educacionais 

de seus respectivos cursos, desde que sejam de origem gratuitas e confiáveis e/ou a IPES possua 

licença de utilização para determinado fim; 

➢ responsável por fazer o levantamento de compras para o curso sob sua 

supervisão, compreendendo tanto materiais permanentes (impressora, mobiliários, 

equipamentos, entre outros), quanto suprimentos (reagentes, cabos, conectores, papel A4, entre 

outros); 

➢ responsável pelo planejamento de aulas que necessitam a utilização de 

laboratórios nos polos, campi e instituições parceiras, incluindo a organização das rotas, 

disponibilidade de veículos ou passagens para transporte de pessoas, fornecimento de materiais 

específicos e agendamento com técnico específico, quando for o caso; 

➢ responsável por elaborar os relatórios de desenvolvimento e eficiência 

acadêmica do curso em até 30 dias depois da data de finalização de cada período letivo previsto 

em calendário acadêmico e encaminhar a coordenadoria geral da UAB no IFMT; 

➢ manter arquivo cronologicamente atualizado com informações e documentos do 

curso sob sua supervisão desenvolvidos no IFMT, no âmbito do programa UAB; 

➢ supervisionar o lançamento de notas, faltas e informações acadêmicas dos 

estudantes, na plataforma de ensino e sistema acadêmico; 
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4 COORDENADORIA DE TUTORIA I E II 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ conhecer e executar PPC do curso, no âmbito de suas atribuições; 

➢ realizar periodicamente, em conjunto com as coordenadorias geral e de cursos, 

o planejamento e desenvolvimento de atividades de capacitação inicial e atualização dos tutores 

vinculados ao programa UAB no IFMT, sob sua supervisão; 

➢ realizar o planejamento e desenvolvimento dos processos seletivos de tutores, 

juntamente com a(s) coordenadoria(s) de curso(s) e coordenadoria adjunta da UAB no IFMT; 

➢ auxiliar a coordenadoria de curso na elaboração de relatórios de 

desenvolvimento e eficiência acadêmica do(s) curso(s); 

➢ planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades administrativas, 

acadêmicas e didático-pedagógicas no âmbito dos tutores sob sua supervisão; 

➢ acompanhar e/ou dar apoio aos procedimentos de matrículas dos estudantes, 

quando necessário; 

➢ verificar in loco o andamento do curso, quando necessário; 

➢ acompanhar e/ou supervisionar as atividades dos tutores, quando necessário 

(quando for o caso, solicitar apoio da coordenadoria de polo); 

➢ encaminhar mensalmente para a coordenadoria de curso a relação de tutores 

aptos e inaptos à recebimento dos valores das bolsas correspondente àquele mês; 

➢ auxiliar, quando necessário, a coordenadoria de curso na elaboração da planilha 

financeira do curso; 

➢ responsável por elaborar os relatórios de desenvolvimento e desempenho dos 

tutores do(s) curso(s) em até 15 dias depois da data de finalização de cada período letivo 

previsto em calendário acadêmico e encaminhar a coordenadoria geral da UAB no IFMT; 
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5  PROFESSOR FORMADOR I E II 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ deve possuir habilidades no uso de ferramentas e soluções computacionais 

como: chat, AVA’s, fórum, Google Meet, e-mail’s, web conferências, entre outros; 

➢ Ter disponibilidade de comparecimento às atividades presenciais organizadas 

pelas coordenadorias da UAb no IFMT, mesmo que em finais de semana; 

➢ preparar o AVA de sua disciplina, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

coordenadoria do curso e respectivo PPC e de acordo cm o material disponibilizado para estudo; 

➢ acompanhar o progresso das atividades dos estudantes no AVA; 

➢ conhecer e executar PPC do curso, no âmbito de suas atribuições 

➢ analisar os relatórios de regularidade e desempenho dos estudantes e propor 

procedimentos que visem o melhoramento do rendimento acadêmico; 

➢ planejar e ministrar aulas e encontros presenciais de acordo com o calendário 

proposto pela coordenadoria de curso; 

➢ participar de reuniões quando convocado pelas coordenadorias da UAB, no 

IFMT; 

➢ produzir o plano de ensino e o guia didático, contendo objetivos da disciplina, a 

descrição das atividades de aprendizado e de avaliação a serem desenvolvidas pelos estudantes 

ao longo do percurso didático da disciplina; 

➢ preparar materiais didáticos complementares em diversas mídias (vídeo-aulas, 

aúdio-aulas, apresentações em slides, entre outros); 

➢ prestar atendimento à equipe de tutores, quando for o caso e necessário; 

➢ apoiar os tutores à distância no AVA, dando suporte diariamente, via fórum de 

tutoria do respectivo curso, e-mail e/ou outros, quando for o caso; 

➢ responsável por esclarecimento de dúvidas referente à disciplina, oriundas dos 

estudantes ou tutores em no máximo, vinte e quatro horas a contar do envio pelo solicitante; 

➢ participar de atividades relacionadas ao desenvolvimento do curso que está 

vinculado e informar à coordenadoria de curso eventuais dificuldades, seja no desempenho de 

sua função ou no AVA do curso; 

➢ produzir e encaminhar relatórios das atividades desenvolvidas quando solicitado 

pela coordenadoria de curso; 
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➢ zelar pelo bom uso dos recursos computacionais, equipamentos e suprimentos, 

sempre orientando os estudantes que procedam de forma correta suas utilizações durante suas 

aulas presenciais; 

➢ responsável por advertir a não utilização dos espaços físicos e recursos 

disponíveis quando os estudantes estiverem portando bebidas ou alimentos de qualquer espécie, 

bem como a não permanência de fumantes nos espaços do polo (sempre que necessário, devem 

solicitar força policial e devem evitar a intermediação direta, caso o estudante não queira 

respeitar a advertência); 

➢ orientar os estudantes que efetuem backup (cópia de segurança) de seus arquivos 

e trabalhos realizados nos computadores dos polos, disponíveis para uso; 

➢ proceder com a avaliação de todas as atividades propostas e realizar o 

lançamento das notas e/ou conceito da disciplina, bem como realizar o fechamento de sua 

disciplina no sistema acadêmico em no máximo dez dias após o encerramento da disciplina, 

previsto no calendário acadêmico; 

➢ encaminhar à coordenadoria de curso os diários devidamente assinados em no 

máximo 10 dias após o encerramento da disciplina, previsto no calendário acadêmico; 

➢ ministrar conteúdos relacionados à capacitação de tutores, quando for o caso e 

necessário; 
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6 PROFESSOR CONTEUDISTA I E II: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – 

ADMINISTRATIVO/ GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ elaborar plano atual de trabalho; 

➢ gerenciar e acompanhar a execução orçamentária do programa UAB no IFMT; 

➢ elaborar projetos e/ou processos para aquisição de bens e serviços; 

➢ participar das reuniões pedagógicas e dos trabalhos determinados pelas 

coordenadorias do programa UAB no IFMT. 

acompanhar a gestão das bolsas 

 

 

 

 

 

 

7 PROFESSOR CONTEUDISTA I E II: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – 

ADMINISTRATIVO/ GESTÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ executar a instalação, manutenção, otimização e atualização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA); 

➢ gerenciar o servidor de hospedagem e backup do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); 

➢ prestar suporte aos professores e tutores nas salas virtuais no AVA; 

➢ efetuar, quando necessário, cadastro de componentes no AVA; 

➢ participar das reuniões pedagógicas e dos trabalhos determinados pelas 

coordenadorias do programa UAB no IFMT. 

➢ propor a utilização de novas ferramentas para auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem, quando for o caso 
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8 PROFESSOR CONTEUDISTA I E II: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – 

DESIGNER INSTRUCIONAL 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ criar e executar fluxo de produção do material didático impresso; 

➢ organizar, em colaboração com o professor formador, o conteúdo da disciplina, 

quando necessário; 

➢ elaborar conjuntamente com o professor formador, guia de estudos para a 

disciplina, quando necessário; 

➢ realizar a adaptação metodológica e dialógica do material produzido pelo 

professor formador, para sua disciplina; 

➢ elaborar storyboard a partir do conteúdo da disciplina; 

➢ trabalhar diretamente com o revisor e com eventuais outros membros da equipe 

multidisciplinar; 

➢ disponibilizar o material impresso no AVA; 

➢ participar das reuniões pedagógicas e dos trabalhos determinados pelas 

coordenadorias do programa UAB no IFMT 

 

 

 

 

9 PROFESSOR CONTEUDISTA I E II: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – EDITOR 

DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEM 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ capturar imagem para gravação de videoaulas; 

➢ editar imagens para construção de vídeos institucionais, incluído as videoaulas; 

➢ reunir-se periodicamente com a equipe de produção material, sob a orientação 

do designer instrucional e da coordenação pedagógica, com os professores formadores e 

conteudistas, para sanar possíveis lacunas do processo de produção de material didático; 

➢ participar das reuniões pedagógicas e dos trabalhos determinados pelas 

coordenadorias do programa UAB no IFMT. 
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10 PROFESSOR CONTEUDISTA I E II: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – REVISOR 

PEDAGÓGICO 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ revisar o material didático; 

➢ avaliar e coordenar a construção ou reformulação dos projetos pedagógicos dos 

cursos ofertados; 

➢ assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UAB; 

➢ monitorar a execução dos currículos formativos dos cursos, observando aspecto 

metodológicos e avaliativos, apontando redirecionamentos, quando necessário; 

participar das reuniões pedagógicas e dos trabalhos determinados pelas coordenadorias 

do programa UAB no IFMT 

 

 

 

11 TUTOR PRESENCIAL 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ responsável por realizar o atendimento dos estudantes nos polos em datas e 

horários preestabelecidos e organizados juntamente com as coordenadorias de polo e/ou tutoria 

sob forma de apoio às atividades e orientações acadêmicas; 

➢ Ter disponibilidade de comparecimento às atividades presenciais organizadas 

pelas coordenadorias da UAb no IFMT, mesmo que em finais de semana; 

➢ incentivar os estudantes no desenvolvimento e resolução de atividades propostas 

pelos professores formadores; 

➢ fomentar a importância da pesquisa científica junto aos estudantes; 

➢ esclarecer-lhes dúvidas e prestar auxílio em assuntos relacionados ao uso AVA, 

uso dos espaços físicos dos polos, prazos de atividades, tecnologias disponíveis, entre outros, 

de natureza orientativa; 

➢ participar de momentos presenciais obrigatórios como avaliações, aulas práticas, 

encontros promovidos pelas coordenadorias da UAB e, quando for o caso, em estágios 

supervisionados e atividades complementares; 
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➢ zelar pelo bom uso dos recursos computacionais, equipamentos e suprimentos, 

sempre orientando os estudantes que procedam de forma correta suas utilizações; 

➢ responsável por advertir a não utilização dos espaços físicos e recursos 

disponíveis quando os estudantes estiverem portando bebidas ou alimentos de qualquer espécie, 

bem como a não permanência de fumantes nos espaços do polo (sempre que necessário, devem 

solicitar força policial e devem evitar a intermediação direta, caso o estudante não queira 

respeitar a advertência); 

➢ orientar os estudantes que efetuem backup (cópia de segurança) de seus arquivos 

e trabalhos realizados nos computadores dos polos, disponíveis para uso; 

➢ responsável pela abertura e fechamento de ambiente do polo, bem como a 

ligação e desligamento de todos os equipamentos como condicionadores de ar, luzes, fontes de 

alimentação, computadores, entre outros, quando for o caso; 

➢ fomentar o desenvolvimento próprio de estratégias de estudos e de aprendizagem 

dos estudantes, fortalecendo assim, sua autonomia no aprendizado; 

➢ acompanhar e monitorar as atividades dos estudantes conforme o cronograma 

das disciplinas, disponibilizado pelas coordenadorias do curso e/ou polo, referente às atividades 

propostas pelo professor formador; 

➢ mediar a comunicação entre a instituição e os estudantes, quando for o caso; 

➢ auxiliar o professor formador no desenvolvimento das atividades presenciais, 

quando for o caso; 

➢ manter-se regularmente online no AVA e sempre prestar feedback aos estudantes 

no prazo máximo de 24 horas; 

➢ organizar e estabelecer comunicação frequente com os estudantes sempre que 

necessário, primando por aqueles que se encontram em situação de risco de evasão; 

➢ manter contato frequente com os outros agentes que compõem a estrutura da 

UAB no IFMT; 

➢ apoiar operacionalmente o processo de aplicação das avaliações da disciplina 

sob orientação do professor formador, bem como, encaminhar lista de presentes e faltosos nas 

datas de avaliações à coordenadoria de curso; 

➢ participar das atividades de capacitação inicial e atualizações promovidas pelo 

IFMT e/ou instituições parceiras; 

➢ realizar encontros presenciais e atividade práticas e/ou oficinas quando 

propostas e sob orientações dos professores formadores e/ou coordenadoria de curso; 
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➢ auxiliar na realização de atividades científicas e culturais em consonância com 

o planejamento de oferta da disciplina e com o PPC do curso, sob orientação da sua respectiva 

coordenadoria; 

➢ colaborar com as solicitações das coordenadorias da UAB no IFMT; 

➢ encaminhar relatórios mensais do próprio desenvolvimento de suas atividades 

nos polos; 

➢ conhecer e executar PPC do curso, no âmbito de suas atribuições; 

➢ auxiliar o estudante na compreensão dos objetivos do curso, sua estruturação e 

da metodologia de ensino a distância; 

➢ auxiliar os estudantes nas superações de dificuldades; 

➢ personalizar o atendimento e apoio ao processo de ensino-aprendizagem, 

ajustando o ritmo e intensidade necessários a cada estudante, sempre em relação à proposta do 

curso; 

➢ promover a interação entre os estudantes, favorecendo e apoiando a 

comunicação e realização de trabalhos coletivos, quando for o caso; 

➢ promover o acolhimento do estudante e tratando diferenças individuais, quando 

houver, como próprias dos ritmos de aprendizagem, fazendo com que o estudante se sinta parte 

de um grupo; 

➢ monitorar o desenvolvimento dos estudantes na resolução das atividades 

propostas e oferecer ajuda e estimulando ao comprometimento com o curso; 

➢ quando possível, detectar problemas que afetem o desempenho dos estudantes e 

propor soluções para auxiliá-los; 

➢ ajudar o estudante a construir sua autonomia intelectual, autoimagem positiva e 

autorresponsabilidade; 

➢ auxiliar os estudantes na integração e uso de diferentes recursos tecnológicos à 

disposição do seu aprendizado; 

➢ incentivar e orientar os estudantes a consultar referência bibliográficas 

complementares aos textos didáticos sugeridos; 

➢ participar de avaliação curricular permanente do curso; 

➢ quando houver, indicar falhas no sistema de tutoria local e institucional, 

sugerindo estratégias para a sua melhoria e eficácia; 

➢ havendo necessidade, desenvolverá atividades específicas junto à estudantes 

com deficiência ou necessidades educacionais especiais, no âmbito de suas atribuições e polo 

de atuação; 
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➢ quando selecionado especificamente para atuar nas atividades de tutoria 

presencial do estágio supervisionado: o tutor presencial terá sua atuação orientada pelo 

supervisor de estágio, professor formado e tutor à distância, com o objetivo de articular, 

acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas pelo estagiário no local de estágio, 

proporcionando ainda oportunidades de reflexão sobre o pensar e o agir profissional e 

encaminhar seu relatório de atividades desempenhadas à coordenadoria de tutoria, professor 

formador e supervisor de estágio. 

 

 

12 TUTOR À DISTÂNCIA 

 

 

Atribuições gerais: 

➢ realizar atendimento e orientações aos estudantes no AVA, em datas e horários 

previamente definidos com as coordenações de tutoria e/ou curso, 

➢ realizar suas atividades administrativas e pedagógicas junto as coordenações de 

tutoria e/ou curso; 

➢ Ter disponibilidade de comparecimento às atividades presenciais organizadas 

pelas coordenadorias da UAB no IFMT, mesmo que em finais de semana; 

➢ manter comunicação frequente com os professores formadores de suas 

respectivas disciplinas; 

➢ manter contato frequente com os outros agentes que compõem a estrutura da 

UAB no IFMT; 

➢ esclarecer dúvidas dos estudantes, referente ao conteúdo da disciplina e quando 

necessário, mediar a comunicação da dúvida entre o professor formador e estudante; 

➢ dar suporte aos estudantes, referente ao conteúdo da disciplina, quanto aos 

aspectos teóricos, práticos, acadêmicos e tecnológicos, entre outros; 

➢ acompanhar e monitorar o acesso e cumprimento das atividades avaliativas no 

AVA, por parte dos estudantes; 

➢ acessar o ambiente da disciplina no AVA, na qual está vinculado(a) diariamente; 

➢ acompanhar a execução do cronograma das disciplinas do cursos e informar ao 

professor formador e/ou coordenadoria de curso dificuldades por parte dos estudantes no 

desenvolvimento da disciplina; 



133 

 

 

➢ contatar estudantes indicados pelo professor formador ou coordenadoria de 

curso para obter informações acadêmicas; 

➢ ministrar e/ou acompanhar os fóruns presenciais, bem como, registrar as 

presenças e faltas dos estudantes; 

➢ fomentar o desenvolvimento próprio de estratégias de estudos e de aprendizagem 

dos estudantes, fortalecendo assim, sua autonomia no aprendizado; 

➢ acompanhar o aprendizado dos estudantes através de orientações e 

esclarecimento de dúvidas, sempre primando pela aprendizagem colaborativa; 

➢ auxiliar na realização de atividades científicas e culturais em consonância com 

o planejamento de oferta da disciplina e com o PPC do curso, sob orientação da sua respectiva 

coordenadoria; 

➢ participar das atividades de capacitação inicial e atualizações promovidas pelo 

IFMT e/ou instituições parceiras 

➢ colaborar com as solicitações das coordenadorias da UAB no IFMT; 

➢ encaminhar relatório mensalmente à coordenadoria de tutoria, contendo 

informações das atividades desenvolvidas; 

➢ encaminhar relatório mensalmente de acompanhamento dos estudantes à 

coordenadoria de tutoria; 

➢ conhecer e executar PPC do curso, no âmbito de suas atribuições; 

➢ assessorar os tutores presenciais no que diz respeito ao estudo e discussão dos 

conteúdos abordados nos materiais didáticos do curso; 

➢ reforçar a importância do uso dos materiais de estudo, interpretando-os, 

questionando-os e suprindo suas deficiências, sugerindo complementação de lacunas nos 

conteúdos e ampliação destes; 

➢ participar de avaliação curricular permanente do curso; 

➢ propor juntamente e com anuência do professor formador, as atividades 

avaliativas de aprendizagem, bem como seus critérios de correção; 

➢ auxiliar na aplicação de avaliações presenciais, quando for o caso; 

➢ corrigir as avaliações dos estudantes; 

➢ participar da preparação e veiculação das videoconferências, web conferências, 

chats, fóruns, entre outros, quando necessário; 
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Anexo – Quadro-resumo com informações de entrada/ingresso dos bolsistas 

Função 
Titulação 

mínima 

Exercício 

mínimo no 

magistério 

básico 

Exercício 

mínimo 

no 

magistério 

superior 

Meio de 

entrada/ingresso Valor 

percebido 

(R$) 

Coordenadoria 

Geral - UAB 
- Não 3 anos 

Indicação pela gestão 
1.500,00 

Coordenadoria 

Adjunta - UAB 
- Não 3 anos 

Indicação pela gestão 
1.500,00 

Coordenadoria 

de Curso I 
- Não 3 anos 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.400,00 

Coordenadoria 

Curso II 
Mestrado Não 1 ano 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.100,00 

Coordenadoria 

de Tutoria I 
- Não 3 anos 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.300,00 

Coordenadoria 

de Tutoria II 
Mestrado Não 1 ano 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.100,00 

Coordenador de 

Polo 
Graduação 1 ano Não 

Processo seletivo 

pela CAPES 
1.100,00 

Professor 

Formador I 
- Não 3 anos 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.300,00 

Professor 

Formador II 
Mestrado Não 1 ano 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.100,00 

Tutor Graduação 1 ano Não 
Processo seletivo 

pelo IFMT 
765,00 

Professor 

Conteudista I 
- Não 3 anos 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.300,00 

Professor 

Conteudista II 
Mestrado Não 1 ano 

Processo seletivo 

pelo IFMT 
1.100,00 

Assistente à 

Docência 
Mestrado Não 1 ano 

Processo seletivo 

pela CAPES 
1.100,00 

Fonte: CAPES (2016; 2017), adaptado pelo autor 
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APÊNDICE V 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ANÁLISE DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA NO IFMT: PROPOSTA DE PERMANÊNCIA E REDUÇÃO 

DA EVASÃO” que é orientada pelo Profª. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira e será desenvolvido 

pelo estudante do mestrado profissional em administração, do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Federal Fluminense, o Sr. Valdivino Antônio da Costa Araújo. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa objetiva propor um plano de ação para auxiliar a IFE na permanência 

dos estudantes dos cursos de graduação à distância do IFMT – campus Cuiabá Bela Vista, 

acompanhado pelos objetivos específicos: a) Compreender o processo de abordagem dos temas 

de evasão e permanência estudantil nas instituições de ensino e suas implicações em cursos 

EaD. b) Levantar dados estatísticos junto às plataformas do governo e órgãos financiadores 

quanto ao número de estudantes cadastrados. c) Identificar a quantidade de estudantes 

desistentes dos cursos e quantos são passíveis de resgaste acadêmico em cada polo de apoio 

presencial até o 6° período das turmas em andamento (2019/2). d) Diagnosticar os polos de 

apoio presencial para escaloná-los mediante as variáveis: “matrícula ativa”, “em aberto”, “em 

risco” e “desligado”. e) Verificar a fidedignidade de dados e informações prestadas pelo campus 

Bela Vista junto às plataformas do governo e órgãos financiadores quanto ao número de 

estudantes cadastrados, principalmente a que envolve fonte de recursos e reflete diretamente na 

qualidade das atividades de permanência ativa dos estudantes. f) Desenvolver e aprovar a 

proposta de solução para auxiliar permanência dos estudantes e de combate à evasão. 

Caso decida aceitar o convite, você participará dos seguintes procedimentos: 

responderá a um questionário baseado no resultado da aplicação da matriz GUT (Gravidade X 

Urgência X Tendência), estruturado com o 8 assertivas que visam verificar a importância da 

solução proposta. A aplicação será mediante resposta do questionário de avaliação e leva cerca 

de 10 minutos para o seu preenchimento após a leitura da minuta da solução proposta 

 É relevante destacar que a pesquisa não apresenta riscos previsíveis. O que pode 

acontecer é que, no momento da realização do questionário, possa surgir alguma dúvida, o 

pesquisador estará disponível para esclarecimentos necessários.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará ajudando para a 

melhor compreensão dos fatores internos que influenciam de forma positiva e/ou negativa nos 

índices de evasão e permanência nos cursos de graduação EaD nessa Instituição Federal de 

Ensino, além de, avaliar a significância e importância do Manual proposto. 
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Valdivino Antônio da Costa Araújo, no endereço 

Avenida Juliano da Costa Marques, sem número, bairro Bela Vista, Cuiabá – MT, pelo telefone 

(65) 99941-1781 ou pelo e-mail institucional: valdivino.araujo@blv.ifmt.edu.br. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas na Coordenação 

do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense, no 

endereço:  Rua Desembargador Ellis Hermínio Figueira, 783 - Aterrado, Volta Redonda - RJ, 

27213-145. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “ANÁLISE DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA NO IFMT: PROPOSTA DE PERMANÊNCIA 

E REDUÇÃO DA EVASÃO”. 

 

Participante da pesquisa: 

 

 

___________________________________________________ 

Participante 

 

 

Pesquisador responsável: 

 

 

____________________________________________________________ 

VALDIVINO ANTÔNIO DA COSTA ARAÚJO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

Rua Desembargador Hermínio Ellis Figueira, 783, Bloco A, Sala 218. Aterrado 

CEP: 27.213-145 – Volta Redonda – RJ 
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APÊNDICE VI 

 

QUESTIONÁRIO – VERIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

QUESTÕES TÉCNICAS: 

RELEVÂNCIA/RELEVANTE: Relevância é uma característica atribuída a tudo aquilo que 

seja de fundamental importância para algo, ou seja, tudo aquilo que seja relevante. A relevância, 

tal como abordada neste questionário, apenas se aplica à proposta de solução apresentada. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Com base nas informações responsivas da Matriz GUT, aplicada na fase inicial da 

construção da proposta de solução, chegou-se ao fator mais crítico apontado pela técnica desta 

ferramenta da qualidade. O item apontado para que uma proposta de solução fosse construída 

foi “Padronização e clareza na comunicação – emissor e receptor” levando assim à construção 

da minuta do Manual de atribuições dos bolsistas do programa UAB no IFMT. 

A sua contribuição neste questionário visa a verificação da importância da proposta de 

solução apresentada nesta pesquisa mediante seu ponto de vista. 

 

 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO: 

Em relação à proposta de solução, sendo a criação de um manual com o objetivo de 

informar as atribuições gerais dos bolsistas da UAB no IFMT aos estudantes e usuários em 

geral, responda as questões a seguir: 

 

1) A proposta de solução é relevante? 

☐ concordo              ☐ discordo              ☐ indeciso 

  

2)     A proposta de solução se aplica à realidade institucional? 

☐ concordo              ☐ discordo              ☐ indeciso 
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3)     A proposta de solução tem condições de ser utilizada? 

☐ concordo              ☐ discordo              ☐ indeciso 

  

4)     A proposta de solução pode auxiliar na gestão dos cursos de graduação à distância 

no IFMT? 

☐ concordo              ☐ discordo              ☐ indeciso 

  

5)     A proposta de solução é capaz de auxiliar na identificação das atribuições gerais 

de cada tipo de bolsista do programa UAB no IFMT? 

☐ concordo              ☐ discordo              ☐ indeciso 

  

6)     A ideia da proposta de solução tem condições de ser replicada, com adaptações, 

em outros programas de EaD no IFMT? 

☐ concordo              ☐ discordo              ☐ indeciso 

  

7)     Você apoiaria e/ou aceitaria implementar essa proposta de solução no 

departamento e/ou coordenação que dirige? 

☐ concordo              ☐ discordo              ☐ indeciso 

 

8)     Você tem alguma sugestão de mudança, implementação ou contribuição para 

apontar na solução proposta? 

☐ Sim              ☐ não              ☐ futuramente 

Caso sua reposta seja “SIM”, favor relatar sua sugestão: 

Sugestão: 


