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RESUMO

Título: O Monitoramento da Evasão Escolar nos Cursos Técnicos Integrados ao
Nível Médio no IFMT - Campus Alta Floresta.
Objetivo do trabalho: O objetivo geral desta pesquisa é propor uma ferramenta de
monitoramento do fenômeno da evasão escolar em cursos técnicos integrados ao
nível médio no IFMT - Campus Alta Floresta. Este objetivo desdobra-se em quatro
objetivos específicos. O primeiro consiste em compreender o fenômeno da evasão
escolar em instituições de ensino que oferecem cursos técnicos profissionalizantes.
O segundo, estruturar planilhas eletrônicas que permitem visualizar o número de
evadidos e concluintes numa série histórica. O penúltimo em diagnosticar causas
que potencialmente levam o aluno à evasão escolar em cursos técnicos integrados
ao nível médio. Por derradeiro, elaborar um plano de ação com o auxílio da
ferramenta 5W2H para encaminhamento à Comissão Interna de Permanência e
Êxito (CIPAPE) do Campus Alta Floresta.
Procedimentos/Método para a solução do problema: O presente estudo de
natureza aplicada busca propor uma solução para um problema prático, sendo este
abordado a partir de uma análise qualitativa a partir de um diagnóstico das taxas
(índices) e fatores que levam ao fenômeno da evasão escolar. Trata-se de uma
pesquisa descritiva, sustentada a partir de uma pesquisa bibliográfica em que os
instrumentos de coleta de dados se apoiarão em levantamento de campo (survey),
análise documental e entrevistas com alguns públicos envolvidos nos processos de
escolaridade formal.
Resultados: Identificou-se que o processo de monitoramento do fenômeno da
evasão no campus tinha limitações quanto ao retorno das informações extraídas
pelo sistema de registro escolar. Neste sentido, elaborou-se um instrumento que
permite avaliar o fenômeno durante o período letivo e não apenas ao final deste,
alcançando o objetivo previamente estabelecido.
Implicações práticas: O artefato subsidia as comissões permanentes responsáveis
pelo acompanhamento da evasão escolar em cursos técnicos profissionalizantes, na
elaboração, exclusão, ampliação de políticas institucionais que possibilitem a
permanência do discente até a sua conclusão com êxito.
Originalidade e contribuições: A proposta apresentada é original e se desenrola a
partir do estudo de ferramentas de avaliação que permitem medir a efetividade de
políticas públicas voltadas para o contenção da evasão escolar em instituições
públicas profissionalizantes. Além disso, existe a possibilidade de disseminação na
utilização do instrumento elaborado em outros campi que ofertam cursos
profissionalizantes. A pesquisa é vinculada às Políticas Públicas e suas
contribuições têm aderência à linha de atuação científico-tecnológica Organizações
e Sociedade.
Produção Técnica/Tecnológica: Trata-se de um instrumento (E4.03) que permite
monitorar o fenômeno da evasão escolar em instituições de ensino profissionalizante
públicas, tendo como premissa a permanência do aluno nas instituições com todo o
suporte necessário para a sua conclusão com êxito.

Palavras-Chave: Evasão; Avaliação; Políticas Públicas.



ABSTRACT

Title: Monitoring of Containment Actions for School Dropout in Integrated Technical
Courses at Middle Level at IFMT - Campus Alta Floresta.
Objective of the work: The general objective of this research is to propose a tool for
monitoring the phenomenon of school dropout in technical courses integrated at the
high school level at the IFMT - Campus Alta Floresta .. This objective is divided into
four specific objectives. The first is to understand the phenomenon of school dropout
in educational institutions that offer professional technical courses. The second, to
structure electronic spreadsheets that allow visualizing the number of dropouts and
graduates in a historical series. The penultimate in diagnosing causes that potentially
lead the student to drop out of school in integrated technical courses at the
secondary level. Finally, elaborate an action plan with the aid of the 5W2H tool for
referral to the Internal Commission for Permanence and Success (CIPAPE) of the
Alta Floresta Campus.
Procedures / Method for solving the problem: The present study of an applied
nature seeks to propose a solution to a practical problem, which is approached from
a qualitative analysis based on a diagnosis of the rates (indices) and factors that lead
to the phenomenon of school dropout. It is a descriptive research, supported by a
bibliographic research in which the instruments of data collection will be supported by
field survey (survey), document analysis and interviews with some audiences
involved in the formal schooling processes.
Results: It was identified that the process of monitoring the phenomenon of dropout
on campus had limitations regarding the return of information extracted by the school
record system. In this sense, an instrument was elaborated that allows to evaluate
the phenomenon during the academic period and not only at the end of it, reaching
the previously established objective.
Practical implications: The artifact subsidizes the permanent commissions
responsible for monitoring school dropout in professional technical courses, in the
elaboration, exclusion, and expansion of institutional policies that allow the student to
remain until its successful conclusion.
Originality and contributions: The proposal presented is original and unfolds from
the study of evaluation tools that allow measuring the effectiveness of public policies
aimed at containing school dropout in public professional institutions. In addition,
there is the possibility of disseminating the use of the instrument developed on other
campuses that offer professional courses. The research is linked to Public Policies
and its contributions adhere to the line of scientific and technological activities
Organizations and Society.
Technical / Technological Production: It is expected that at the end of the work
there will be a tool (E4.03) that allows monitoring the actions aimed at containing
school dropout in public vocational education institutions, with the premise that the
student remains in the institutions with all the support necessary for its successful
completion.

Key words: Evasion; Assessment; Public policy.
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1 INTRODUÇÃO

A educação escolar no Brasil, juntamente com a saúde, a alimentação, o

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados é direito social

garantido a todo cidadão brasileiro (BRASIL, 1988). Notoriamente, de grande

importância ao desenvolvimento socioeconômico de uma nação, incumbindo essa

tarefa à Família e ao Estado, preparando o ser humano para o exercício da

cidadania e do trabalho (BRASIL, 1996).

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Brasil tem em

sua estrutura dois níveis escolares, sendo eles: a educação básica e educação

superior. Neste sentido, cabe a garantia de oferta gratuita e obrigatória da educação

básica aos cidadãos de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, organizada nos dias de

hoje, basicamente pela pré-escola, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.

Neste contexto, a educação superior ficaria responsável pela oferta de cursos de

graduação, pós-graduação e extensão (BRASIL, 1988, 1996).

Diante do arcabouço jurídico que dá sustentação à política educacional

brasileira, muito se discute a respeito da efetividade na prestação dos serviços

públicos de ensino. Dados do último estudo do Sistema de Avaliação da Educação

Básica - SAEB, divulgado pelo Ministério da Educação, mostram que sete em cada

dez alunos do 3º ano do ensino médio têm conhecimento insuficiente em português

e matemática, validando as diversas edições de avaliação de desempenho

educacional, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos - PISA, que coloca o

Brasil nas últimas posições de um total de 70 nações participantes da pesquisa.

Como se não bastasse a ineficiência da qualidade nos serviços educacionais

prestados pelas escolas públicas brasileiras, atestada pelos estudos apresentados

no parágrafo anterior, o número de matrículas na educação básica vem caindo nos

últimos anos, forçando às autoridades competentes a diagnosticarem os principais

fatores que colocam o processo de escolarização brasileira nesta condição de

precariedade.

Contrariamente às quedas no número de matrículas observadas nos ensinos

fundamental e médio não integrado à educação profissional, o ensino médio

profissionalizante integrado, ou seja, aquele em que o discente realiza um curso

técnico e o curso regular ao mesmo tempo, obteve alta no número de alunos
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matriculados, passando de 530 mil de alunos em 2016 para 550 mil de alunos em

2017, de acordo com o Censo Escolar de 2017 (INEP, 2018), fenômeno este fruto de

uma política expansionista do governo estadual e federal com a criação dos

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, instituída pela Lei nº 11.892

de 2008.

Políticas educacionais como essas de aumento de unidades escolares podem

parecer suficientes no primeiro momento na busca de melhoria da educação

brasileira, no entanto, destaca-se que “o Brasil, apresenta, de forma agravada,

algumas características próprias de países em desenvolvimento, entre as quais

enorme desigualdade na distribuição da renda e imensas deficiências no sistema

educacional” (GOLDEMBERG, 1993, p. 65).

Dentre as deficiências do sistema educacional brasileiro, a evasão se destaca

como um problema histórico e que vem chamando a atenção de muitas autoridades

públicas e profissionais da área da educação, visto que o número de formandos se

encontra cada vez mais discrepante em relação ao número de matriculados na

primeira fase do ensino médio.

A educação, prevista no texto constitucional brasileiro como garantia do

cidadão, democratiza o acesso do estudante a instituições de ensino, sendo esta de

grande relevância para o desenvolvimento social e econômico de um Estado,

conforme aponta Sen (1999, apud DINIZ, 2013, p.10). A educação, concretiza-se

como sendo uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo em diversos países,

tal como vem ocorrendo na Irlanda, Cingapura, partes da Índia e Costa Rica.

Schneider (2013) pontua que o Brasil, assim como outros países da América Latina,

situados nas últimas posições do ranking de avaliação educacional, deveria focar

suas políticas públicas na educação em prol de um Estado desenvolvimentista.

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais

(IFs) - integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,

cuja natureza jurídica autárquica garante à entidade da administração pública

indireta autonomia administrativo-financeira, embora seja vinculada pelo Ministério

da Educação por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

(SETEC).

Trata-se de um “modelo institucional absolutamente inovador em termos de

proposta político-pedagógica e tem suas bases em um conceito de educação

profissional e tecnológica sem similar em nenhum outro país” (PACHECO, 2010,
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p.13). Salienta-se que esse modelo institucional foi apontado como uma das maiores

expressões da política pública de educação profissional brasileira até então,

conforme apontou OTRANTO (2010).

Instituída pela Lei de nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, a Rede Federal

de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia é constituída por diversas

instituições, dentre elas o Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, proveniente da

integração de dois Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET e uma Escola

Agrotécnica Federal - EAF, possuindo atualmente 14 campi em funcionamento,

dentre eles: Alta Floresta (BRASIL, 2017, p. 08).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -

Campus Alta Floresta é resultante do Plano de Expansão, fase III, da Rede Federal

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instalado na cidade de Alta

Floresta, extremo norte do estado de Mato Grosso, que obteve sua autorização de

funcionamento, junto à portaria MEC nº 27 de 21 de janeiro de 2015. Sua estrutura

básica organizacional é composta por conselhos, colegiados, núcleos,

departamentos e a direção-geral do campus, pertencentes a dois grupos de órgãos,

sendo eles: colegiados e executivos (BRASIL, 2015)

Segundo a legislação que instituiu o IFMT, bem como todas as instituições da

Rede Federal, o instituto tem como finalidade oferecer educação profissional e

tecnológica em todos os níveis e modalidades e promover a integração e a

verticalização da educação profissional, desde a educação básica até a educação

superior, não deixando de lado as atividades de pesquisa e extensão. A mesma

legislação apresenta os objetivos dos Institutos, salientando a “necessidade de

estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, e

à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local

e regional” (BRASIL, 2008).

De acordo com os dados disponibilizados em 2019 (ano base 2018) pela

Plataforma Nilo Peçanha (PNP), que reúnem informações acadêmicas e de gestão

alcançadas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

(RFEPCT), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Alta

Floresta - oferta cursos técnicos profissionalizantes integrados ao nível médio,

graduação tecnológica e bacharelado, formação inicial continuada e de

pós-graduação Lato Sensu (BRASIL, 2019)
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O campus Alta Floresta atende aproximadamente 684 estudantes,

distribuídos em cursos pertencentes aos eixos de “Gestão e Negócios e “Recursos

Naturais”, orientando sua oferta formativa em benefício da consolidação e

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, demanda

identificada a partir de um estudo socioeconômico que tinha como propósito mapear

as potencialidades da região com ênfase no desenvolvimento local, regional e

nacional, conforme preceitua o art. 6º da lei de sua criação.

Atualmente, o campus Alta Floresta conta com uma equipe composta por 47

professores efetivos e contratados do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT,

21 Técnicos-Administrativo Educacional - TAE, todos parceiros da instituição,

trabalhando em prol da visão de “educar para a vida e para o trabalho” e da missão

organizacional de “ser uma instituição de excelência na educação profissional e

tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do trabalho e para o exercício da

cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa e na extensão” (PDI, 2019,

p. 21).

Diante da necessidade de contenção e avaliação da ação administrativa no

que diz respeito ao desempenho de todas instituições que compõem a Rede Federal

de Educação Profissional e Tecnológica, o Tribunal de Contas da União - TCU

determinou à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC a

publicação anual de um conjunto de indicadores de gestão bem como sua análise,

destacando aspectos positivos e oportunidades de melhoria. Dentre os diversos

indicadores presentes no relatório, destaca-se a Eficiência Acadêmica dos

Concluintes - EAC, que indica a proporção de concluintes frente ao total de

matrículas finalizadas na instituição, seja por conclusão ou por evasão.

Analisando o desempenho histórico deste indicador a nível de toda Rede

Federal, percebe-se um aumento gradual desde 2015, alcançando no ano de 2018 o

número de 50,54% (SETEC, 2019), inferindo que para cada dois alunos que deixam

a instituição, um deles cumpriu todo o seu roteiro de estudos proposto. Neste

sentido, o IFMT apresenta um EAC não muito distante da média de toda Rede

Federal alcançando 50,92% (BRASIL, 2018; 2019), já o campus Alta Floresta

apresenta uma amplitude significativa da média tanto da rede como do IFMT, com

um índice EAC de 70,50% (PNP, 2019).

Sabendo dos diversos níveis e modalidades que a educação

profissionalizante oportuniza a seus cursistas, destaca-se a educação técnica de



19

nível médio, oferecida por diversas instituições de ensino, tais como as públicas que

compõem a Rede Federal, escolas técnicas da rede estadual e municipal, as

entidades paraestatais do Sistema S (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -

SENAI, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Social da Indústria - SESI,

Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC, Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural - SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem do

Cooperativismo - SESCOOP, Serviço Social de Transporte - SEST), bem como

escolas e fundações mantidas pela iniciativa privada e por organizações

não-governamentais (MACHADO;  CURY, 2009).

Neste sentido, o presente estudo busca responder a seguinte questão: Como

criar um instrumento de avaliação de política de contenção à evasão escolar em

cursos técnicos integrados ao nível médio? O produto desta pesquisa objetiva

propor uma ferramenta de avaliação de política de contenção à evasão escolar em

cursos técnicos integrados ao nível médio.

1.1 Contexto da Realidade Investigada

Diante do dever do Estado de prestar serviços educacionais e do direito de

todos os cidadãos de ter acesso a essa garantia constitucional, os Institutos

Federais (IFs), em colaboração com a sociedade, atuam em prol do pleno

desenvolvimento da pessoa, bem como de seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Salienta-se que a garantia do acesso à educação não é suficiente para o

desenvolvimento da pessoa, bem como para o seu exercício de cidadania e preparo

para o trabalho, o Estado se vê diante da necessidade de alinhar esforços com a

implementação de políticas públicas assistenciais aos estudantes em cada local de

atuação, enfatizando a permanência e êxito de seus alunos.

A busca da permanência e êxito dos estudantes nos processos formais de

escolarização leva à investigação do fenômeno da evasão escolar, sendo que este

“ocorre quando do desligamento do estudante de um curso, caracterizada em

diversas situações, tais como: abandono, pedido de cancelamento de matrícula,

transferência interna ou externa” (BRASIL/MEC, 2015, p. 02). A retenção é uma

expressão também muito abordada quando da discussão sobre políticas

socioassistenciais voltadas para a permanência e êxito dos discentes, uma vez que

a sua constatação pertence a um dos primeiros sintomas da evasão e aquela é
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entendida como a “não conclusão do curso no período previsto” (BRASIL, 2015,

p.02).

Nesta sistemática, ressalta-se a importância de contextualizar os problemas

relacionados a permanência e êxito dos alunos, especificamente com relação à

evasão escolar, que traz prejuízo à vida acadêmica do estudante, ao

desenvolvimento do país e aos cofres públicos, uma vez que recursos de todas as

espécies, tais como financeiros, humanos, tecnológico, infraestrutura, dentre outros

são alocados para um sistema educacional em colapso.

Entende-se por problema “todo obstáculo que dificulte ou impeça a empresa

de melhorar a sua eficiência e/ou eficácia, em qualquer dimensão do negócio

(MARCONDES et al., 2017), embora a organização objeto de estudo não tenha

natureza de empresa, o conceito se aplica também a organizações públicas, sem

fins lucrativos, partindo do princípio do melhoramento do desempenho de processos

administrativos específicos no tocante a consecução de objetivos.

De acordo com dados oficiais do Sistema Nacional de Informações da

Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) o Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) apresenta, desde o ano de 2011, assim

como outras instituições, índices significativos de estudantes retidos e evadidos

(BRASIL, 2017, p. 11), constituindo-se em 2015, uma comissão central que tinha

como premissa a elaboração de um plano geral de permanência e êxito dos

estudantes do IFMT.

Frente aos obstáculos encontrados pela comissão central de permanência e

êxito, tais como o desconhecimento de dados quantitativos acerca da evasão e da

retenção, quando da existência de dados quantitativos, a divergência entre os

sistemas acadêmicos e o SISTEC dificultava a gestão desta problemática; a

inexistência de dados qualitativos sistematizados sobre os fatores que causam à

evasão e a retenção, a partir disso, as comissões centrais solicitaram a designação

de comissões locais em cada campus de atuação, com o intuito de mapear as

principais causas que levam o estudante do IFMT a evadir, a ficar retido e os

principais fatores que fazem com que o estudante permaneça na instituição

(BRASIL, 2019, p. 77).

Este amplo estudo investigativo de causas, fatores e possibilidades, formou

um banco de dados com propostas de atividades e projetos em prol da permanência

com êxito do aluno, originando assim o Plano Estratégico Institucional de Ações de
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Permanência e Êxito (PEIAPEE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia (IFMT), aprovada pela resolução CONSUP nº 109 de 18/10/2017.

Considerando a diversidade geográfica, populacional e de cursos de cada

campus do IFMT, as comissões locais de permanência e êxito se viram orientadas

pelo PEIAPEE/IFMT a estudar a respeito dos fatores motivadores da

evasão/retenção abordando as peculiaridades de cada campus, que precisam ser

tratadas de maneiras específicas. O processo em questão, se mostra preponderante

nas atividades de ensino, devendo o seu progresso ser avaliado periodicamente, já

que reflete significativamente nos índices oficiais de eficiência acadêmica dos

concluintes - EAC de casa curso.

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2019-2023 em vigência,

materializa as atividades relacionadas à permanência e êxito dos alunos dentro de 5

(cinco) anos, orientando as comissões locais a manter atualizados os dados

referentes à evasão/retenção escolar, auxiliando o gestor na análise e tomada de

decisões, tendo como base as atividades previstas e seus resultados alcançados,

identificando potencialidades e fragilidades no processo em que todas essas

informações deverão constar num relatório anual. O mesmo planejamento

institucional de longo prazo, desafia todos os campus que compõem o Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso à uniformização dos

dados acadêmicos, de modo que facilite a formação de indicadores que permitam

acompanhar os resultados pretendidos.

O presente estudo terá como objeto de análise uma organização sem fins

lucrativos de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi,

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes

modalidades de ensino.

Vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia

(tipo de entidade da administração pública indireta, criada por lei específica, com

personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições

estatais específicas), com autonomia administrativa, patrimonial, financeira,

didático-pedagógica e disciplinar.

O IFMT tem no Estado de Mato Grosso a sua área de atuação geográfica,

contando com 14 campi em funcionamento (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres,

Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Cuiabá – Bela

Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente,
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Sorriso e Várzea Grande). Possui ainda cinco campi avançados, nos municípios de

Diamantino, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte.

Atualmente, possui aproximadamente 25 mil alunos, nos mais de 100 cursos

distribuídos nos níveis: Superior (bacharelado, licenciatura e tecnologias),

Pós-graduação (especializações e mestrados), Técnico (com ensino médio

integrado, subsequente, concomitante e Proeja), Educação a Distância (UAB e

Profuncionário), além de cursos de curta duração, como FIC (Formação Inicial e

Continuada). Em 2017, o Campus Alta Floresta atingiu a marca de 790 alunos

matriculados e 80 servidores efetivos, contratados, terceirizados e estagiários.

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

● Propor uma ferramenta de monitoramento do fenômeno da evasão escolar

em cursos técnicos integrados ao nível médio no IFMT - Campus Alta

Floresta. Este objetivo desdobra-se em quatro objetivos específicos.

1.2.2Específicos

● Compreender o fenômeno da evasão escolar em instituições de ensino que

oferecem cursos técnicos profissionalizantes;

● Estruturar planilhas eletrônicas que permitem visualizar o número de evadidos

e concluintes numa série histórica;

● Diagnosticar causas que potencialmente levam o aluno à evasão escolar em

cursos técnicos integrados ao nível médio;

● Elaborar um plano de ação com o auxílio da ferramenta 5W2H para

encaminhamento à Comissão Interna de Permanência e Êxito (CIPAPE) do

Campus Alta Floresta.

1.3 Justificativa

O presente estudo se mostra relevante no campo da abordagem do ciclo de

políticas públicas, útil no contexto brasileiro, uma vez que as pesquisas analíticas

envolvendo a educação produzidas nacionalmente são relativamente novas,

consequentemente poucos autores têm buscado desenvolver referenciais analíticos
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mais aprofundados na literatura do campo de políticas públicas, sociais e

educacionais com ênfase na evasão escolar (MAINARDES, 2006).

A evasão escolar é tratada como um fenômeno comum em diversos sistemas

educacionais no mundo, as perdas de alunos que iniciaram e não encerraram seus

cursos implicam em desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos, tanto na

iniciativa privada com a diminuição de receitas, quanto no poder público com a

pouca eficiência do dinheiro alocado sem o seu devido retorno, considerando o

fenômeno da evasão escolar como uma fonte de ociosidade de professores, espaço

físico, funcionários e equipamentos (SILVA FILHO, 2007).

As instituições de ensino brasileiras que possuem um programa institucional

formal, com planejamento de ações, acompanhamento de resultados são raríssimas

de serem identificadas, embora seja um problema que aflige instituições de modo

geral (SILVA FILHO, 2007), tal estudo se mostra relevante no tocante a criação de

um ferramental que permita medir (mensurar), produzir dados e informações

auxiliando os tomadores de decisão no tocante a redução de suas taxas,

principalmente aquelas financiadas com recursos públicos (NETO; DA CRUZ;

PFITSCHER, 2008).

1.4 Estrutura do Documento

O presente estudo estrutura-se inicialmente fundamentando a teoria

explorada, a partir da compreensão do ciclo de políticas públicas, bem como de suas

etapas, seus conceitos, atores, arenas e instituições. Por conseguinte,

apresentou-se aspectos gerais a respeito do fenômeno da educação no Brasil,

restringindo o escopo para o fenômeno da evasão escolar.

No tópico três, será demonstrado a problemática diagnosticada, sucedido nos

tópicos quatro e cinco, pela explicação dos métodos adotados na resolução do

problema e da análise de viabilidade da execução (exequibilidade) de suas

proposições (soluções), respectivamente.

Por fim, no tópico seis, foi detalhada uma proposta de intervenção aos

principais responsáveis envolvidos na mudança do problema diagnosticado, com o

auxílio da ferramenta um plano de ação (5W2H), assim como foi apresentado o

artefato (produto tecnológico) que contemplasse o alcance do objetivo geral

previamente estabelecido, sintetizado no tópico sete nas considerações finais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Política Pública

Diante da existência de inúmeros problemas no meio em que vivemos, a

política pública é um dos instrumentos mais efetivos no que tange a resolução

definitiva de uma problemática ou pelo menos a minimização de seus efeitos

negativos. Neste sentido, o Estado se configura como um importante ator estratégico

no mapeamento das necessidades dos cidadãos, na elaboração e implementação

de políticas públicas que visem a melhoria do bem-estar social.

No que se refere à expressão ‘política pública’, apresentam-se diversas

definições na literatura acadêmica, não havendo consenso entre os principais

autores que discorrem a respeito. Para todos os efeitos deste estudo, ‘política

pública’ é “uma diretriz elaborada para o enfrentamento de um problema entendido

como coletivamente relevante” (SECCHI, 2013).

As dificuldades apresentadas pelas forças de mercado em apontar saídas

para os principais problemas que afetam a coletividade reforçam a necessidade de

repensar a contribuição do setor público nesta busca, levando a questionar o papel

do Estado na economia e na sociedade, bem como suas capacidades de formular,

implementar e monitorar políticas públicas.

Encontram-se na literatura diferentes versões sobre políticas públicas, neste

sentido, há necessidade de selecionarmos algumas delas, tendo como proposta

conhecer os aspectos comuns e específicos dos autores que se desafiaram nesta

ambiciosa e complexa missão. Como ponto de partida ao exercício de definir

políticas públicas, questionar o motivo de fazê-las, nos permite entender facilmente

essas ações que se legitimam a partir do enfrentamento de um dado problema

social, ou seja, de uma situação indesejada e que desperta uma ação em

contrapartida (LIMA; STEFFEN; D’ASCENZI, 2018).

Uma definição mais restritiva, apresenta-se como um processo pelo qual são

elaborados e executados programas de ação pública, operados em torno de

objetivos definidos, que possibilitem o aspecto da mudança social por meio de

intervenções (MULLER; SUREL, 2002).

Uma visão mais protagonizada no governo em si, define política pública

sendo um campo do conhecimento que procura, simultaneamente, fazer com que

execute e analise essas ações, produzindo resultados que conduzem a mudança
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social, isto é, a tradução dos propósitos dos governantes em programas e ações a

sociedade (SOUZA, 2006).

Diante da complexidade do campo de conhecimento em questão, e das

sucessivas tentativas de exaurir a definição de políticas públicas, é de suma

importância a internalização da essência arbitrária por parte dos autores (SECCHI,

2015). De maneira categórica e alinhada com as definições anteriores propostas por

(LIMA; STEFFEN; D’ASCENZI, 2018), (MULLER; SUREL, 2002), política pública

pode ser apresentada como “uma diretriz elaborada para enfrentar um problema

público”, SECCHI (2015, p. 02).

A partir de uma análise semântica das palavras que constam nas definições

apresentadas, o próximo desafio encontra-se na interpretação da realidade social

quanto a identificação ou não de um problema público. Neste sentido, classificar

uma dada situação como não adequada, isto é, longe do ideal, só assumirá caráter

de problema público após um processo cognitivo de construção, discussão e

disseminação deste pelos atores políticos interessados (FERNANDES; D’ASCENZI,

2016).

Em prol da sistematização e preocupado em não criar um reducionismo

conceitual para fins meramente pedagógicos, a política pública pode ser

caracterizada por cinco elementos: o primeiro, processual, entende que se trata um

campo que estuda um conjunto de ações a serem implementadas por diferentes

atores de instituições tanto públicas quanto privadas. O segundo elemento é o

finalístico, onde política pública tem como propósito a mudança de uma situação

indesejada para desejada a partir da mudança de um problema social. No terceiro

elemento, denominado substantivo, as políticas públicas são orientadas por valores,

ideias e visões de mundo. O quarto e penúltimo elemento é a dinâmica, visto que

toda política pública envolve atores que estão sempre em conflitos, diante da

escassez de recursos. Por fim, temos o elemento decorrência, também conhecido

como consequência, em que orienta e delimita as ações dos atores das políticas

públicas transformando uma estrutura social (FERNANDES; D’ASCENZI, 2016).

A política pública pode ser entendida como aquela que se desenvolve em

esferas públicas, não se restringindo apenas às políticas estatais ou de governo,

abarcando também políticas de outras instituições desde que resguardado o caráter

público, podendo ser analisados em graus decrescentes de abrangência: políticas

(plano), programas e projetos (DRAIBE, 2001). Estrutura de decomposição é o nome
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dado a esses níveis de operação, o plano refere-se ao nível mais amplo da política

pública, sendo apresentado o objetivo e os meios para alcançar este objetivo.

Reduzindo a abrangência encontra-se os programas que são as formas ou os meios

específicos para o alcance de um dado objetivo e por fim, o projeto é o último nível

de abrangência, sendo a menor unidade de ação que constitui o processo de política

pública (FERNANDES; D’ASCENZI, 2018).

2.1.1 Atores da Política Pública

Os atores de políticas públicas, também conhecidos como atores sociais, são

indivíduos e/ou grupos, organizados ou não, formalizados ou não, que tendem de

alguma forma a participar dos processos das políticas, por meio da criação, exclusão

ou modificação de ações que envolvem uma política específica. Neste sentido,

espera-se naturalmente um campo de conflitos, onde as partes envolvidas disputam

recursos escassos para alcançar os seus objetivos propostos (FERNANDES;

D’ASCENZI, 2018).

Desdobra-se do conceito de atores de políticas públicas a concepção de

recursos de poder e de repertórios de ação, ambos tentam explicar a capacidade

dos atores sociais de influenciar a produção das políticas. O primeiro refere-se a

recursos que influenciam de alguma maneira outros atores sociais a seguir uma

mesma linha de ação, recursos esses que podem ser: financeiros, capacidade de

organização, grau de institucionalização, dentre outros. Já o segundo, pode ser

caracterizado como os meios pelos quais os atores conseguem mobilizar apoio e

ampliar o público interessado numa reivindicação específica, tais como: greves,

manifestações nas mídias, passeatas, dentre outros. (MULLER; SUREL, 2002).

Considera-se que o mapeamento de uma dada política pública é de suma

relevância para a análise, o planejamento e implementação desta política (SECCHI,

2015), entretanto, a identificação desses atores exige uma certa complexidade, visto

a multiplicidade de problemas encontrados numa sociedade e a ligação dos atores

que estão diretamente e/ou indiretamente relacionados a este problema (LIMA;

D’ASCENZI, 2018).

Nesta perspectiva (SECCHI, 2015) categorizou os atores políticos em:

● Políticos eleitos: com mandatos definidos, eleitos democraticamente

para tomar decisões em nome da coletividade que visa à resolução de

problemas de caráter público;
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● Burocratas: são os servidores que fazem a máquina pública agir,

executores das atividades políticas, independente dos políticos eleitos;

● Grupos de interesse: indivíduos formalizados e não formalizados que

mobilizam recursos de poder e repertórios de ação para influenciar

decisões e políticas públicas por meio da ampliação das causas que

defendem, também são denominados como grupos de pressão;

● Meios de comunicação (Mídia): um dos mais relevantes atores sociais,

visto a capacidade de alcance e de influência nos processos políticos,

favorecendo a inclusão ou exclusão da agenda governamental;

● Policytakers ou beneficiários: grupo de pessoas institucionalizadas pela

própria política, considerado os principais destinatários deste processo;

● Agências reguladoras: são organizações do Estado institucionalizadas

com o intuito de fornecer estabilidade política e segurança jurídica

sobre mercados com nenhuma ou pouca concorrência.

Outros atores relevantes, também apontados por (SECCHI, 2015) e que

merecem aqui serem destacados, são os tribunais de contas do poder legislativo e

os órgãos de controladoria do poder executivo, controlando os atos da administração

pública e certificando a obediência do ordenamento jurídico no tocante à aplicação

dos recursos públicos.

A complexidade de lidar com os problemas de caráter público levou os atores

sociais a buscarem formas de relacionamento que facilitassem de alguma maneira o

atingimento de seus objetos previamente estabelecidos, surgindo a partir desta

perspectiva, a noção de redes de políticas públicas (FARIA, 2003).

As redes de políticas públicas são formadas geralmente por instituições

desprovidas de formalidade, característica essa, que confere uma série de

vantagens comparadas com aqueles que gozam da formalidade, dentre essas

vantagens, cita-se a pluralidade de atores que fazem uso de diversos recursos de

poder e repertórios de ação, conferindo assim flexibilidade em sua atuação e

estabilidade nas relações entre os atores envolvidos de uma dada política pública

(LIMA; D’ASCENZI, 2018)

2.1.2 Arenas das políticas

A definição de arenas de políticas se resume no processo de formação das

posições em que atores sociais assumiram ou irão assumir, entorno de uma
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determinada issue - questão emblemática de uma dada política pública e que se

destaca dentro de um tema específico - tendo como resultante a catalisação de

conflitos intermediados por negociações entre impressões de seus atores (RUA,

1998).

Outra definição técnica de arenas de políticas compara-se metaforicamente a

espaços de concentração de interesses, onde a conformação de uma dada política

ocorre por meio do enfrentamento e mobilização dos atores envolvidos por meio de

seus recursos de poder e repertórios de ação (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

2.1.3 Tipos de políticas públicas

Diante da complexidade e da necessidade de aprofundamento do estudo

desta ciência, classificou-se a política pública em quatro tipos, sob a perspectiva de

análise da interação entre as arenas e os impactos que incidem nos grupos sociais

interessados. Dentre os tipos catalogados, encontra-se: distributiva, regulatória,

redistributiva e constitutiva (LOWI, 1972). Caracterizada pela presença de um grupo

específico de beneficiários e pela disseminação dos custos que envolvem

benefícios, temos a política pública distributiva, diferenciando da redistributiva que

possui custos concentrados sobre um determinado grupo social, afirmando-se a

existência de arenas menos conflituosas no primeiro tipo frente o segundo (SECCHI,

2015).

Logo em seguida, sustentando os dois tipos de políticas públicas abordados

anteriormente, temos a PP regulatória, marcada por uma dinâmica pluralista entre os

atores envolvidos e os interesses da sociedade (SECCHI, 2015), caracteriza-se pelo

estabelecimento de padrões, ou seja, nas obrigações, deveres de fazer e de não

fazer, tanto no aspecto comportamental da sociedade, quanto no aspecto de

fabricação de bens (produto e/ou serviços), a título de exemplificação podemos citar,

respectivamente, a limitação de velocidade máxima de trafegabilidade em uma

rodovia federal, regulada pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB e a uniformização

de fabricação de plugs e tomadas brasileiras estabelecida pelo Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Por derradeiro, temos a PP do tipo constitutiva ou também denominada

metapolítica, essa possui a incumbência de normatizar os processos que envolvem

a própria elaboração das políticas públicas, ou seja, todo ordenamento jurídico

capaz de alterar o equilíbrio do poder existente (SECCHI, 2015), como por exemplo
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a inclusão ou alteração de dispositivo legal de nossa Constituição Federal ou mesmo

o regimento interno de uma casa de leis, sendo, via de regra, resultado de uma

sucessão de conflitos entre os atores envolvidos (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

2.1.4 Instituições

Indissociavelmente a compreensão das preferências dos atores de uma dada

política pública bem como essa preferência pode ser afetada, inicia-se com o

reconhecimento da existência de instituições, sendo essas classificadas em formais

e informais, a primeira é caracterizada pelo ordenamento jurídico positivado, ou seja,

regras constitucionais, estatutos, códigos legais dentre outros, já a segunda,

conhecidas como informais, são aquelas não positivadas no ordenamento jurídico,

ou seja, constituída com base nas crenças, valores, culturas, paradigmas, etc

(MARCH; OLSEN; 1989).

A partir da ação reflexiva do impacto que as instituições apresentam sobre os

atores na conformação de suas impressões, percebe-se que muitas vezes, se

origina de um processo decisório desprovido de racionalidade, por meio das

instituições informais, funcionando paralelamente com as instituições formais, como

um fator de ordem social (MULLER; SUREL, 2002).

2.1.5 Ciclo de Políticas Públicas - Policy Cycle

Diante da complexidade no estudo da política pública, muitos pesquisadores

sistematizaram o conhecimento explorado, denominando-o de “ciclo de políticas

pública, sendo este constituído dos seguintes estágios: definição da agenda,

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções e avaliação

(SOUZA, 2006).

Destaca-se que as etapas são compreendidas como um processo linear,

neste sentido subentende-se que os seus inícios, meios e fins não estão claramente

definidos e podem, em virtude de sua extrema complexidade, apresentar atividades

sobrepostas, ou seja, de difícil posicionamento, uma vez que muitas das vezes

atividades de etapas diferentes são realizadas simultaneamente. A compreensão

deste ciclo é de grande valia para o gestor auxiliando-o a refletir com clareza sobre

como e mediante que instrumentos as políticas poderão ser aperfeiçoadas (RUA,

2009).
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O ciclo de políticas públicas tenta explicar a interação entre intenções e

ações, ao mesmo tempo em que busca desvendar a relação entre os ambientes

social, político e econômico de um lado, e do outro, o governo (STONES, 1988). A

literatura do ciclo de política pública tem adquirido progressiva importância nos

estudos sobre a elaboração da política pública (VIANNA, 1996).

Um dos modelos analíticos de políticas públicas mais conhecido permite o

recorte do processo em cinco fases distintas (HOWLETT, 2011), sequenciais e

interdependentes, (MULLER; SUREL, 2002) denominada ciclo de política pública,

permitindo a compreensão holística, mapeando os atores envolvidos, bem como a

sua relação nas diferentes arenas que se encontram em estágios de conformação.

Destaca-se a ausência de consensualidade entre as formas, quantidades e

denominação das fases, não deixando de lado a importância deste instrumento que

simplifica o processo analítico de maneira pedagógica (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Considerando a possibilidade de visualizar quadro a quadro uma dada política

pública e de sua complexidade inerente, denomina-se as cincos fases em: formação

da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação e

avaliação (HOWLETT, 2011).

2.1.5.1 Formação da Agenda

O ciclo de políticas públicas inicia-se a partir da mobilização dos atores em

listar os principais problemas sociais de caráter relevante, ou seja, situações

indesejadas que passam a ser objeto de discussões e análises, diante das

cobranças de se fazer algo para reverter a situação (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Destaca-se que a inclusão de um dado problema social na agenda pública

exige dos atores sociais uma série de ações, tais como: a percepção de uma

situação como indesejada, a decisão de que algo deve ser feito para a reversão

desta situação em detrimento de outros e a construção de um projeto que garante a

sua visibilidade perante outros atores (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Resume-se a primeira fase do ciclo, como sendo o exercício de transformar

uma dada situação indesejada em um problema social, denominando esse processo

de construção social, visto o protagonismo que os atores possuem com o uso de

seus repertórios de ação, garantindo a visibilidade de suas demandas e o

convencimento de outros atores em levar este problema para uma agenda formal

(KINGDON, 2006).
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A percepção dos atores no tocante às situações indesejadas, poderá ser

sentida sob três formas diferentes, a primeira por meio de indicadores de

mensuração de um determinado fenômeno, a segunda por meio de evento-foco, em

que são motivadas por uma série de medidas, tomadas posteriormente a um evento

que obteve uma atenção imediata e por derradeiro, o feedback das ações

governamentais, com o auxílio das ouvidorias, estudos de avaliação de políticas

públicas, monitoramento dos gastos, dentre outras exemplificações, configura-se

como mecanismos que despertam atenção dos atores (KINGDON, 2006).

Nota-se que a percepção de uma situação meramente indesejada por parte

dos atores é insuficiente para que ela seja inserida na agenda formal, constituída por

situações que alçaram o status de problema social, que serão objetos de

enfrentamento organizados por instituições. No sentido oposto às situações

indesejadas que não serão configuradas como problemas sociais e

consequentemente não farão parte da agenda formal, passaram a fazer parte da

agenda política, caracterizada pela amplitude, variação e ausência de percepção

enquanto problema social (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Nesta perspectiva, é de suma importância a menção de agenda pública,

constituída por toda e qualquer questão de caráter público, em que os agentes

políticos acreditam que merecem intervenção em prol de uma mudança necessária,

dela subtrai-se a agenda política e a formal, explicitadas no parágrafo anterior,

deslocando-se da primeira para a segunda ou no sentido inverso (LIMA;

D’ASCENZI, 2018).

O deslocamento de questões da agenda política para a formal, bem como

aquelas que se deslocam da agenda formal para a política, ocorre em detrimento

dos recursos de poder que os atores envolvidos fazem uso, desenhada através do

tempo e do contexto em que uma dada política está sendo instaurada. A título de

exemplificação, o dinheiro pode ser ou não um recurso de poder capaz de influenciar

os atores a levarem uma dada questão para a agenda formal, do outro lado, o mero

fato de ser mulher numa sociedade patriarcal pode inibir a sua participação nos

processos decisórios que dizem respeito a aspectos de sua vida, mesmo que esta

tenha dinheiro, seu recurso de poder acaba sendo aniquilado nesta situação

específica (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Outro aspecto difundido na literatura quanto a formação da agenda, refere-se

ao conceito de janelas de oportunidade, caracterizado pelo momento em que um
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dado problema social recebe atenção dos atores sociais. Essas janelas, muitas

vezes, são previsíveis (transitórias), tais como: mudança de governo e ciclos

econômicos, podendo também encontrar janelas imprevisíveis, como foi

apresentado anteriormente por meio de eventos/crises (CAPELLA, 2007). A

oportunidade reside na mudança da agenda, a partir do momento que se tem a

percepção de que sempre teremos eventos periódicos (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Assegura-se o papel fundamental do gestor público durante a fase de

definição da agenda, considerando o arcabouço de experiências, conhecimentos,

informações e vivências que este potencialmente detém, subsidiando os atores de

uma dada política pública na interpretação do problema social e no desenvolvimento

de potenciais soluções (WU et al., 2014).

2.1.5.2 Formulação de Alternativas

A segunda fase do ciclo de políticas públicas denomina-se “formulação das

alternativas”, similarmente a primeira fase, obedece uma dinâmica conflituosa, visto

o esforço por parte dos atores no mapeamento e seleção de possíveis alternativas

de resolução ou mitigação de um dado problema social, em outras palavras, esta

etapa pode ser compreendida por meio de um processo exploratório das opções ou

cursos de ações alternativos, tendenciosa a reverter uma dada situação indesejada

inserida na agenda formal (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).

A multicausalidade dos problemas sociais que afligem a sociedade desafiou

atores envolvidos a propor alternativas que vem de alguma maneira a resolver ou

pelo menos minimizar os efeitos negativos de uma dada situação indesejada,

entretanto, para que essas alternativas propostas ganhem visibilidade, os atores

deverão atuar no sentido de imprimir suas ideias perante outros por meio de seus

recursos de ação (LIMA; D’ASCENZI, 2018).

Ressalta-se que uma alternativa ou conjunto de alternativas, adquire a

presunção de solução, somente quando se submete a sucessivos exames de

seleção, filtrando-os, por meio de um transparente processo criterioso, àquelas que

eventualmente terão maiores chances de êxito. Dentre os critérios examinados,

encontra-se a viabilidade econômica e operacional, receptividade dos atores

políticos, bem como o alinhamento com os valores sociais (KINGDON, 2006).

Nesta perspectiva, compreender o problema social em discussão é

indispensável para que se tenham condições de se investigar e estruturar as causas
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desta problemática. Esses desafios, amplificam os estudos a partir da identificação

pormenorizada das causas, assim como de seus interesses envolvidos, atores,

capacidades das instituições, políticas públicas implementadas ou em

implementação, dentre outros, subsidiando o processo de formulação de alternativas

(LIMA; D’ASCENZI, 2018).

A definição dos objetivos e dos instrumentos a serem utilizados no

enfrentamento do problema social devem ser apresentados, do mesmo modo, nesta

segunda fase do ciclo, configuram-se tarefas desafiadoras, porém necessárias para

a obtenção de êxito no processo de política pública. A ambiguidade, heteroglossia,

pluricausalidade, dentre outros fatores, fazem com que os objetivos (finalidade)

passem a assumir um papel de coadjuvante frente a instrumentalidade (meios) que

serão utilizados para o alcance do fim almejado (HOWLETT; RAMESH; PERL,

2013).

Com o intuito de categorizar os instrumentos que o governo poderá fazer uso

no enfrentamento a um dado problema social, destaca-se o modelo “NATO”

constituído por 4 (quatro) grupos de recursos de poder, são eles: nodalidade;

autoridade; tesouro e organização (HOOD, 1986).

O recurso ‘nodalidade’ implica em dizer que o governo faz uso de

instrumentos informacionais para alcançar seus objetivos, a nomenclatura se justifica

visto a capacidade do governo em operar como um ‘nódulo’, ou seja, ponto focal

numa rede de informações. A ‘autoridade’ é definida como um recurso de poder em

que o governo faz uso de sua capacidade de regular e controlar por meio de sua

legitimidade. O ‘tesouro’ é o recurso associado a dinheiro, indispensável na maioria

das vezes para fins de implementação de uma dada política pública, seja por meio

de subsídios, empréstimos, (des)incentivos fiscais, dentre outras formas de

instrumentalização. Por derradeiro, a ‘organização’ está amparada na capacidade

que o Estado possui em dirigir a ação, por meio das organizações que estão à sua

disposição, sejam elas públicas (burocráticas) ou não-governamentais (HOWLETT;

RAMESH; PERL, 2013).

A ação governamental é materializada por meio dos instrumentos de políticas

públicas, ou seja, pelas ferramentas governamentais que tem como proposta

implementar políticas públicas. O estudo dessa instrumentalidade passou a ser

analisado sob duas perspectivas, sendo elas: substantivas e procedimentais, a

primeira voltada para viabilizar a entrega de bens/serviços públicos, a segunda
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busca organizar e alterar os processos envolvidos na implementação da política

pública (SALAMON, 2002).

2.1.5.3 Tomada de Decisão

A tomada de decisão é fase que sucede o processo de formulação de

alternativas no ciclo de políticas públicas, materializada pela escolha de uma ou

mais alternativas por parte daqueles que ocupam cargos formais no governo, ou

seja, que têm legitimidade para tomar decisões públicas vinculativas (HOWLETT,

RAMESH, PERL, 2013).

O ato ou efeito de tomar uma decisão origina-se da necessidade de escolha

de uma alternativa ou de um curso de ação, este por sua vez, não necessariamente

precisa ser o melhor, busca-se aquele que seja satisfatório ou suficientemente bom

(CHOO, 2003).

O uso de modelos de tomadas de decisão permite a compreensão por parte

dos atores das relações complexas inerentes aos processos envolvidos em uma

dada política pública, neste sentido, torna relevante a investigação e a construção de

modelos que proporcione aos tomadores de decisão maior aplicabilidade de

métodos e técnicas (LOUSADA; POMIM, 2011). Dentre as vantagens do uso de

modelos no processo, destaca-se o seu teor simplificativo na visualização da

amplitude das variáveis, bem como do estabelecimento e aprimoramento dos

parâmetros do modelo (BEUREN, 2000).

A escolha do curso de ação satisfatória leva em consideração os interesses

dos atores, bem como os objetivos e métodos disponíveis para o enfrentamento do

problema social (LIMA; D’ASCENZI, 2018). Essa dinâmica do processo decisório

pode ser estudada a partir de três modelos, sendo: o de racionalidade, o incremental

e o de fluxos múltiplos, também conhecido como o modelo da “lata de lixo”,

conforme classificação proposta por (SECCHI, 2015).

2.1.5.3.1 Modelo de Racionalidade

O modelo de racionalidade é ideal para problemas de baixa complexidade,

que demandam a disponibilidade de poucas alternativas e de baixo uso de recursos

ou quando o custo de mapear e comparar as alternativas são pequenos (ROBBINS,

2005). Trata-se de um método sistematizado, ou seja, com etapas bem definidas,
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que orienta o tomador de decisão de maneira aplicada a obter resultados

satisfatórios (LOUSADA; POMIM, 2011).

O modelo de racionalidade pressupõe que a decisão do curso de ação

escolhido depreende-se da conduta racional humana, desta concepção, extraiam-se

duas concepções: a primeira sob o enfoque da racionalidade absoluta, em que todas

as alternativas e informações disponíveis são analisadas e submetidas a um estudo

comparativo e a segunda, sob o enfoque limitado da racionalidade humana, em que

são reconhecidas as limitações dos agentes decisores quanto a sua capacidade

cognitivas, informacionais e de tempo no processo decisório (SIMON, 1957).

A racionalidade limitada se deve a complexidade dos problemas sociais aliada

a ausência de informações completas, levando o tomador de decisão(ões) a escolha

de alternativa(s) menos abrangente e mais satisfatória em dado momento, exigindo

sempre que as condições sofram mudanças, seja com a chegada de novos atores

ou com o surgimento de novas informações, a revisão contínua das decisões

(PETERS, 2015).

2.1.5.3.2 Modelo Incremental

Neste modelo, similar ao da racionalidade limitada, pressupõe que a análise

da(s) alternativa(s) é sustentada naquilo que já é conhecido e/ou realizado,

conformando-se em políticas públicas geradoras de mudanças incrementais, a partir

de decisões tomadas e retomadas indefinidamente, caracterizadas por um processo

de aprendizagem que se materializa através das tentativas, erros e revisões dessas

tentativas (LIMA; STEFFEN, 2018).

Trata-se de uma vertente originada no sentido oposto ao modelo racional

absoluto apresentada anteriormente, no entanto, o que mais se aproxima do

cotidiano dos tomadores de decisão, inseridos num ambiente de extrema

complexidade, visto a dinâmica da realidade social e conflituosa, visto os interesses

da multiplicidade de atores sociais envolvidos, que acabam por limitar a conduta

racional desta etapa (GONTIJO; MAIA, 2004).

O uso deste modelo no processo decisório ensejaria na continuidade das

ações governamentais anteriores com apenas algumas modificações pontuais e não

de grandes transformações (DYE, 2005). As grandes transformações demandam

dos tomadores de decisão uma ruptura das políticas existentes e a criação de novas



36

por meio da captação de recursos em um ambiente com alto grau de incerteza

(RUA, 2009).

Acredita-se que no modelo incremental é perfeitamente possível tomar

decisões sem que haja o acordo geral de todos atores quanto aos objetivos e

valores da política, impraticável no modelo racional. Percebe-se que a manutenção

de programas existentes, demanda grandes investimentos para sua

operacionalização, sendo impraticável sob o aspecto consensual dos atores, a

implementação de mudanças radicais, visto que, mudanças marginais geram menos

conflitos do que mudanças estruturais (GONTIJO; MAIA, 2004).

Nesta perspectiva, aponta-se que o modelo incremental é capaz de

aprimorar-se e adaptar-se continuamente, o que implica em visualizar as políticas

públicas não como um passo final e sim como sucessivas aproximações dos

objetivos esperados, objetivos estes que também são alterados num processo

gradual (DE PAULA; TEIXEIRA; SILVEIRA, 2019).

Afirma-se neste contexto, que os decisores políticos, também conhecidos

como policy makers, nunca vão iniciar um processo decisório do zero quando do

surgimento de um problema público, visto suas limitações cognitivas e ambientais

que acabam por afetar a visualização de todas alternativas possíveis, criando assim

entre os atores certo grau de dependência das ações e decisões anteriores (SMITH;

LARIMER, 2016).

2.1.5.3.3 Modelo da “lata de lixo” ou de Fluxo Múltiplos

Desenvolvida por Cohen, March e Olsen (1972) defende a existência de um

modelo em que as organizações são formas anárquicas que compõem um conjunto

de ideias com pouca consistência, estas organizações constroem suas preferências

para as soluções, em outras palavras, o modelo defende que soluções vão de

encontro aos problemas na medida em que eles aparecem.

Origina-se da confluência de problemas, soluções e condições políticas

favoráveis, também denominadas “janelas de oportunidades”, sendo o lapso

temporal propício para o lançamento de soluções/problemas (RAEDER, 2014).

Fluído e desestruturado, o modelo da “lata de lixo” não obedece a uma ordenação

lógica, visto que, problemas e alternativas são construídos em diferentes
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arenas/atores e não necessariamente surgem casados, visto que os atores podem

lançar soluções para problemáticas que sequer existem (LIMA; STEFFEN, 2018).

A definição metafórica “lata de lixo” se fundamenta na premissa de que os

problemas e as soluções são jogados em lata de lixo à espera da oportunidade em

que serão casados, sendo este casamento, condicionado pelos repertórios de ação

dos apoiadores de soluções e problemas específicos (LIMA, STEFFEN, 2018).

2.1.5.4 Implementação

A quarta fase do ciclo de políticas públicas desdobra-se no caráter analítico

para o momento específico da concretização das políticas. Seus estudos têm

ganhado destaque, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, cuja

proposta busca o olhar às políticas públicas sob o enfoque material da execução

(LOTTA, 2019).

Compreende-se do conceito de “implementação” o estado de ter alcançado o

objetivo proposto na fase anterior, ou também como o processo onde tudo acontece

na tentativa de alcançar o propósito da política, configurando-se como uma etapa

dinâmica que não se restringe apenas à tradução de uma dada política em ação,

mas que tem a capacidade de transformar uma dada política em si (SILVA, 2009).

O processo de interação existente entre delineamento dos objetivos e as

ações desenvolvidas para atingi-los consiste em um dos pressupostos da

implementação, planejando e organizando o aparelho administrativo por meio de

seus recursos: humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, dentre outros

imprescindíveis a realização de política (SILVA, 2009).

A etapa da implementação pauta-se quando os planos formulados se tornam

realidade, necessitando fortemente da ação dos burocratas e dos instrumentos da

ação estatal, buscando compreender o elo entre o que foi formulado (objetivado) e o

que foi executado, bem como os papeis que os diferentes agentes tiveram nesse

processo de transformação das políticas públicas (HILL; VARONE, 2016).

Najan (1995) aponta que a implementação de políticas públicas poderá ser

apresentada sob duas perspectivas analíticas antagônicas: a primeira denominada

top-down parte de estudos voltados para a identificação dos problemas de

implementação, isto é, aqueles que decorrem do comportamento de burocratas que

não aderiram à política formulada.
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Atribua-se que a perspectiva de implementação top-down tenha uma visão

rigidamente administrativa e hierárquica, justificando a denominação de uma

implementação que vai “cima para baixo” orientando o controle da burocracia como

solução para o problema do “déficits de implementação” (LOTTA, 2019).

Na perspectiva top-down ou também conhecido como “de cima para baixo”

observa-se a estrutura normativa formal, ou seja, o sucesso ou fracasso da

implementação de uma dada política desdobra-se da fiel execução daquilo que fora

formulado na etapa anterior, para que isso ocorra as ações dos implementadores

devem ser precedidas de um processo de treinamento e sucedidas de

monitoramento, buscando sempre maximizar o controle de seu desempenho (LIMA;

STEFFEN; D’ASCENZI, 2018).

Quando nos referimos a perspectiva botton-up pressupõe que durante o

processo de implementação da Política Pública (PP) imprevistos serão enfrentados

pelos executores, visto a incapacidade de previsão da dinâmica do problema social

no planejamento, assim como das limitações das organizações envolvidas no

processo executório, conflitos, dentre outras situações que se apresentam quando

as ações são colocadas em práticas (LIMA; STEFFEN; D’ASCENZI, 2018).

Diferentemente da perspectiva top-down cuja implantação desdobra-se de

forma centralizada, na perspectiva button-up o processo ocorre de maneira

descentralizada entre os burocratas e as redes de atores, executores das políticas

públicas, detentor de um maior grau de liberdade para fazer os ajustes necessários

para o alcance das metas (ELMORE, 1980; SECCHI, 2015).

Yanow (1990), aponta a perspectiva button-up como uma visão

interpretativista do que fora estabelecido pela estrutura normativa formal, em outras

palavras, a diferença entre o planejado e o executado apresenta-se como um

fenômeno esperado, visto a existência de interpretações diferentes por parte

daqueles que executam a política, nem sempre conduzida como os legisladores

delinearam.

Barret (2004) também é um dos autores da vertente button-up, que trata de

um conjunto de fenômenos que afeta a prática da implementação, considerada

neutra pela escola top-down, isto é, os burocratas agiriam fielmente de acordo com a

política pública formal elaborada pelos legisladores, desprovido de interpretação

distorcida, entretanto o sucesso de uma dada política em termos de efetividade,
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depende de comportamentos variados desses burocratas em contraposição às

decisões centralizadas do topo da hierarquia.

Najan (1995), leva em consideração a complexidade do processo de

implementação sob a perspectiva botton-up, cujas decisões políticas tenderiam a ser

mais descentralizadas e menos autoritárias, norteada por um conjunto

desencadeado pelas redes de implementadores que fazem uso de técnicas de

negociações ao invés do controle burocrático formal durante a execução das PPs,

por fim, trata-se de uma abordagem capaz de acomodar a imprevisibilidade

permitindo assim à adaptação daquilo.

2.1.5.5 Avaliação

Por derradeiro, a última etapa do ciclo de política pública utiliza de métodos e

técnicas de pesquisas, que consistem em avaliar se as medidas implementadas

afetaram efetivamente o problema social incorporado à agenda formal, neste

sentido, a etapa tem como pressuposto responder se os esforços empreendidos

desde a primeira etapa foram eficazes, eficientes e efetivos (LIMA; STEFFEN;

D’ASCENZI, 2018).

A última fase do ciclo de políticas públicas, a avaliação, “é um conjunto de

procedimentos de julgamento dos resultados de uma política, segundo critérios que

expressam valores” (RUA, 2009), destinando os gestores da política a subsidiar as

decisões para que os resultados esperados sejam atendidos.

Neste sentido, a compreensão da importância do monitoramento e da

avaliação é indispensável em qualquer processo que busque a melhoria no

desempenho, materializando a criação de ferramentas e instrumentos de controle e

retroalimentação da formulação.

Sendo a avaliação a última fase do ciclo de políticas públicas, Wu (2014)

aponta o caráter raro de avaliação das decisões tomadas pelos gestores, esta

avaliação, quando feita, tem como fator motivante exigências processuais ou

considerações políticas estreitas.

O processo avaliativo é um instrumento com grande potencial de gerar

informações, isto é, feedbacks de diversos atores que subsidiam o planejamento e a

reformulação da política como um todo (LIMA; STTEFEN; D’ASCENZI; 2018).

Dentre os atores que se destacam nesta fase, o gestor se apresenta como aquele



40

que lida com o instrumento referido, (re) direcionando, (re) formulando e

influenciando os aspectos avaliativos de uma política em foco (WU et al., 2014).

Um dos primeiros passos, desenrola-se com a definição da estratégia de

avaliação, definida por Draibe (2001) como a escolha feita pelo avaliador dos

métodos e técnicas de pesquisas a serem adotadas, traçados, sobretudo por seus

objetivos, que pode ser desde a maximização da eficiência da política por meio da

atribuição de valor e da produção de informações até a busca de relações de

causalidade mais genéricas, conforme aponta Arretche (2001).

Durante a atividade avaliativa confirma-se e/ou refuta-se diversas teses que

permeiam uma dada política pública, caracterizando em ser uma fase em que há

aprendizado constante (LIMA; STEFFEN; D’ASCENZI, 2018). Sua pesquisa

avaliativa ocorre inicialmente por meio do recorte programático do objeto de estudo,

isto é, avaliação de uma política, um (ou mais) programa ou um (ou mais) projeto

(DRAIBE, 2001).

2.1.5.5.1 Avaliação versus Monitoramento

O processo de conferir se os objetivos propostos realmente foram alcançados

dentro daquilo que se propôs com a criação da política pública que identifica esta

fase, deve levar em consideração a diferença entre “avaliação” e “monitoramento”,

erroneamente propagados como expressões sinônimas (RAMOS; SCHABBACH,

2012).

Cabe aqui diferenciá-los para que se tenha maior aplicabilidade técnica nos

estudos de avaliação de uma PP, enquanto o “monitoramento” é caracterizado por

uma atividade gerencial interna, ou seja, atividades que fornecem informações sobre

metas, insumos e produtos relacionados à execução da política em si, a “avaliação”

é caracterizada pelas atividades complementares da PP, de maior abrangência e

que permite olhar o impacto como um todo na sociedade, ou seja, em como a PP

criada transformou a realidade até então problematizada (LIMA; STEFFEN;

D’ASCENZI, 2018).

2.1.5.5.2 Termos Comuns nos Estudos de Avaliação

O campo de estudo das avaliações de PP apresenta um rol de terminologias

imprescindíveis para a compreensão do estado da arte do objeto de estudo da

última fase do ciclo desdobrado até então, dentre as nomenclaturas, definem-se
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“objetivos” e “metas”, enquanto a primeira caracteriza-se pela pretensão de chegar a

uma dada situação, a segunda mensura a primeira sobre a perspectiva temporal,

numérica e espacial (COHEN; FRANCO, 1993).

Dentre outras nomenclaturas essenciais ao estudo avaliativo das PPs,

encontram-se elementos da gestão de processos, tais como: insumos, processos,

produtos, resultados e impactos (LIMA; STEFFEN; D’ASCENZI, 2018).

Os “insumos” são recursos necessários e disponíveis para que aconteçam as

atividades da política em si, tais atividades se combinam e são ordenadas a

categoria de tarefas, até a formação de “processos” que gera “produtos”, isto é,

aquele decorrente de intervenções de caráter material, gerando “resultados”

percebidos (menor abrangência) diretamente pelos beneficiários, por fim, a

percepção (maior abrangência) macro pela sociedade é denominada “impactos”, de

acordo com a literatura de Draibe (2001).

Nota-se que as expressões “resultados” e “impactos”, apresentados no

parágrafo anterior, podem transparecer terem o mesmo significado, entretanto há

diferenças peculiares, principalmente no que tange a identificação dos beneficiários

de uma dada PP, enquanto nos “resultados” identifica-se de maneira bem definida

quem são esses atores e como eles sendo afetados materialmente, isto é, passíveis

de ser mensuradas visto as consequências diretas, os “impactos” são difíceis de ser

identificados, visto que os efeitos decorrentes da política pública se apresenta de

maneira indireta (LIMA; STEFFEN; D’ASCENZI, 2018).

As terminologias “eficácia”, “eficiência” e “efetividade”, conhecidas como os

três “es” do processo avaliativo, merece destaque dentre o rol de expressões

técnicas durante os estudos exploratórios deste campo do saber, a “eficácia”

orienta-se na observância dos objetivos e metas previamente estabelecidos,

enquanto que a “eficiência” preocupa-se com o uso de recursos de maneira

otimizada, ou seja, a relação existente do que foi utilizado com os produtos gerados

e por derradeiro a “efetividade”, orientada a mensuração da transformação da

sociedade decorrente dos impactos que a PP deflagrou (COHEN; FRANCO, 1993).

Lima et al. (2018) afirmam ser suma importância embasar a escolha dos

procedimentos metodológicos, minimizando o risco da arbitrariedade no processo

avaliativo, e cita a dificuldade de encontrar nas organizações, atos administrativos

que tem em seu próprio sentido o caráter avaliativo, tal cuidado por parte dos
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gestores traria garantia no serviço público de transparência à sociedade e

dificilmente seria derrubada pelos órgãos de controle interno.

2.1.5.5.3 Tipos de Avaliação

Buscando operacionalizar a última fase do ciclo de política pública, muitos

autores formularam tipologias que permitissem otimizar os estudos deste campo do

saber, dentre as classificações existentes, Secchi (2015), Draibe (2001) e Cohen

(1993), sob a perspectiva do momento que esta avaliação ocorre, apresentam três

espécies de avaliações: “ex ante”, “in itinere” e “ex post”.

O primeiro tipo de avaliação quanto ao momento se denomina “ex ante”,

ocorre antes mesmo da fase de implementação da política, auxiliando os atores na

fase diagnóstica, avaliando inclusive a possibilidade de a política não ser

implementada (COHEN; FRANCO, 1993);

O segundo tipo de avaliação ocorre durante a implementação cujo objetivo é

fornecer dados suficientes para o acompanhamento dos processos e ajustes

necessários no decorrer da política pública, neste sentido, fará uso do

monitoramento que permitirá a produção de informações subsidiando os tomadores

de decisão (SECCHI, 2015), este tipo de avaliação denomina-se “in itinere”.

Por derradeiro, a avaliação do tipo “ex post” ocorre posteriormente a

avaliação, permitindo avaliar a eficácia, eficiência ou mesmo a efetividade da PP,

neste sentido, considera-se operacionalmente de alta complexidade, visto a

dificuldade de mensurar o impacto que uma dada política ocasiona na realidade

social, quando hipoteticamente analisa-se a efetividade (DRAIBE, 2001).

Como dito anteriormente, há inúmeras classificações de tipos de avaliações

de diversos autores, na maioria delas não há consenso, entretanto revela-se

importante na conformação do saber sobre o processo avaliativo em foco, afirmam

Lima et al. (2018). Quanto à sua natureza classifica-se em avaliação de “processo”,

“resultado” e de “impacto” (RAMOS; SCHABBACH, 2012).

O exercício de dimensionar os procedimentos adotados para a concretização

dos objetivos paralelamente à análise do uso dos recursos, pode ser realizado por

meio da avaliação de “processos”, auxiliando na detecção de inconformidades e na

adequação destas. Já a avaliação de “resultado” mensura os efeitos e

consequências provocadas por meio da análise de execução dos objetivos e metas

estipulados, observando se as políticas criadas tiveram um certo grau de êxito ou
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não. Enquanto a avaliação de processos está amparada na observação da

eficiência, a avaliação de resultado ampara-se na observação da eficácia (RAMOS;

SCHABBACH, 2012).

Esta correlação dos três “es” da avaliação com a classificação quanto à

natureza de Ramos et al. (2012) também pode ser conotado quando da

apresentação da avaliação de “impacto”, caracterizada em não observar somente as

consequências diretas da política em seu público-alvo e sim, na mensuração das

transformações que ocorrem na sociedade como um todo, por meio de técnicas que

permitem avaliar as consequências indiretas da política criada, partindo assim da

análise da “efetividade”.

Em consonância com a responsabilidade central de avaliar as transformações

na realidade social, a avaliação de “impacto” também busca responder se de fato as

mudanças observadas foram decorrentes da política realizada, uma vez comprovada

que sim, se existe possibilidade de replicação dos procedimentos adotados em

outras realidades ou se será exclusiva para um dado contexto, se as mudanças

observadas são de caráter permanente ou transitórias (RAMOS; SCHABBACH,

2012).

Para Arretche (2012) a pesquisa avaliativa demonstra ser um importante

instrumento de caráter democrático, desde que observadas algumas condições, a

primeira que a sociedade possa tomar conhecimento das informações produzidas

(transparência) e a segunda, se essas informações forem utilizadas para fins de

controle social dos governantes, responsabilizando os governantes perante os

órgãos de controle interno e externo.

2.1.5.6 Processos

A necessidade de monitoramento de políticas públicas demanda das

instituições executoras e de seus gestores a adoção de ferramentas e técnicas da

administração para fins de melhoria contínua. Diante deste fato, o mapeamento de

processos se mostrou uma boa alternativa para organizações que desejam

conhecer, entender e melhorar seus processos básicos continuamente.

Processo é o conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam

relação lógica entre si, com a finalidade de atender às necessidades dos clientes

internos e externos da empresa Rebouças (2011).
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A composição e a hierarquia dos processos dentro de uma organização,

segundo Harrington (1997), classifica-os partindo de uma visão global para uma

visão pontual:

● Macroprocesso: envolve mais de uma função na estrutura organizacional e sua

operação tem impacto significativo no modo como a organização funciona;

● Processo: conjunto de atividades sequenciais, que tomam um input com um

fornecedor acrescentando valor a este para a produção de um output para um

consumidor;

● Subprocesso: é a parte que, inter-relacionada de forma lógica com outro

subprocesso, realiza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso;

● Atividades: são ações que ocorrem dentro do processo ou subprocesso. São

geralmente desempenhadas por uma unidade (pessoa ou departamento) para

produzir um resultado particular. Constituem a maior parte dos fluxogramas de

mapeamento de processos;

● Tarefas: é uma parte específica do trabalho, ou seja, menor enfoque do processo,

podendo ser um único elemento e/ou subconjunto de uma atividade.

Buscando delimitar o grau de detalhamento durante o mapeamento de um

processo, é necessário entender essas classificações, uma vez que é relevante na

determinação do escopo, ou seja, no que realmente vai ser avaliado. Neste

contexto, mapear todos os macroprocessos, processos e subprocessos do objeto

em estudo, assim como em algumas situações específicas exigem maior

desenvolvimento do assunto para compreensão ao se descrever as atividades e

suas respectivas tarefas.

O mapeamento de processo é um recurso que permite visualizar graficamente

os fluxos de todas as atividades de uma organização, e ao ser utilizado de maneira

correta, proporciona diversos benefícios no processo avaliativo eliminando

atividades desnecessárias (DE MELO, 2008).

Em 2001, nos Estados Unidos, formou-se um grupo de trabalho composto por

58 (cinquenta e oito) membros de 35 (trinta e cinco) organizações com o propósito

de criar um padrão internacional Business Processes Model and Notation - BPMN,

versão 3.0 (CBOK, 2013) de simbologias, terminologias e conceitos que pudessem

atender toda a comunidade que lida com os processos organizacionais, chamada
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Business Processes Management Initiative (BPMI), atualmente gerida pela

Organization Management Group (OMG).

Diante da consolidação da notação como linguagem padrão internacional de

mapeamento de processos, faz-se necessário entender seus principais elementos,

assim como identificar sua representação gráfica no diagrama de processo (CBOK,

2013). Neste contexto, verifica-se que esses elementos estão divididos em quatro

categorias específicas, sendo elas:

a) Objetos do fluxo;

b) Swimlanes;

c) Artefatos;

d) Objetos de conexão.

A categoria “objetos do fluxo” são os principais elementos gráficos que

definem o comportamento dos processos a serem mapeados, compostas por:

“atividades”, “eventos” e “gateways”. As atividades representam um passo dentro do

processo, para efeito deste trabalho utilizou-se somente atividades do tipo simples,

ou seja, de forma genérica. Buscando facilitar processos extensos, o BPMN permite

transformar algumas atividades em subprocessos (CBOK, 2013).

Um evento pode iniciar, suspender temporariamente ou finalizar o fluxo de um

processo, assim como permite agregar informações adicionais. Existem três tipos de

eventos, são eles: de início, intermediário e fim, sendo que cada um apresenta

inúmeros subtipos para representar diversas situações de processos (CBOK, 2013).

No contexto da investigação foram utilizados:

● Eventos de início genérico, onde não especificam nenhum comportamento

específico;

● Eventos intermediários de mensagem, onde indica o recebimento ou envio de

uma mensagem;

● Eventos intermediários Timer, que indica uma pausa;

● Enlace, que permite ligar duas seções do diagrama separadas pelas páginas;

● Evento de fim, que deve ser obrigatório em todos processos e subprocessos;

● Gateways são utilizados em ocasiões de decisões, ações em paralelo e os

pontos de sincronização dos fluxos. Há vários tipos de gateways indicados

pela imagem no interior de seu símbolo, no entanto, utilizaremos somente do
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tipo exclusivo, ou seja, demandado para situações que exigem a escolha de

um caminho, dentre vários que podem ser decididos.

● Associações efetuam as conexões dos elementos que compõem as

categorias dos artefatos.

Figura 02 - Elementos essenciais BPMN

A segunda categoria denominada Swim lanes é composta por pools, lanes e

milestones, conforme apresentado abaixo:

a) Pools são os locais onde serão inseridos os elementos de mapeamento,

obrigatório quando apresentar dois ou mais processos em um diagrama, sendo

opcional quando for somente um processo, classificam-se em:

● Pool Interno correspondente aos fluxos da organização particular e de

mapeamento alcançável;

● Pool Abstrato correspondente aos fluxos de outra organização, no qual não

temos conhecimento e não é passível de ser mapeado;

● Pool Colaborativo ou Global corresponde ao relacionamento do acesso,

capacidade de mapeamento e dos fluxos organizacionais em particular e

entre empresas terceiras envolvidas de uma mesma cadeia.
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b) Lanes são sub-divisões dos Pools, utilizado para mostrar os fluxos do

processo nas diversas: áreas funcionais da organização; papéis de servidores e

outras categorias que desempenham um papel facilitador no entendimento do mapa;

c) Milestones ou Fases, é uma subdivisão de um Pool, porém mais utilizado

para indicar 8 períodos de tempos demarcados.

A categoria dos “artefatos” é composta por:

● Objetos de dados, representada por um documento, formulário, livro que

detêm uma fonte de dados necessária na execução das atividades do fluxo;

● Anotações, que permitem agregar informações extras;

● Grupos, demarcação realizada no diagrama, a fim de dar maior relevância.

A categoria “objetos” de conexão é composta por:

● Linhas de sequência, que é representada para conectar as figuras básicas,

como as que foram descritas anteriormente;

● Linhas de mensagem, utilizada para ligar dois processos, ou seja, os pools.

2.2 Educação

Prevista expressamente na Constituição Federal da República Federativa do

Brasil promulgada no ano de 1988, foi pactuado o direito de todos os cidadãos à

educação e o dever do Estado na sua prestação, com o intuito de garantir o

desenvolvimento da pessoa humana, o seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Sendo um direito social garantido pela lei maior do ordenamento jurídico

brasileiro, estabeleceu-se as bases para seus princípios, organização, financiamento

e as diretrizes para Plano Nacional de Educação (PNE), aprovada pela Lei nº

13.005, de 25 de junho de 2014, constitui o marco fundamental para as políticas

públicas brasileiras. O plano é formado por 20 metas que confere ao país um norte

do qual todo o aparelho administrativo estatal deverá convergir com a finalidade de

consolidar um sistema educacional capaz de concretizar a democratização do

acesso à educação com qualidade.

Outros instrumentos legais que dão o aspecto concreto ao direito do cidadão

à educação é conferido pela Lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

popularmente conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
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LDB, onde além de repetir a garantia de acesso do cidadão à educação prevista no

texto constitucional, complementa a responsabilidade estatal de fornecer o apoio

necessário para as instituições escolares, dando condições propícias ao estudante

para concluir o seu processo de escolarização na idade certa.

Neste sentido, o Estado se vê obrigado não somente em oportunizar o amplo

acesso do cidadão ao processo de escolarização formal, mas também certificar de

que as etapas deste processo estão sendo conduzidas com a qualidade desejável,

capazes de fomentar uma mudança transformadora na vida dos indivíduos e que

esses, por sua vez, sejam capazes de modificar positivamente a sociedade

(BRASIL, 2015).

2.2.1 Evasão Escolar

A evasão escolar é uma temática que vem sendo discutida há anos no

contexto de políticas públicas voltadas à permanência e êxito do aluno em suas

atividades, no entanto, sua compreensão leva ao estudo de diversos fatores

motivacionais, tanto por parte da instituição de ensino quanto por parte de motivos

particulares do aluno, que são inerentes a instituição de ensino.

A evasão escolar é um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço no

estudo dos processos formais de escolarização, tendo grande relevância sob

diferentes aspectos, tais como o pedagógico, o administrativo, o social, o econômico

e até mesmo o cultural. Cabe neste momento, a formação de uma base conceitual

diante do desafio de minimizar seus índices a partir de um conjunto estruturado e

eficiente políticas socioassistenciais ao estudante.

Muitas vezes esse fenômeno é confundido com outros decorrentes das

distorções do processo de escolarização, tais como a retenção e repetência do

aluno na escola, a saída do aluno da instituição ou mesmo do sistema educacional,

a não conclusão de um determinado nível de ensino e o abandono e posterior

retorno à escola (DORE; LÜSCHER, 2011).

Trata-se de uma problemática vivenciada em várias instituições de ensino

espalhadas pelo país, que vem comprometendo o efetivo direito à educação de

qualidade para todos. Suas características induzem o pesquisador a investigar um

conjunto de causas variadas de grande complexidade, levando Dore (2013, p. 5) a

defender que
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[...]a escolha de abandonar ou permanecer na escola é fortemente
condicionada por características individuais, por fatores sociais e familiares,
por características do sistema escolar e pelo grau de atração que outras
modalidades de socialização, fora do ambiente escolar, exercem sobre o
estudante[...] (DORE, 2013, p.5).

Algumas modalidades de ensino, como a voltada para a Educação de Jovens

e Adultos (EJA), ganharam força na discussão a respeito de seus níveis de evasão

acima da média, “sua situação econômica, local de trabalho, transporte, segurança,

saúde, horários impróprios incompatíveis com suas responsabilidades, falta de

material didático” (GADOTTI, 2014, p. 22) são alguns de diversos fatores que

atingem esta segmentação de alunos que tem que conciliar estudo, trabalho e

cuidados com a família.

Sabe-se que para além das questões externas à escola que motivam o aluno

à evasão, há também questões de natureza interna e que merecem uma

investigação aprofundada, uma vez que se tratam de variáveis controláveis e

passíveis de serem corrigidas pela atividade estatal. Dentre esses fatores

destaca-se a incapacidade da escola de desenvolver metodologias significativas

para acompanhar os conteúdos programáticos, bem como a falta de interesse do

aluno ao processo de aprendizagem, fazendo com que desistam já nos primeiros

meses, isso em virtude da inadequação da escola em atendê-los (PARO, 1988).

Percebe-se que há anos diversos autores vêm unindo esforços com o desafio

de explorar os estudos voltados a diversas problemáticas no contexto educacional.

Dentre essas problemáticas, se encontra o fenômeno da evasão. Para Tinto (1975),

a decisão do aluno em tomar esta decisão pauta-se numa deficiência no processo

de integração do estudante no ambiente acadêmico e social da instituição, sendo

esta integração influenciada pelas características individuais, pelas expectativas

quanto ao curso ou carreira e, por último, pelos compromissos assumidos pelo aluno

antes mesmo de iniciar o curso.

3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

O presente trabalho tecnológico teve como resultante a criação de um

instrumento que permite monitorar os processos decorrentes das políticas públicas

assistenciais de permanência e êxito do discente, com ênfase na contenção de

evasão escolar no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -

Campus Alta Floresta.
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Neste sentido, a validação do problema diagnosticado foi realizada a partir da

coleta de dados essencialmente secundários, disponíveis em anuários estatísticos

nacionais, e estudos diagnósticos promovidos pela própria instituição de ensino a

partir das comissões designadas para o acompanhamento das ações do PEIAPEE -

Plano Estratégico Institucional de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do

IFMT.

O Plano Estratégico Institucional de Ações de Permanência e Êxito dos

Estudantes do IFMT, apresenta um conjunto de dados coletados e analisados no

que se refere às causas que levam o aluno a entrar na estatística dos evadidos,

dentre as que ganharam maior relevância estão a dificuldade financeira, localização

desfavorável, falta de hábito de estudar, dificuldades relativas à formação escolar,

dentre outras.

Visando representar graficamente alguns dos variados fatores que levam a

problemática do objeto de estudo, foi utilizada uma ferramenta administrativa

denominada “Diagrama de Ishikawa”, também conhecida como diagrama de causa e

efeito (Figura 01). Trata-se de uma metodologia de análise para representar fatores

de influência (causas) sobre determinado problema (JUNIOR, 2010).

Figura 01 - Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Um levantamento realizado com dados extraídos do Sistema de Informações

da Educação Profissional e Tecnológica, conforme Tabela 1, demonstra o quanto se

mostra preocupante a questão da problemática a ser objeto de investigação, não

abordando neste sentido as peculiaridades dos campi que compõem o IFMT,
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necessitando assim de uma análise de abrangência local para dar efetividade às

ações a serem tomadas.

Tabela 1 - Taxas de evasão, retenção, saída com êxito e permanência e êxito conforme levantamento
realizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) com base no Sistema

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).

Fonte: SISTEC/MEC (2015)

Ao analisar a tabela 1, percebe-se que as taxas de retenção e de evasão do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT dentre o

período de 2011 a 2013 apresentaram um comportamento ascendente, voltando a

decrescer timidamente somente no ano de 2014, com mais expressividade a taxa de

evasão frente a taxa de retenção que teve uma tímida retraída em sua taxa

percentual (SISTEC/MEC, 2015).

Quando deparamos com a taxa de saída com êxito durante o período de 2011

a 2014, observou-se que as taxas apresentaram oscilações, ou seja, desprovida de

linearidade, apresentando piora em suas taxas na passagem do ano de 2011 para

2012 e uma melhora expressiva nos anos subsequentes, já a taxa de permanência e

êxito, também se comportou de forma não-linear, com melhora no ano de 2012 em

comparação com o ano anterior, praticamente estável na passagem do ano de 2012

para 2013 e uma leve caída para o ano de 2014 (SISTEC/MEC, 2015).

No período de 2017 a 2019, observou-se que a média percentual da evasão

escolar nos cursos técnicos integrado ao nível médio ofertados pelo Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Alta Floresta, com

exceção do ano de 2018, obtiveram resultados acima da média de todos os

Institutos Federais (IF’s) e da média de todos os campus do IFMT, alcançando

12,60%, 8,40%, 13,20% nos anos 2017, 2018 e 2019 respectivamente (PNP, 2018,

2019 e 2020).

A tabela 2 (dois) trará um retrato da evasão escolar nos cursos técnicos

integrados sob 3 (três) enfoques de análise, o primeiro trazendo uma série histórica

dos números da evasão com dados consolidados de toda a Rede Federal de
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), o segundo sob a ótica do

IFMT e o terceiro, trazendo dados somente do campus Alta Floresta.

Tabela 02 - Série histórica das taxas de evasão escolar dos cursos técnicos integrados ao nível médio

sob o enfoque de toda a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (nacional),

IFMT (estadual) e Campus Alta Floresta (local).

Fonte: elaborado pelo autor

Os dados que constam na tabela 02 ainda carecem de maiores detalhes, tais

como: os índices de evasão por área dos cursos ofertados e por turma, bem como

os índices de retenção, sendo este último indicador juntamente com a taxa da

evasão, de grande serventia no monitoramento das políticas institucionais de

permanência e êxito dos alunos.

4 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA

O presente estudo é uma pesquisa aplicada, cujo objetivo voltou-se para a

solução de problemas concretos, com a propositura de um produto tecnológico,

sendo indispensável para a sua elaboração a utilização do conhecimento científico

(FONTELLES, 2009).

A pesquisa em questão consistiu na propositura de uma ferramenta de

monitoramento das ações de contenção da evasão escolar, caracterizando-se em

um estudo de natureza descritiva, uma vez que este tipo de estudo busca relatar os

fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). A descrição desta

realidade foi realizada em dois momentos, o primeiro, responsabiliza-se por um

diagnóstico quantitativo da taxa de evasão, e o segundo por um diagnóstico

qualitativo dos fatores que levam o aluno a evadir-se.

Esse tipo de pesquisa permite descrever, segundo Selltiz (1965), um

fenômeno ou situação em detalhe, com exatidão, as características de um indivíduo,
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uma situação, ou um grupo, bem como desvendar a relação dos eventos que os

influenciam, sendo esses eventos as causas ou motivos que levam o aluno a evadir

de um curso técnico de nível médio. Vergara (2000, p.47) aponta, em consonância

com Triviños e Selltiz, que a pesquisa descritiva expõe as características de

determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis e

definindo sua natureza.

Quanto à forma de análise e abordagem do problema de pesquisa que

questiona como criar uma ferramenta de monitoramento das ações de contenção à

evasão escolar, delimitou-se como sendo uma pesquisa qualitativa, nesta

perspectiva, “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que

ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva das pessoas nele

envolvidas considerando todos os pontos de vista relevante” (GODOY, 1995, p. 21).

Cita-se também o caráter descritivo do estudo que tem como premissa o

entendimento do fenômeno como um todo que, na sua complexidade, aponta

(GODOY, 1995) que uma análise mais qualitativa é a mais indicada.

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a pesquisa de

levantamento (survey). Segundo Gil (2008, p. 55) este tipo de instrumento “consiste

na solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do

problema estudado”, neste contexto, atende o propósito da investigação, uma vez

que as pessoas a serem objetos do levantamento serão classificadas em três grupos

específicos, tais como:

● Grupo A - levantamento respondido pela comissão de permanência e

êxito do campus com o objetivo de mapear as medidas de superação à

evasão escolar já implementadas;

● Grupo B - levantamento respondido pelos técnicos administrativos,

docentes, estudantes matriculados, evadidos e egressos;

● Grupo C - levantamento respondido pela equipe multiprofissional do

campus, sendo esses um conjunto de profissionais que trabalham

diretamente com assistência aos estudantes;

Diante das inúmeras causas que levam o aluno ao abandono escolar, o

levantamento de campo fez uso de uma classificação proposta pela Comissão

Especial para Estudo da Evasão, onde foi categorizado os fatores que levam os

alunos a tomarem a decisão de evadir em três formas diferentes, sendo elas: fatores

individuais, internos à instituição e externos à instituição (BRASIL, 1996).
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Evidentemente a pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir do estudo de

materiais elaborados. No que tange à problemática de evasão escolar, também

foram utilizados, livros, publicações de periódicos de jornais ou revistas que retratam

a educação, especificamente a pública brasileira, foram objetos de consulta e apoio

durante a construção do embasamento teórico que deram sustentação a propositura

do produto tecnológico. Neste sentido, a pesquisa bibliográfica implicou em um

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de

estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório (LIMA, 2007).

Quanto à análise dos dados coletados, foram realizados em períodos, o

primeiro com a premissa de diagnosticar o que já é realizado nos campus,

especificamente nos cursos que foram objetos de análise, com o objetivo de

fomentar a permanência e o êxito dos estudantes, já no segundo momento de

análise, os esforços foram concentrados na busca dos fatores que levam aos

fenômenos da evasão.

Acessoriamente ao survey, foram utilizados para fins de coletas de dados e

registros institucionais, sob a forma de documentos, fichas, relatórios ou arquivos em

computador disponibilizados em plataformas online. Para fins do estudo proposto,

muitos dados referentes à evasão, retenção e conclusão dos alunos registrados no

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica foram

extraídos e convertidos percentualmente para fins de diagnósticos quantitativos.

Destaca-se a importância deste instrumento de coleta de dados, (CELLARD,

2008, p.295) que aponta que “o documento escrito constitui uma fonte

extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais. ”

Por fim, como forma de complementar o conjunto de dados para o

entendimento do fenômeno investigado a partir da delineamento dos instrumentos

de coleta de dados, foram realizadas entrevistas com alguns públicos-chaves,

especificamente discentes que abandonaram os estudos. Diversos autores

defendem o uso da entrevista nos processos de investigação científica, um deles diz

que “a entrevista é a técnica mais utilizada quando o pesquisador quer obter

informações a respeito do seu objeto, que permitem conhecer sobre atitudes,

sentimentos e valores subjacentes ao comportamento” pontua (RIBEIRO, 2012,

p.141).

O presente estudo consistiu na utilização de uma metodologia baseada na

solução de problemas empresariais (Business Problem Solving), que, embora sua
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denominação cite a expressão ‘empresariais’, aplica-se da mesma maneira a

organizações de caráter não-lucrativo, como órgãos e entidades da administração

pública direta e indireta.

Tal metodologia, tem como base um Projeto de Solução de Problemas

Empresariais (PSPE) na composição de três fases (Quadro 3), sendo a primeira

correspondente ao entendimento do problema da evasão escolar, essa fase é

marcada por sucessivas reuniões com os gestores que lidam diariamente com a

realidade contextualizada. Neste sentido, as reuniões tiveram como pauta a

descrição da problemática da evasão escolar no campus de Alta Floresta, em que

estavam presentes o Chefe de Departamento de Ensino, a Coordenadora de

Assistência Estudantil, com membros da equipe multiprofissional que acompanha os

discentes durante a sua trajetória acadêmica.

Quadro 2 - Acompanhamento dos procedimentos metodológicos da pesquisa

Objetivos
Específicos Fase da Pesquisa Ações

Técnicas e
Procedimentos
Metodológicos

Compreender o
fenômeno da evasão

escolar em instituições
de ensino que

oferecem cursos
técnicos

profissionalizantes;

Entendimento do
problema

Descrever detalhes e
informações da

empresa; Realizar
reunião para

entendimento do
problema; Elaboração

e negociação do
projeto com os

gestores e professor
orientador;

Entrevistas em
profundidade com

atores-chaves
envolvidos no

processo;

Estruturar planilhas

eletrônicas que

permitem visualizar o

número de evadidos e

concluintes numa

série histórica;

Diagnóstico do
problema

Coleta de informações
internas e externas;

Entrevistas; pesquisa
documental, diagrama

de ishikawa,
fluxograma; Pesquisa

bibliográfica;

Diagnosticar causas
que potencialmente

levam o aluno à
evasão escolar em

cursos técnicos
integrados ao nível

médio;

Diagnóstico do
problema

Levantar os fatores
que levam o aluno a
evadir-se; Elencar os

indicadores de
monitoramento das

ações de contenção à
evasão escolar

Pesquisa bibliográfica;
entrevistas em
profundidade;

Levantamento de
Campo (survey);

Diagrama de Ishikawa
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Elaborar um plano de
ação com o auxílio da
ferramenta 5W2H para

encaminhamento à
Comissão Interna de
Permanência e Êxito
(CIPAPE) do Campus

Alta Floresta.

Proposta de intervenção
Responder os

questionamentos da
metodologia

Ferramenta 5w2h

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A segunda fase consistiu na obtenção de dados qualitativos e quantitativos a

respeito do fenômeno da evasão escolar, no sentido de validar o problema modelado

na primeira fase a partir das reuniões com os gestores locais do campus Alta

Floresta. Fizeram parte dos instrumentos de coleta de dados: as entrevistas com os

discentes, bem como foi feito uso das técnicas de observação participante, e

consultas em documentos formato físicos e online de estudos já finalizados a

respeito da temática.

Já a terceira fase foi desencadeada com a elaboração do plano de ação

(Quadro 2) a partir da ferramenta 5W2H, que “consiste numa maneira de estruturar o

pensamento de uma forma organizada e materializada antes de implantarmos

alguma solução no negócio” (BEHR; ESTABEL, 2008, p.39).

Quadro 2 - Plano de ações

Fonte: BRASIL, Plano Estratégico Institucional de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do
Instituto Federal de Mato Grosso - PEIAPEE - IFMT (2017).

5 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA
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O presente estudo buscou propor uma ferramenta que permita monitorar se

as políticas públicas institucionais de ensino estão sendo realizadas de forma efetiva

e trazendo resultados positivos a partir da alocação de recursos públicos no

atendimento efetivo ao aluno. Trata-se de uma demanda notificada pelo órgão de

controle externo da união - Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou,

através do Acórdão nº 506/2013, altos índices de evasão escolar na Rede Federal

de Educação Profissional e Tecnológica como um todo e a necessidade urgente das

instituições que a compõe de elaborar um plano estratégico de superação ao

fenômeno da evasão escolar pertinente à realidade da região em que está

localizada.

Diante das metas estabelecidas para a Educação Profissional e Tecnológica

no Plano Nacional de Educação (PNE), que se relaciona com o objeto de estudo

deste trabalho, desafia a instituição de ensino profissional a “elevar gradualmente a

taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de

Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90%”. Nesse sentido, os

índices de evasão e retenção no IFMT devem estar no máximo em 10%.

Salienta-se que a meta é desafiadora, uma vez que pesquisas realizadas em

universidades de países estrangeiros entre o período de 1960 a 1986 - embora a

comparação com o objeto de estudo fique prejudicada, pois o foco da pesquisa é

voltado para cursos superiores e não de nível médio profissionalizante - pontuou-se

taxas de evasão de 50% nos Estados Unidos, 60% a 70% em algumas

universidades da França e de 43% na Áustria (BRASIL, 1996).

Levando em consideração que as políticas públicas voltadas para a

permanência e êxito do aluno não podem ser avaliadas exclusivamente a partir de

um indicador de natureza quantitativa, julga-se viável o estudo de um indicador de

natureza qualitativa que permita monitorar a qualidade deste aluno que concluiu o

curso, não se limitando exclusivamente a números estatísticos no processo de

avaliação das políticas públicas socioassistenciais.

6 PROPOSTAS DE MUDANÇA/INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO

6.1 Processo de Melhoria

Antes de dar início a qualquer processo de melhoria, se faz necessário

descrever como efetivamente ocorre o processo de política pública a ser analisada,
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para que então o avaliador consiga fazer uma leitura do status quo e propor

mecanismos que permitam maior efetividade nas ações executadas.

O presente estudo se propôs a descrever no primeiro momento como ocorre o

monitoramento de um fenômeno acadêmico muito peculiar numa instituição de

ensino pública federal que oferta cursos profissionalizantes, fenômeno este,

denominado evasão escolar.

É importante destacar que o fenômeno da evasão escolar vem sendo

investigado há muitos anos por pesquisadores do campo da gestão escolar no

sentido de buscar suas causas, assim como vem despertando atenção dos órgãos

de controle externo, no tocante a utilização eficiente dos recursos públicos

destinados a políticas públicas educacionais.

No próprio sítio da Pró-reitoria de Ensino (PROEN) do Instituto Federal de

Mato Grosso (IFMT), na aba “Documentos”, na opção “Mapeamento de Processos

Acadêmicos”, lista-se um rol de atividades mapeadas de ensino realizadas pelos

burocratas, servidores públicos, principais executores das políticas públicas.

O mapeamento dos processos acadêmicos acessíveis numa página da

internet permite a qualquer um dos atores envolvidos no processo de política pública

educacional o conhecimento de como a política pública estruturada formalmente

pelos legisladores materializa-se no dia a dia das ações que envolvem as atividades

de uma instituição de ensino, podendo de alguma forma ser objeto de

questionamentos que permitem a melhoria do fluxo processual.

Os processos acadêmicos disponibilizados no sítio da instituição são

apresentados por meio de “fluxogramas”, elaborados pelo software denominado

Bizagi Modeler com o uso de notações (símbolos) internacionais, permitindo uma

interpretação desprovida de ambiguidades a respeito do processo analisado.

Figura 03 - Fluxograma do processo de evasão escolar no IFMT
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Fonte: PROEN/IFMT.

O processo de monitoramento de evasão escolar do Instituto Federal de Mato

Grosso - IFMT materializa-se de forma descentralizada nas dependências do

Departamento de Ensino (DE) de seus respectivos campi. Sua primeira atividade é

iniciada a partir da emissão de relatórios de alunos que efetuaram a renovação da

matrícula após 10 dias úteis do início das aulas no período letivo (semestral/anual),

sucedida com o registro desses dados no sistema “Q-acadêmico”.

Uma vez alimentado o sistema com os discentes que efetuaram as inscrições

no período a ser iniciado, instaura-se um processo que será encaminhado à

Secretaria Geral de Documentação Escolar (SGDE/SRE) do campus, para fins de

registro no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e

Tecnológica - SISTEC e arquivamento da documentação comprobatória, encerrando

o processo.

Silva Filho (2007) aponta que o fenômeno da evasão escolar pode ser

estudado sob dois enfoques possíveis, internamente quando se avalia o abandono

dos alunos que deixaram a instituição, por meio da extração de dados do

departamento de registro escolar e externamente quando se avalia a saída dos

discentes do sistema educacional, por meio da extração de dados dos mais

abrangentes de propriedade dos órgãos responsáveis.

A presente proposta de melhoria teve como objetivo institucionalizar um

mecanismo de acompanhamento da evasão, registrando os diversos casos,

agrupando e analisando subgrupos, ou diferentes situações (cancelamentos,

trancamento, transferência, por exemplo) e, a partir disso organizar tabelas e
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gráficos que demonstrem a evolução da evasão para buscar formas de combatê-la

com fundamento nos resultados.

Nesta sistemática, a presente pesquisa se propôs em disponibilizar uma

ferramenta de monitoramento que permite a mensuração da evasão escolar com o

auxílio de uma planilha eletrônica online, permitindo que sua alimentação seja

realizada de forma compartilhada entre os coordenadores de cursos e seus

dirigentes, produzindo informações instantâneas e auxiliando os gestores na tomada

de decisões no que se refere a contenção desta problemática.

Atualmente as informações produzidas pelo sistema “Q-acadêmico” ocorrem

quando dos inícios dos períodos letivos, semestralmente para os cursos de nível

superior e anualmente para os cursos profissionalizantes de nível médio técnico,

diante desta limitação no software de registro acadêmico, observou-se por meio dos

diários dos professores, durante os anos que o curso transcorreu (apêndices A - Z)

que os números de matriculados/evadidos sofriam alterações anualmente,

prejudicando o processo de monitoramento do fenômeno.

Buscou-se medir a evasão nas turmas dos cursos profissionalizantes técnicos

integrados ao nível médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Mato Grosso (IFMT) - Campus Alta Floresta, durante os anos de 2015 a 2018 por

meio da comparação entre o número de ingressantes no ano de formação dessa

turma e o número de concluintes do mesmo grupo de alunos, conforme metodologia

sugerida por Silva Filho (2007).

As primeiras turmas que foram objeto de análise ingressaram na instituição no

ano de 2015, quando do início de suas atividades no município de Alta Floresta e em

Paranaíta por meio de seu Centro de Referência, sendo ofertadas um total de 105

vagas para o curso técnico em administração integrado ao nível médio. Dessas 105

vagas ofertadas, 69 matricularam-se em Alta Floresta e 37 no município de

Paranaíta, conforme dados extraídos de diários de turma constantes nos apêndices

A, B e C

Quadro 03 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Concluintes -

Turmas Ingressantes do ano de 2015.

ANO DE
INGRESSO TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2015 ADM.ALF.A
69 69 69 69 57 57 57 57 53 53 53 53

1º TURMAS DE EGRESSOS2015 ADM.ALF.B

2015 ADM.PTA.A 37 37 37 37 28 28 28 28 22 22 22 22

Fonte: elaborado pelo autor.

As turmas A e B do curso de administração do campus Alta Floresta que

ingressaram no ano de 2015 tiveram seus dados, excepcionalmente no decorrer das

observações realizadas nesta pesquisa, aglutinados, visto que muitos alunos

matriculados inicialmente nas turmas A se deslocaram no decorrer no curso para a

turma B e vice-versa, prejudicando as análises da evasão por turma.

Quadro 04 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadidos -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes do ano de 2015.

ANO DE
INGRESSO TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2015 ADM.ALF.A
0 0 0 0 12 12 12 12 16 16 16 16

1º TURMAS DE EGRESSOS2015 ADM.ALF.B

2015 ADM.PTA.A 0 0 0 0 9 9 9 9 15 15 15 15

Fonte: elaborado pelo autor.

A tabela acima demonstra o número de evadidos durante o período que o

curso transcorreu entre 2015 a 2017, totalizando 16 alunos nas turmas A/B em Alta

Floresta e 15 alunos no centro de referência de Paranaíta, ambos do curso técnico

em Administração integrado ao nível médio. Observa-se que os números de

evadidos durante os quatros bimestres de cada ano se mantêm inalterados, visto a

periodicidade anual de produção de informações gerados pelo sistema de registro

acadêmico.

Buscando subsidiar a elaboração de um ferramenta que possibilitasse o

monitoramento da permanência e êxito dos alunos dos cursos técnicos no campus

Alta Floresta, foram disponibilizados durante os dias 11/02/2020 a 21/03/2020

questionários online aos discentes de cursos profissionalizantes integrados de nível
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médio, de modo que contemplasse aqueles que não tinham conectividade à internet,

realizou-se uma força-tarefa juntamente com as coordenações dos cursos e de

assistência estudantil para que os alunos utilizassem os laboratórios de informática e

respondessem às questões disponibilizadas.

Dentre os discentes que responderam o questionário 202 estavam

matriculados no Campus de Alta Floresta e 42 do Centro de Referência de

Paranaíta, totalizando 244 alunos dos cursos técnico em agropecuária e em

administração, distribuídas em diversas turmas do 1º, 2º e 3º ano que ingressaram

nos anos de 2020, 2019 e 2018, respectivamente.

Quando questionados sobre o meio de transporte utilizados para chegarem à

instituição de ensino, apresentou-se os seguintes resultados: 178 (cento e setenta e

oito) utilizam o transporte público municipal, 33 (trinta e três) veículo próprio, 14

(catorze) transporte particular, 11 (onze) bicicleta, 4 (quatro) a pé, 4 (quatro) carona.

Neste sentido, destaca-se que o transporte público municipal de Alta Floresta não é

gratuito aos estudantes, tendo os discentes que arcarem com os custos da tarifa de

50% como relatado pelo discente evadido:

[...] era R$ 2,50 cada passe, foi o gasto maior, eu juntava dinheiro e quando
vendiam os passes eu comprava uma quantia, não era uma quantia grande,
era o razoável para uma semana por aí, no mês dava uns R$ 100,00 (cem
reais) só de passe, tirando as vezes que não dava pra comprar a meia tarifa
e você tinha que pagar R$ 5,00 (cinco reais) na ida e R$ 5,00 reais na volta
porque não tinha passe estudantil [...] o gasto era muito alto podendo
chegar a R$ 20,00 (vinte reais) em um dia, indo e voltando de manhã já
seriam R$ 10,00 (dez reais) mais a ida e volta da tarde [...]

Destaca-se que as despesas referentes ao deslocamento dos alunos que
faziam uso do transporte público municipal pesavam no orçamento de muitas
famílias, levando 160 (cento e sessenta) alunos considerarem o transporte como um
possível empecilho em dar continuidade aos estudos, isto é, 65,57% dos
respondentes.

Quadro 05 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadido (%) -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes no ano de 2015.

ANO DE
INGRES

SO
TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB 2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

2015
ADM.AL

F.A
0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

17,4
%

17,4
%

17,4
%

17,4
%

23,2
%

23,2
%

23,2
%

23,2
% 1º TURMAS DE EGRESSOS
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2015
ADM.AL

F.B

2015
ADM.PT

A.A
0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

24,3
%

24,3
%

24,3
%

24,3
%

40,5
%

40,5
%

40,5
%

40,5
%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando proporcionalmente as taxas de evasão escolar das turmas do

curso profissionalizante que iniciaram no ano de 2015, observou-se que ao final do

ciclo, isto é, após os três anos de integralização do curso, as taxas de evasão das

turmas A/B foi de 23,2% e da turma do centro de referência de Paranaíta fechou em

40,5%, permitindo neste contexto uma melhora significativa no diagnóstico da

evasão escolar e no monitoramento deste indicador.

No tocante às ações institucionais quanto à acessibilidade de alunos com

algum tipo deficiência, 12 (doze) declararam sofrer com baixa visão, despertando

nesta situação hipotética atenção por parte da assistência estudantil do campus em

auxiliar o discente na compra de óculos, como foi explanado abaixo:

[...] eu usava óculos desde o primeiro ano, a gente entrou de férias, quando
voltou para a escola meus óculos estava quebrado, eu tinha feito uma
modificação nele para poder segurar mais um tempo, até que ele quebrou
de vez, neste ano a escola ainda forneceu uns óculos para mim. Eu paguei
um exame e eles me deram a lente e a armação por meio de um auxílio,
eles falaram que iriam demorar em média duas semanas, mas demorou três
meses para mim poder pegar os óculos, tanto que neste tempo quando
peguei os óculos eu já precisava de um com grau maior, pois fiquei por
muito tempo forçando a vista [...]

Um dos motivos que afligem os discentes no seu desempenho escolar está

relacionado a dificuldade no relacionamento dele para com os membros de sua

família, 240 (duzentos e quarenta) discentes considerarem ser harmoniosa e normal,

com divergência, mas sem agressão e somente 4 (quatro) disseram ter um

relacionamento conflituoso, com agressão (física/verbais/psicológicas etc),

despertando por mais que seja um número baixo atenção por parte da assistência

estudantil, alguns desses conflitos podem ensejar mudanças na vida do aluno,

conforme apresentado abaixo:

[...] tinha uma época que eu e minha mãe se desentendeu, problemas de
família aí fui morar com minha avó [...]
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Tabela 06 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Concluintes -

Turmas Ingressantes do ano de 2016

ANO DE
INGRESSO TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2016 LOG.ALF.A

INÍCIO DO 2º
CICLO

9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4

2º TURMAS DE EGRESSOS

2016 ADM.ALF.A 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33

2016 ADM.ALF.B 33 33 33 33 28 28 28 28 24 24 24 24

2016 ADM.PTA.A 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20

2016 AGP.ALF.A 34 34 34 34 22 22 22 22 21 21 21 21

2016 AGP.ALF.B 29 29 29 29 24 24 24 24 22 22 22 22

Fonte: elaborado pelo autor.

No segundo ano de atividade da instituição de ensino mais dois novos cursos

profissionalizantes de nível médio técnico foram ofertados, sendo eles: logística na

modalidade de Educação para Jovens e Adultos (EJA) e agropecuária na

modalidade regular, ambos os cursos com tempo de integralização estimado três

anos, somado ao curso de administração que foi ofertado pelo segundo ano

consecutivo, totalizaram-se a entrada de mais seis turmas (apêndices D - I).

Tabela 07 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadidos -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes do ano de 2016

ANO DE
INGRESSO TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2016 LOG.ALF.A

INÍCIO DO 2º
CICLO

0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5

2º TURMAS DE EGRESSOS

2016 ADM.ALF.A 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

2016 ADM.ALF.B 0 0 0 0 5 5 5 5 9 9 9 9

2016 ADM.PTA.A 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

2016 AGP.ALF.A 0 0 0 0 12 12 12 12 13 13 13 13

2016 AGP.ALF.B 0 0 0 0 5 5 5 5 7 7 7 7

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir do ano de 2016 não houve transferência de alunos de uma turma A

para uma turma B do mesmo curso, neste contexto, os dados não precisaram ser
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aglutinados, como ocorreu no ano de 2015, sendo assim, as comparações entre as

turmas no tocante aos índices de evasão escolar puderam ser realizadas,

maximizando o processo avaliativo em questão, a partir do momento que se analisa

as características dos alunos que compõem cada turma.

Tabela 08 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadido (%) -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes no ano de 2016

ANO DE
INGRES

SO
TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB 2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

2016
LOG.AL

F.A

INÍCIO DO 2º CICLO

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

55,6
%

55,6
%

55,6
%

55,6
%

55,6
%

55,6
%

55,6
%

55,6
%

2º TURMAS DE EGRESSOS

2016
ADM.AL

F.A
0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2016
ADM.AL

F.B
0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

15,2
%

15,2
%

15,2
%

15,2
%

27,3
%

27,3
%

27,3
%

27,3
%

2016
ADM.PT

A.A
0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

33,3
%

33,3
%

33,3
%

33,3
%

33,3
%

33,3
%

33,3
%

33,3
%

2016
AGP.AL

F.A
0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

35,3
%

35,3
%

35,3
%

35,3
%

38,2
%

38,2
%

38,2
%

38,2
%

2016
AGP.AL

F.B
0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

17,2
%

17,2
%

17,2
%

17,2
%

24,1
%

24,1
%

24,1
%

24,1
%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao observar os dados de evasão coletados das turmas que ingressaram no

ano de 2016, também denominadas, turmas do 2º ciclo, nota-se a presença quase

que frequente das taxas de evasão acima dos 10% não recomendadas pelos órgãos

de controle externo, destacando para os 55,6% de evasão na turma do curso de

logística ofertado na modalidade EJA, resultante esta que pode ter sido o motivo

principal para que o curso não fosse ofertado novamente no ano de 2017.

Na segunda colocação dentre os motivos que possivelmente poderiam ser um

empecilho a permanência do aluno em continuar os estudos, 30,32% apresentaram

a dificuldade em custear o almoço/lanche na própria instituição, indo ao encontro

com a explanação abaixo:

[...] na época eu levava almoço de casa, pegava almoço e trazia de casa,
tinha vez que a minha mãe fazia de manhã e tinha vez que ela levava pra
mim. Ela ia lá e levava o almoço pra mim eu pegava e almoçava na escola.
Tinha época que eu fazia, eu fazia o almoço de noite, porque ficava sozinho
em casa, minha mãe trabalhava num hotel, saia de madrugada e voltava só
de tardão, aí eu fazia o almoço de noite [...]
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Tabela 09 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Concluintes -

Turmas Ingressantes do ano de 2017

ANO DE
INGRESSO

TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2017 ADM.ALF.A

INÍCIO DO 3º CICLO

35 35 35 35 34 34 34 34 30 30 30 30

3º TURMAS DE
EGRESSOS

2017 ADM.ALF.B 36 36 36 36 33 33 33 33 26 26 26 26

2017 ADM.PTA.A 29 29 29 29 25 25 25 25 25 25 25 25

2017 AGP.ALF.A 35 35 35 35 28 28 28 28 22 22 22 22

2017 AGP.ALF.B 35 35 35 35 28 28 28 28 23 23 23 23

Fonte: elaborado pelo autor.

No ano de 2017 iniciaram-se cinco turmas de cursos profissionalizantes

integrados ao nível médio, sendo três do curso de administração e duas do curso de

agropecuária, para fins de análise dessas turmas (apêndices J, K L, M e N)

denomina-se como aquelas do 3º ciclo encerrada no ano de 2019.

Quando questionados quanto a renda média mensal familiar, 78 (setenta e

oito) alunos disseram ser de até R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), ou seja,

um salário mínimo, 73 (setenta e três) alunos disseram ser de 1.045,00 (mil e

quarenta e cinco reais) à R$ 2.090,00 (dois mil reais) ou seja, até dois salários

mínimos.

Considerando que 124 (cento e vinte e quatro) alunos disseram residir com

mais de 3 (três) pessoas na casa, pressupõe-se que a renda per capita familiar

desses 124 discentes é menor que 1 (um) salário mínimo, o que acaba colocando

esses alunos numa condição vulnerável economicamente, podendo em alguns

casos ter seu rendimento acadêmico comprometido, como o relatado abaixo:

[...] às vezes eu estava lá na escola e ficava pensando, poxa! Deveria tá
estudando em outro lugar e deveria tá trabalhando pra pelo menos ajudar
minha avó na casa dela, ter um dinheiro a mais, tanto que eu sai do IF mais
por conta de ter que trabalha pra ajudar em casa [...]

Aliada a esta constatação de renda per capita inferior a um salário mínimo,

229 (duzentos e vinte e nove) discentes disseram não contribuir com a renda

familiar, entretanto 13 (treze) desses alunos disseram participar de alguma atividade

remunerada (Programa de monitoria, projeto de pesquisa ou extensão) no IFMT,



67

beneficiando mesmo que indiretamente a renda da família que este aluno está

inserido.

Tabela 10 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadidos -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes do ano de 2017

ANO DE
INGRESSO

TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2017 ADM.ALF.A

INÍCIO DO 3º CICLO

0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 5 5

3º TURMAS DE
EGRESSOS

2017 ADM.ALF.B 0 0 0 0 3 3 3 3 10 10 10 10

2017 ADM.PTA.A 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

2017 AGP.ALF.A 0 0 0 0 7 7 7 7 13 13 13 13

2017 AGP.ALF.B 0 0 0 0 7 7 7 7 12 12 12 12

Fonte: elaborado pelo autor.

Observou-se que o número de evadidos do curso técnico em agropecuária no

ano de 2017, bem como de anos anteriores, foi relativamente superior em

comparação com os evadidos do curso técnico em administração, cuja informação

produzida por esta ferramenta de monitoramento pode dar início a um estudo

investigativo, buscando entender este comportamento do fenômeno da evasão

escolar, que tende a ser timidamente mais forte no curso das ciências agrárias.

Tabela 11 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadidos (%) -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes no ano de 2017

ANO DE
INGRES

SO
TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

2017

ADM.AL

F.A

INÍCIO DO 3º CICLO

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

2,9

%

2,9

%

2,9

%

2,9

%

14,3

%

14,3

%

14,3

%

14,3

%

3º TURMAS DE
EGRESSOS

2017

ADM.AL

F.B

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

8,3

%

8,3

%

8,3

%

8,3

%

27,8

%

27,8

%

27,8

%

27,8

%

2017

ADM.PT

A.A

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

13,8

%

13,8

%

13,8

%

13,8

%

13,8

%

13,8

%

13,8

%

13,8

%

2017

AGP.AL

F.A

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

20,0

%

20,0

%

20,0

%

20,0

%

37,1

%

37,1

%

37,1

%

37,1

%

2017

AGP.AL

F.B

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

20,0

%

20,0

%

20,0

%

20,0

%

34,3

%

34,3

%

34,3

%

34,3

%
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Fonte: elaborado pelo autor.

Certifica-se novamente a incidências de taxas de evasão acima da

recomendação proferida por órgãos de controle externo, cabendo a instituição

analisar se as políticas públicas educacionais e assistenciais estão sendo

executadas de forma eficaz, redefinindo ou mesmo ampliando os programas que

corroboram de alguma maneira para a contenção do fenômeno monitorado.

Tabela 12 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Concluintes -

Turmas Ingressantes do ano de 2018

ANO DE
INGRESSO

TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2018 ADM.ALF.A

INÍCIO DO 4º CICLO

34 34 34 34 30 30 30 30 30

2018 ADM.ALF.B 32 32 32 32 30 30 30 30 29

2018 AGP.PTA.A 30 30 30 30 28 28 28 28 24

2018 AGP.ALF.A 36 36 36 36 28 28 28 28 21

2018 AGP.ALF.B 34 34 34 34 24 24 24 24 22

Fonte: elaborado pelo autor.

No ano de 2018 houve alterações na grade de cursos oferecidos pelo Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Alta Floresta,

onde o curso de administração deixou de ser ofertado no Centro de Referência de

Paranaíta, dando lugar ao curso de agropecuária, neste sentido, a composição da

quantidade de turmas que anteriormente eram formadas por três do curso de

administração e duas do curso de agropecuária passou a ser inversa, ou seja, três

do curso de agropecuária e duas do curso de administração.

Tabela 13 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadidos -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes do ano de 2018

ANO DE
INGRESSO

TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B
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2018 ADM.ALF.A

INÍCIO DO 4º CICLO

0 0 0 0 4 4 4 4 4

2018 ADM.ALF.B 0 0 0 0 2 2 2 2 3

2018 AGP.PTA.A 0 0 0 0 2 2 2 2 6

2018 AGP.ALF.A 0 0 0 0 8 8 8 8 15

2018 AGP.ALF.B 0 0 0 0 10 10 10 10 12

Fonte: elaborado pelo autor.

O monitoramento da evasão escolar nas turmas que iniciaram o seu ciclo de

integralização no ano de 2018 não foi finalizado, visto que o calendário acadêmico

foi suspenso do dia 16 de março de 2020 até o dia 26 de julho de 2020, em

decorrência da pandemia do COVID-19, retornando as atividades de ensino no

formato a distância com previsão de encerramento do período letivo de 2020 no dia

15 de abril de 2021.

Tabela 14 - Instrumento de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadidos (%) -

Frequência Acumulada - Turmas Ingressantes no ano de 2018

ANO DE
INGRES

SO
TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB
2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

2018

ADM.AL

F.A

INÍCIO DO 4º CICLO

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

11,8

%

11,8

%

11,8

%

11,8

%

11,8

%

2018

ADM.AL

F.B

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

6,3

%

6,3

%

6,3

%

6,3

%

9,4

%

2018

AGP.PT

A.A

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

6,7

%

6,7

%

6,7

%

6,7

%

20,0

%

2018

AGP.AL

F.A

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

22,2

%

22,2

%

22,2

%

22,2

%

41,7

%

2018

AGP.AL

F.B

0,0

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

29,4

%

29,4

%

29,4

%

29,4

%

35,3

%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Dentre as taxas monitoradas nas turmas identificadas como do 4º ciclo,

destaca-se a turma A do curso técnico em agropecuária integrado ao nível médio do

Campus Alta Floresta, visto que no início do 3º e último ano para integralização

curso, antes mesmo do momento pandêmico, a taxa acumulada de evasão escolar

chegou a 41,70%, muito acima da taxa média de evasão escolar do curso e do

parâmetro proposto pelo TCU de 10%.
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Observa-se que o processo explanado nos parágrafos anteriores apresenta

algumas limitações em seu monitoramento, tais como: somente a diretoria de ensino

tem acesso aos dados de evasão escolar do campus, os dados são obtidos

periodicamente, via de regra, semestralmente ou anualmente, prejudicando neste

sentido, o monitoramento do tipo “in itinere”, aquele realizado durante o processo de

política pública (SECCHI, 2015).

6.2 Plano de Ação Sugerido

O desenvolvimento do presente estudo necessitou ter acesso às

dependências da instituição de ensino a ser pesquisada, uma vez que um dos

instrumentos de coletas de dados mencionada na metodologia de trabalho foram os

registros físicos disponíveis na Secretaria de Registro Escolar - SRE, setor

operacional junto ao Departamento de Ensino - DE do campus Alta Floresta, tal

acesso foi concedido ao chefe do supracitado departamento, mediante

encaminhamento de ofício, solicitando alguns dados qualitativos e quantitativos

relacionadas à evasão, retenção e conclusão.

Diante da imprescindibilidade da função “controle” nos processos

administrativos de uma organização, seja ela de natureza pública ou privada, há a

necessidade de acompanhamento das ações que outrora foram planejadas. Neste

sentido, a ferramenta 5W2H oferece ao gestor um controle sobre as ações a serem

implementadas ou até mesmo já implementadas nas organizações.

A ferramenta auxilia na elaboração de um plano de ação, que por sua

simplicidade, objetividade e orientação vem sendo utilizada por muitos gestores, que

tem como premissa “direcionar a discussão em um único foco, evitando a dispersão

das ideias. É uma ferramenta útil em duas situações distintas de análise: a)

verificação da ocorrência de um problema e (b) Elaboração de um plano de ação”

(COLLETTI, 2010, p. 136).

A ferramenta 5W2H, segundo Deolindo (2011, p. 109), “tem o objetivo de

mostrar claramente todos os aspectos que devem ser definidos em um plano de

ação”. Tal instrumento de monitoramento, consiste em responder a sete perguntas

básicas, sendo elas: What? (O que?), When? (Quando?), Who? (Quem?), Where?

(Onde?), Why? (Por que?), How (Como?), How much? (Quanto?), justificando assim

o nome da ferramenta 5W2H em virtude dos acrônimos das perguntas a serem

respondidas pela ferramenta.
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Neste sentido, a ferramenta busca ser uma sistemática para compreender

uma determinada situação através de uma representação gráfica, respondendo os

questionamentos do que será feito, quando será feito, quem irá fazer, onde será

feito, por que será feito, como será feito, quanto custará o que será feito (LISBOA,

2012).

O plano de ação elaborado consiste na consecução de 4 (quatro) etapas

consecutivas, sendo: apresentação e validação dos instrumentos de monitoramento

de evasão escolar, instauração de grupo de trabalho (GT) para elaboração do

regimental, consulta à comunidade acadêmica, alteração do regimental, publicação

do regimental e por derradeiro, programa de treinamento. Dentre essas etapas

destaca-se na ferramenta a dispensa de recursos financeiros a sua concretização.
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Tabela 15 - Plano de ação 5W2H

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 04: Possibilidades de situação (status) de matrícula de estudantes no SISTEC
em um ciclo.

Fonte: Equipe de sistematização do documento orientador (2014).

No que diz respeito à coleta de dados quantitativos com relação ao número

de matriculados ativos em curso ou integralizado, matriculados inativos transferido

interno, transferidos externo, desligado/desistente e evadido serão obtidos por meio

do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica -

SISTEC, mediante prévia autorização da Pró-reitoria de Ensino - PROEN, bem como

ao sistema Q-acadêmico, plataforma que consolida todas os dados pessoais e

escolares do discente.

Considerando a necessidade da realização de entrevistas como instrumento

complementar nos processos relativos à coleta de dados para fins da pesquisa em

discussão foram realizados encontros quinzenais com três grupos específicos,

sendo eles: Chefe de Departamento de Ensino, Presidente da Comissão Local de

Permanência e Êxito e com alguns membros da Equipe Multiprofissional do campus.

As entrevistas realizadas têm como premissa atingir diversos públicos no

tocante a coleta de dados, de modo que sejam suficientes no diagnóstico dos

fenômenos relacionados à problemática da evasão escolar, tais servidores,

pertencerão ao quadro do campus Alta Floresta, que foi objeto de investigação e

servidores de outros campus que fazem parte da Comissão Central de Permanência

e Êxito do Instituto Federal de Mato Grosso, instituída pela portaria IFMT nº 2.322,

de 28 de outubro de 2015.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES

O presente estudo identificou que a problemática da evasão escolar é uma

realidade no Instituto Federal de Educação, Ciência e Mato Grosso de Mato Grosso -

IFMT, assim como de muitas organizações de ensino que ofertam cursos

profissionalizantes no Brasil e no mundo, que vem sendo objeto de estudos por

parte de autores que atuam na área educacional, pedagógica, social, políticas

públicas, administração escolar, dentre outras que buscam compreender o

fenômeno e suas consequências.

No Campus Alta Floresta, desde a sua fundação no ano de 2015

identificou-se a presença quase que corriqueira de taxas de evasão escolar acima

dos parâmetros estabelecidos no Plano de Nacional de Educação (PNE),

merecendo um estudo mais aprofundado das causas do abandono escolar, nos

cursos técnicos profissionalizantes integrados ao nível médio.

Detectou-se que um dos grandes gargalos no tocante ao monitoramento

quantitativo da evasão dentro da instituição de ensino, ocorre em detrimento a

limitações do próprio sistema de registro escolar, denominado “Q-acadêmico”, visto a

sua capacidade de gerar relatórios atualizados somente quando da efetivação das

matrículas dos alunos, anualmente aos alunos do ensino médio e semestralmente

aos alunos do ensino superior.

Diante das limitações impostas pelo software de registro acadêmico no

monitoramento da evasão escolar, verificou-se a necessidade de construção de um

ferramental que permitisse uma avaliação do fenômeno durante os processos

educacionais, auxiliando os tomadores de decisão na elaboração de políticas

públicas e de ações institucionais que possibilitasse a mensuração e a contenção da

problemática.

O instrumento elaborado permitiu mensurar quantitativamente o fenômeno da

evasão escolar no campus de Alta Floresta, assim como, analisar por meio de uma

série histórica, ou seja, desde a abertura da primeira turma em 2015 até o ano de

2018, como os indicadores se comportou no decorrer deste período.

A aplicação de questionários aos alunos dos cursos técnicos em agropecuária

e administração por meio da ferramenta online Google Forms, consubstanciou-se

num outro instrumento de monitoramento da evasão escolar, objeto de investigação
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desta pesquisa, desta vez trazendo elementos qualitativos junto aos quantitativos

apresentados na planilha de monitoramento.

Nesta perspectiva, a produção de dados que viessem suplementar a

compreensão do fenômeno estudado foi maximizada com a realização de entrevista

com o aluno evadido, potencializando a entrada de algumas questões na agenda

formal da instituição de ensino, buscando a elaboração de programas que viessem a

mitigar as dificuldades encontradas pelos discentes durante a integralização do

curso.

Dentre as informações obtidas por meio da entrevista e ratificada após a

sistematização dos dados coletados dos alunos por meio dos questionários

respondidos online, verificou-se que a maior parte dos alunos encontram

dificuldades em ter uma alimentação adequada no dia a dia de suas atividades

escolares, assim como em arcar com os custos de deslocamento até o campus.

O presente trabalho poderá ser utilizado em estudos comparativos da evasão

escolar durante os períodos que antecederam e sucederam a pandemia da

COVID-19, considerando as particularidades das modalidades predominantemente

utilizados em cada um desses períodos e a características dos alunos quanto a

conectividade, ou seja, acesso à internet, muito deficiente na região do extremo

norte de Mato Grosso.
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APÊNDICE A - Painel de Monitoramento de Permanência e Êxito - Dashboard -
Concluintes
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CICLO

9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4
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35 35 35 35 34 34 34 34 30 30 30 30

3º TURMAS
DE

EGRESSOS

2017 ADM.ALF.
B 36 36 36 36 33 33 33 33 26 26 26 26

2017 ADM.PTA.
A 29 29 29 29 25 25 25 25 25 25 25 25

2017 AGP.ALF.A 35 35 35 35 28 28 28 28 22 22 22 22

2017 AGP.ALF.B 35 35 35 35 28 28 28 28 23 23 23 23

2018 ADM.ALF.
A

INÍCIO DO 4º CICLO

34 34 34 34 30 30 30 30 30

2018 ADM.ALF.
B 32 32 32 32 30 30 30 30 29

2018 AGP.PTA.
A 30 30 30 30 28 28 28 28 24

2018 AGP.ALF.A 36 36 36 36 28 28 28 28 21

2018 AGP.ALF.B 34 34 34 34 24 24 24 24 22
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APÊNDICE B - Painel de Monitoramento de Permanência e Êxito - Dashboard -
Evadidos

ANO DE
INGRESS

O
TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

1
º
B

2
º
B

3
º
B

4
º
B

2015
ADM.ALF.

A
0 0 0 0 12 12 12 12 16 16 16 16

1º TURMAS DE EGRESSOS2015
ADM.ALF.

B

2015
ADM.PTA.

A 0 0 0 0 9 9 9 9 15 15 15 15

2016 LOG.ALF.A

INÍCIO DO
2º CICLO

0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5

2º TURMAS DE
EGRESSOS

2016
ADM.ALF.

A 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

2016
ADM.ALF.

B 0 0 0 0 5 5 5 5 9 9 9 9

2016
ADM.PTA.

A 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

2016 AGP.ALF.A 0 0 0 0 12 12 12 12 13 13 13 13

2016 AGP.ALF.B 0 0 0 0 5 5 5 5 7 7 7 7

2017
ADM.ALF.

A

INÍCIO DO 3º CICLO

0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 5 5

3º TURMAS
DE

EGRESSOS

2017
ADM.ALF.

B 0 0 0 0 3 3 3 3 10 10 10 10

2017
ADM.PTA.

A 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

2017 AGP.ALF.A 0 0 0 0 7 7 7 7 13 13 13 13

2017 AGP.ALF.B 0 0 0 0 7 7 7 7 12 12 12 12

2018
ADM.ALF.

A

INÍCIO DO 4º CICLO

0 0 0 0 4 4 4 4 4

2018
ADM.ALF.

B 0 0 0 0 2 2 2 2 3

2018 AGP.PTA.A 0 0 0 0 2 2 2 2 6

2018 AGP.ALF.A 0 0 0 0 8 8 8 8 15

2018 AGP.ALF.B 0 0 0 0 10 10 10 10 12
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APÊNDICE C - Painel de Monitoramento de Permanência e Êxito - Evadidos (%) -
Frequência Acumulada

TURMA

PERÍODO LETIVO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ºB 2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

1º
B

2º
B

3º
B

4º
B

ADM.AL
F.A 0,0

%
0,0
%

0,0
%

0,0
%

17,
4%

17,
4%

17,
4%

17,
4%

23,
2%

23,
2%

23,
2%

23,
2%

1º TURMAS DE EGRESSOSADM.AL
F.B

ADM.P
TA.A

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

24,
3%

24,
3%

24,
3%

24,
3%

40,
5%

40,
5%

40,
5%

40,
5%

LOG.AL
F.A

INÍCIO DO 2º
CICLO

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

55,
6%

55,
6%

55,
6%

55,
6%

55,
6%

55,
6%

55,
6%

55,
6%

2º TURMAS DE EGRESSOS

ADM.AL
F.A

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

ADM.AL
F.B

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

15,
2%

15,
2%

15,
2%

15,
2%

27,
3%

27,
3%

27,
3%

27,
3%

ADM.P
TA.A

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

33,
3%

33,
3%

33,
3%

33,
3%

33,
3%

33,
3%

33,
3%

33,
3%

AGP.AL
F.A

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

35,
3%

35,
3%

35,
3%

35,
3%

38,
2%

38,
2%

38,
2%

38,
2%

AGP.AL
F.B

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

17,
2%

17,
2%

17,
2%

17,
2%

24,
1%

24,
1%

24,
1%

24,
1%

ADM.AL
F.A

INÍCIO DO 4º CICLO

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

11,
8%

11,
8%

11,
8%

11,
8%

11,
8%

ADM.AL
F.B

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

6,3
%

6,3
%

6,3
%

6,3
%

9,4
%

AGP.PT
A.A

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

6,7
%

6,7
%

6,7
%

6,7
%

20,
0%

AGP.AL
F.A

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

22,
2%

22,
2%

22,
2%

22,
2%

41,
7%

AGP.AL
F.B

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

29,
4%

29,
4%

29,
4%

29,
4%

35,
3%



87

APÊNDICE D - Questionário Monitoramento das Ações de Permanência e Êxito dos
Estudantes IFMT - Campus Alta Floresta - Questões internas à Instituição
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APÊNDICE E - Questionário Monitoramento das Ações de Permanência e Êxito dos
Estudantes IFMT - Campus Alta Floresta - Informações Pessoais do Aluno
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APÊNDICE F - Questionário Monitoramento das Ações de Permanência e Êxito dos
Estudantes IFMT - Campus Alta Floresta - Informações Acadêmicas
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APÊNDICE G - Questionário Monitoramento das Ações de Permanência e Êxito dos
Estudantes IFMT - Campus Alta Floresta - Situação Socioeconômica Familiar



104



105



106



107



108

APÊNDICE H - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2015_ADM_ALF_A

Nº
2015 2016 2017

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Ana Carolina Nascimento Ana Carolina Nascimento Ana Carolina Nascimento

2 Ana Paula Pereira Moura Ana Paula Pereira Moura Ana Paula Pereira Moura

3 Bruna Francisquete Costa Bruna Francisquete Costa Bruna Francisquete Costa

4 Caio Fernandes Gabriel Moreira da Costa Igor Vinícius Berlanda

5 Felipe Christopher Favaro Rocha Igor Vinícius Berlanda Isamara Souza da Costa

6 Gabriel Moreira da Costa Isamara Souza da Costa Jéssica Ketlin Pereira da Silva

7 Gisandro Gustavo Zaura Jéssica Ketlin Pereira da Silva João Francisco Gerlach Gesualdo

8 Igor Vinícius Berlanda João Francisco Gerlach Gesualdo Joice de Souza Nunes

9 Isamara Souza da Costa Joice de Souza Nunes Julia Gabriele Marques dos Santos

10 Jéssica Ketlin Pereira da Silva Juann Willyan Gilio Katlyn Lorraine de Sousa Figueredo

11 João Francisco Gerlach Gesualdo Julia Gabriele Marques dos Santos Kauane Pereira Matos

12 Joice de Souza Nunes Katlyn Lorraine de Sousa Figueredo Leonardo Andrade Ferraresi

13 Juann Willyan Gilio Kauane Pereira Matos Letícia Machado Pasuch

14 Julia Gabriele Marques dos Santos Leonardo Andrade Ferraresi Luisa Cecconello Soares

15 Kamila Raiane Nogueira de Souza Letícia Machado Pasuch Mariana Decol Perbelini

16 Katlyn Lorraine de Sousa Figueredo Luisa Cecconello Soares Mickaela Laryssa Ferreira Lage

17 Kauane Pereira Matos Mariana Decol Perbelini Milena Lopes Ditos

18 Leonardo Andrade Ferraresi Mickaela Laryssa Ferreira Lage Paulo Henrique Cunha Thomazini

19 Letícia Machado Pasuch Milena Lopes Ditos Ricyane Jennyfer do Carmo Ferreira

20 Luisa Cecconello Soares Paulo Henrique Cunha Thomazini Stéphanie Adriene da Silva

21 Mariana Decol Perbelini Ricyane Jennyfer do Carmo Ferreira Thalia Castro Ferreira

22 Mickaela Laryssa Ferreira Lage Thalia Castro Ferreira Thayna Caroline Catarino da Silva

23 Milena Lopes Ditos Vanuza Eduarda de Souza Ramos Vanuza Eduarda de Souza Ramos

24 Nizael Vitor Lopes Serqueira Vítor Augusto da Silva Vitor Leandro Marques Nunes Telles de Oliveira

25 Paulo Henrique Cunha Thomazini Vitor Leandro Marques Nunes Telles de Oliveira Vitor Polachini de Luca

26 Ricyane Jennyfer do Carmo Ferreira Vitor Polachini de Luca Vitória Aparecida Santos Pereira

27 Solanielle Cristhine Castilho da Silva Vitória Aparecida Santos Pereira

28 Thalia Castro Ferreira Werônica Beatriz Duarte Sandmann

29 Vanuza Eduarda de Souza Ramos

30 Vítor Augusto da Silva

31 Vitor Leandro Marques Nunes Telles de Oliveira

32 Vitor Polachini de Luca

33 Vitória Aparecida Santos Pereira

34 Werônica Beatriz Duarte Sandmann
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APÊNDICE I - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2015_ADM_ALF_B

Nº
2015 2016 2017

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Adriadne Jankes dos Santos Adriadne Jankes dos Santos Ana Eloisa Danetti Ruiz

2 Ana Eloisa Danetti Ruiz Ana Eloisa Danetti Ruiz Bruna de Veiga Caioni

3 Bruna de Veiga Caioni Bruna de Veiga Caioni Bruna Nardes de Oliveira

4 Bruna Nardes de Oliveira Bruna Nardes de Oliveira Bruno Winter Krause

5 Bruno Winter Krause Bruno Winter Krause Daiane Martins Capiche

6 Daiane Martins Capiche Daiane Martins Capiche Edson dos Santos

7 Edson dos Santos Edson dos Santos Eliane dos Santos de Brito

8 Eliane dos Santos de Brito Eliane dos Santos de Brito Fernando Rocha Aleixo dos Santos

9 Felipe Souza Mattos Fernando Rocha Aleixo dos Santos Gisele Santos Pereira

10 Fernando Rocha Aleixo dos Santos Gabriela Lima Ribeiro Isabela Fernandes Freire da Silva

11 Gabriela Lima Ribeiro Gisele Santos Pereira Jean Pablo Loti Carvalho

12 Gisele Santos Pereira Isabela Fernandes Freire da Silva João Vitor Marques Lima

13 Heder Marques de Franca Jean Pablo Loti Carvalho Jones Gustavo Ignácio Costa

14 Isabela Fernandes Freire da Silva João Vitor Marques Lima Julia Carvalho Florentino de Oliveira

15 Jackeline Martins da Silva Jones Gustavo Ignácio Costa Larissa Gabrielly Lima

16 Jean Pablo Loti Carvalho Julia Carvalho Florentino de Oliveira Leonardo de Oliveira Gonçalves Vieira

17 João Vitor Marques Lima Larissa Gabrielly Lima Letícia Milena da Silva

18 Jones Gustavo Ignácio Costa Leonardo de Oliveira Gonçalves Vieira Letícia Pereira Leles

19 Julia Carvalho Florentino de Oliveira Letícia Milena da Silva Luis Leonardo Vitor Meyer de Freitas

20 Larissa Gabrielly Lima Letícia Pereira Leles Renan Kiister Dias

21 Leonardo de Oliveira Gonçalves Vieira Luis Leonardo Vitor Meyer de Freitas Severio Orlandi Neto

22 Letícia Milena da Silva Paula Melo da Silva Talita dos Santos Fernandes

23 Letícia Pereira Leles Renan Kiister Dias Tayla Carneiro Damasceno

24 Luis Leonardo Vitor Meyer de Freitas Severio Orlandi Neto Vanessa Pereira Pinto

25 Paula Melo da Silva Talita dos Santos Fernandes Vítor Augusto da Silva

26 Renan Kiister Dias Tayla Carneiro Damasceno Vitor de Sousa Pires

27 Sabrina Aparecida Machado Brito Vanessa Pereira Pinto Wallison Kauy Lustosa Alves

28 Severio Orlandi Neto Vitor de Sousa Pires

29 Talita dos Santos Fernandes Wallison Kauy Lustosa Alves

30 Tayla Carneiro Damasceno

31 Thayna Caroline Catarino da Silva

32 Vanessa Pereira Pinto

33 Vitor de Sousa Pires

34 Wallison Kauy Lustosa Alves
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APÊNDICE J - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2015_ADM_PTA_A

Nº
2015 2016 2017

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Ana Cleusa Dubiani Rezende Ana Cleusa Dubiani Rezende Ana Cleusa Dubiani Rezende

2 Beatriz Lorscheitter Beatriz Lorscheitter Beatriz Lorscheitter

3 Bianca Cibat Biazoto Bruna Melinho da Silva Caio Fernandes

4 Bruna Melinho da Silva Caio Fernandes Crislayne dos Santos Rodrigues

5 Crislayne dos Santos Rodrigues Crislayne dos Santos Rodrigues Eduardo Schwiderke

6 Eduardo Schwiderke Eduardo Schwiderke Elivelton de Souza Doratiotto

7 Elivelton de Souza Doratiotto Elivelton de Souza Doratiotto Gabriel Braga Oliveira

8 Emilly dos Reis Barrozo Emily Peteam de Souza Geisiana Pereira Vega

9 Emily Peteam de Souza Evelin Tainara dos Santos Guilherme Salles da Silva

10 Evelin Tainara dos Santos Gabriel Braga Oliveira Gustavo Henrique dos Reis Bezerra

11 Gabriel Braga Oliveira Geisiana Pereira Vega Gustavo Salles da Silva

12 Gabrielle Moura Paz Vorisek Guilherme Salles da Silva Iago Henrique Assi Brito

13 Geisiana Pereira Vega Gustavo Henrique dos Reis Bezerra Irene Queres Justino Buzette

14 Guilherme Salles da Silva Gustavo Salles da Silva Leonardo Schwiderke

15 Gustavo Henrique dos Reis Bezerra Iago Henrique Assi Brito Luiz Henrique Tscha da Silva

16 Gustavo Salles da Silva Irene Queres Justino Buzette Naiara Santos Véga

17 Iago Henrique Assi Brito Leonardo Schwiderke Renata Patias Cavalher

18 Irene Queres Justino Buzette Luiz Henrique Tscha da Silva Ricardo Ansolin Martins da Silva

19 Jadson da Silva dos Santos Naiara Santos Véga Stéfani de Souza Ferrareis

20 João Luiz Fernandes Viana Naisha Emanuella Bernardo Romero Tais Cristina Lopes Terras

21 Leonardo Schwiderke Renata Patias Cavalher Vanessa Telles de Oliveira

22 Leticia Silva de Moura Ricardo Ansolin Martins da Silva Vitor Leonardo Borowiec

23 Lorena Emanuelly de Oliveira Barbosa Stéfani de Souza Ferrareis

24 Luiz Henrique Tscha da Silva Stéphanie Adriene da Silva

25 Murilo Rogério Teixeira Oliveira Tais Cristina Lopes Terras

26 Naiara Santos Véga Tamires dos Santos

27 Naisha Emanuella Bernardo Romero Vanessa Telles de Oliveira

28 Renata Patias Cavalher Vitor Leonardo Borowiec

29 Ricardo Ansolin Martins da Silva

30 Stéfani de Souza Ferrareis

31 Stéphanie Adriene da Silva

32 Tais Cristina Lopes Terras

33 Tamires dos Santos

34 Vanessa Rocha de Lima

35 Vanessa Telles de Oliveira

36 Vitor Leonardo Borowiec
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APÊNDICE K - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2016_LOG_ALF_A

Nº
2016 2017 2018

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Andreia Regina Primo Denise Caroline Silva da Cruz Denise Caroline Silva da Cruz

2 Denise Caroline Silva da Cruz Gilmar de Sousa Martins Gilmar de Sousa Martins

3 Ederson Tiago Dondoni João Ricardo Basseto João Ricardo Basseto

4 Gilmar de Sousa Martins Patiele Levino dos Santos Patiele Levino dos Santos

5 João Ricardo Basseto

6 Natiele Pereira Roberto

7 Patiele Levino dos Santos

8 Roseli do Amparo Nascimento

9 Roseneide do Carmo Rodrigues
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APÊNDICE L - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2016_ADM_ALF_A

Nº
2016 2017 2018

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Amanda Borsatti Spagnolo Amanda Borsatti Spagnolo Amanda Borsatti Spagnolo

2 Amanda Yukari Sasaya Amanda Yukari Sasaya Amanda Yukari Sasaya

3 Ana Cristina Steigenberger Ana Cristina Steigenberger Ana Cristina Steigenberger

4 Cassiane Carvalho Lima Cassiane Carvalho Lima Cassiane Carvalho Lima

5 Eduardo Mattheus Gonçalves Dickel Eduardo Mattheus Gonçalves Dickel Eduardo Mattheus Gonçalves Dickel

6 Elson Araujo Vieira Elson Araujo Vieira Elson Araujo Vieira

7 Felipe Targino Rosa Evandro Dias de Souza Júnior Evandro Dias de Souza Júnior

8 Gabriel Tizo Petri Felipe Targino Rosa Felipe Targino Rosa

9 Gadiel Yossef de Oliveira dos Reis Gabriel Tizo Petri Gabriel Tizo Petri

10 Gustavo de Freitas Portão Gadiel Yossef de Oliveira dos Reis Gadiel Yossef de Oliveira dos Reis

11 Helen Rayane Batista dos Santos Gustavo de Freitas Portão Gustavo de Freitas Portão

12 Isis Fernandes Ribeiro Helen Rayane Batista dos Santos Helen Rayane Batista dos Santos

13 Jaine dos Reis de Andrade Jaine dos Reis de Andrade Jaine dos Reis de Andrade

14 Jessica Araujo da Silva Jessica Araujo da Silva Jessica Araujo da Silva

15 Jùlia Dorys Moreira Cruz Juliana Paiva Fontoura Juliana Paiva Fontoura

16 Juliana Paiva Fontoura Katerin Larissa Coladello Peixoto Katerin Larissa Coladello Peixoto

17 Katerin Larissa Coladello Peixoto Leonardo Gabriel Dias Domborowski Leonardo Gabriel Dias Domborowski

18 Leonardo Gabriel Dias Domborowski Lucas Medeiros dos Santos Lucas Medeiros dos Santos

19 Lucas Medeiros dos Santos Marcella Lucena Zonta Marcella Lucena Zonta

20 Marcella Lucena Zonta Marcelo Araujo Gaudêncio Marcelo Araujo Gaudêncio

21 Marcelo Araujo Gaudêncio Marco Tulio Rodrigues Prado Marco Tulio Rodrigues Prado

22 Marco Tulio Rodrigues Prado Maria Eduarda de Pedri de Mello Maria Eduarda de Pedri de Mello

23 Maria Eduarda de Pedri de Mello Mariana Paggi Mariana Paggi

24 Mariana Paggi Nizael Vitor Lopes Serqueira Nizael Vitor Lopes Serqueira

25 Nizael Vitor Lopes Serqueira Pedro Henrique Lopes Cardoso Pedro Henrique Lopes Cardoso

26 Pedro Henrique Lopes Cardoso Poliana Bonin Bortoluzzi Poliana Bonin Bortoluzzi

27 Poliana Bonin Bortoluzzi Rafaela Horodenski Borges Rafaela Horodenski Borges

28 Rafaela Horodenski Borges Samayra da Silva Zaura Samayra da Silva Zaura

29 Samayra da Silva Zaura Stephany Benin Felizardo Stephany Benin Felizardo

30 Stephany Benin Felizardo Thalyta Harumi Silva Fukuro Thalyta Harumi Silva Fukuro

31 Thalyta Harumi Silva Fukuro Thayna Caroline Catarino da Silva Vinicius Teodoro Tavares

32 Vinicius Teodoro Tavares Vinicius Teodoro Tavares Vitória Weber Vieira do Nascimento

33 Vitor Leandro Marques Nunes Telles de Oliveira Vitória Weber Vieira do Nascimento Yasmin Lamel Silva

34 Vitória Weber Vieira do Nascimento Yasmin Lamel Silva

35 Yasmin Lamel Silva



113

APÊNDICE M - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2016_ADM_ALF_B

Nº
2015 2016 2017

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Adriadne Jankes dos Santos Adrian da Silva Moura Andressa Carine Brito dos Santos

2 Adrian da Silva Moura Ana Eloisa Danetti Ruiz Anny Kathelen da Silva Pinto

3 Alexandre da Costa Francino Andressa Carine Brito dos Santos Brenda Elen Santos Menin

4 Ana Cristina de Sales Anny Kathelen da Silva Pinto Bruna Neri da Silva

5 Ana Eloisa Danetti Ruiz Brenda Elen Santos Menin Caroline de Moura

6 Ana Paula de Souza Antonioli Bruna Neri da Silva Daniele de Oliveira Costa

7 Andressa Carine Brito dos Santos Caroline de Moura Daniele Hola da Rocha

8 Anny Kathelen da Silva Pinto Daniele de Oliveira Costa Eduardo Prawuski Xavier Soares

9 Brenda Elen Santos Menin Daniele Hola da Rocha Felipe Christopher Favaro Rocha

10 Bruna Neri da Silva Eduardo Prawuski Xavier Soares Gabriel Henrique Dias dos Santos

11 Caroline de Moura Felipe Christopher Favaro Rocha Geovana Machado

12 Cledson Cardoso Linjardi Fernando Rocha Aleixo dos Santos Grazielle Greco Siqueira

13 Daniele de Oliveira Costa Gabriel Henrique Dias dos Santos Jadson da Silva dos Santos

14 Daniele Hola da Rocha Gabriel Moreira da Costa Jaine Vitoria Domborowski

15 Eduardo Prawuski Xavier Soares Geovana Machado João Marcos Lopes Silva

16 Felipe Christopher Favaro Rocha Grazielle Greco Siqueira João Wesley Padovani da Silva

17 Fernando Rocha Aleixo dos Santos Jadson da Silva dos Santos Jorge Petrick de Lima Gomes

18 Gabriel Henrique Dias dos Santos Jaine Vitoria Domborowski Leticia Rosa Domingos

19 Gabriel Moreira da Costa João Marcos Lopes Silva Micélia Carolina Medeiros Rodrigues

20 Gabriela Lima Ribeiro João Wesley Padovani da Silva Rafaela Brandão Leal

21 Geovana Machado Jorge Petrick de Lima Gomes Rallyson de Souza Rodrigues

22 Grazielle Greco Siqueira Julia Carvalho Florentino de Oliveira Tainara Mariano de Sousa

23 Guilherme Vicente da Silva Kamila Raiane Nogueira de Souza Tamara dos Santos Berlanda

24 Jaine Vitoria Domborowski Leticia Rosa Domingos Thais Alves de Carvalho

25 João Marcos Lopes Silva Micélia Carolina Medeiros Rodrigues

26 João Wesley Padovani da Silva Pedro Henrique Alves de Souza

27 Jorge Petrick de Lima Gomes Rafaela Brandão Leal

28 Juann Willyan Gilio Rallyson de Souza Rodrigues

29 Julia Carvalho Florentino de Oliveira Tainara Mariano de Sousa

30 Kamila Raiane Nogueira de Souza Tamara dos Santos Berlanda

31 Leticia Rosa Domingos Thais Alves de Carvalho

32 Marcio Dassoller Junior

33 Micélia Carolina Medeiros Rodrigues

34 Paula Melo da Silva

35 Pedro Henrique Alves de Souza

36 Rafaela Brandão Leal

37 Rallyson de Souza Rodrigues

38 Severio Orlandi Neto

39 Tainara Mariano de Sousa

40 Tamara dos Santos Berlanda

41 Tassila Haeberlin Moscon

42 Thais Alves de Carvalho

43 Vanessa Pereira Pinto

44 Vítor Augusto da Silva
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APÊNDICE N - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2016_ADM_PTA_A

Nº
2015 2016 2017

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Amanda Maria Silva de Freitas Anderson José Nunes Anderson José Nunes

2 Anderson José Nunes Bruna Caroline Nascimento Luqui Bruna Caroline Nascimento Luqui

3 Antonio Vitor Campanharo Bruna Melinho da Silva Bruna Melinho da Silva

4 Bianca Cibat Biazoto Emily Peteam de Souza Emily Peteam de Souza

5 Brenda de Souza Romero Gabriel do Carmo Eger Fermino Gabriel do Carmo Eger Fermino

6 Bruna Caroline Nascimento Luqui Giovanna Martins Domingos Giovanna Martins Domingos

7 Bruna Melinho da Silva Guilherme Ricardo Marin Pich Guilherme Ricardo Marin Pich

8 Bruno Eduardo Camargo Heidrich Ingridy Macedo de Melo Ingridy Macedo de Melo

9 Emilly dos Reis Barrozo Lorena Emanuelly de Oliveira Barbosa Lorena Emanuelly de Oliveira Barbosa

10 Enzo Fernandes de Oliveira Lucas Emmanuel Souza Pinheiro Lucas Emmanuel Souza Pinheiro

11 Evelin Tainara dos Santos Marcos Antonio Costa Bertolini Marcos Antonio Costa Bertolini

12 Gabriel do Carmo Eger Fermino Matheus Pascoal Heinzen Matheus Pascoal Heinzen

13 Giovanna Martins Domingos Naisha Emanuella Bernardo Romero Naisha Emanuella Bernardo Romero

14 Guilherme Ricardo Marin Pich Robert Miranda da Silva Robert Miranda da Silva

15 Iago Henrique Assi Brito Tacila Caroline Matter Mumbach Tacila Caroline Matter Mumbach

16 Ingridy Macedo de Melo Taiene Almeida de Souza Taiene Almeida de Souza

17 Jadson da Silva dos Santos Taynara de Souza Fernandes Taynara de Souza Fernandes

18 João Luiz Fernandes Viana Thais Daciuk Scheel Thais Daciuk Scheel

19 João Wilson Campanharo Ygor Felipe Pereira de Abrão Ygor Felipe Pereira de Abrão

20 Lorena Emanuelly de Oliveira Barbosa Yuri da Silva Santos Yuri da Silva Santos

21 Lucas Emmanuel Souza Pinheiro

22 Marcos Antonio Costa Bertolini

23 Matheus Pascoal Heinzen

24 Monique Lauane Farias de Mendonça

25 Murilo Rogério Teixeira Oliveira

26 Renata Patias Cavalher

27 Ricardo Ansolin Martins da Silva

28 Robert Miranda da Silva

29 Tacila Caroline Matter Mumbach

30 Taiene Almeida de Souza

31 Tamires dos Santos

32 Taynara de Souza Fernandes

33 Thais Daciuk Scheel

34 Tiago Miguel dos Santos

35 Ygor Felipe Pereira de Abrão

36 Yuri da Silva Santos



115

APÊNDICE O - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2016_AGP_ALF_A

Nº
2016 2017 2018

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Agnaldo Aparecido da Silva Junior Alanne Borges Lino Alanne Borges Lino

2 Alanne Borges Lino Bruno da Silva Pereira Bruno da Silva Pereira

3 Bruno da Silva Pereira Daniel Junqueira Teixeira Daniel Junqueira Teixeira

4 Carolina Escanes Messias de Andrade Daniel Tristão Sardinha Erika Celina de Oliveira Martins

5 Daniel Junqueira Teixeira Erika Celina de Oliveira Martins Gabrielli de Matos Mota

6 Daniel Tristão Sardinha Gabrielli de Matos Mota Jean Lucas Neves dos Santos

7 Diego Christofer Marques Candido Jean Lucas Neves dos Santos Jéssica Maria de Paula

8 Erika Celina de Oliveira Martins Jéssica Maria de Paula José Victor Lemes da Silva

9 Gabrielli de Matos Mota José Victor Lemes da Silva Júlia Fernanda Alberguini Ernesto

10 Jean Lucas Neves dos Santos Júlia Fernanda Alberguini Ernesto Larissa Viginoti

11 Jéssica Maria de Paula Larissa Viginoti Lincoln Cassio de Oliveira Miranda

12 João Gilberto de Souza Lourenço Lincoln Cassio de Oliveira Miranda Lucas Kuster Geronimo

13 José Victor Lemes da Silva Lucas Kuster Geronimo Ludmila Dorea Fernandes de Souza

14 Júlia Fernanda Alberguini Ernesto Ludmila Dorea Fernandes de Souza Marcos Renan Gomes de Sousa

15 Larissa Cleisla Nunes Rosa Marcos Renan Gomes de Sousa Mayla dos Santos de Oliveira

16 Larissa Viginoti Mayla dos Santos de Oliveira Mylena Caroline Santos Rodrigues

17 Lincoln Cassio de Oliveira Miranda Mylena Caroline Santos Rodrigues Rian Baldussi Linhares Fernandes

18 Luanna Porfirio Campos Rian Baldussi Linhares Fernandes Ricardo Filho do Carmo Ferreira

19 Lucas Kuster Geronimo Ricardo Filho do Carmo Ferreira Sarah Emily Lotti de Lima

20 Ludmila Dorea Fernandes de Souza Sarah Emily Lotti de Lima Valéria Machado Rocha

21 Luiz Wender Heidrich Valéria Machado Rocha Vítor Ricardo Pisklevitz

22 Marcos Renan Gomes de Sousa Vítor Ricardo Pisklevitz

23 Mayla dos Santos de Oliveira

24 Misael Felipe Durante

25 Mylena Caroline Santos Rodrigues

26 Rafaela Guilherme Cavalcante

27 Raí Paschoal Gomes

28 Rian Baldussi Linhares Fernandes

29 Ricardo Filho do Carmo Ferreira

30 Sarah Emily Lotti de Lima

31 Thaísa Simão Halaiko

32 Valdene Matos dos Santos

33 Valéria Machado Rocha

34 Vítor Ricardo Pisklevitz
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APÊNDICE P - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2016_AGP_ALF_B

Nº
2016 2017 2018

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Alan Henrique Schuster da Silva Agnaldo Aparecido da Silva Junior Agnaldo Aparecido da Silva Junior

2 Alanna Pagliarini de Oliveira Alanna Pagliarini de Oliveira Alanna Pagliarini de Oliveira

3 Ari Mateus Jezur Camila Lima dos Santos Camila Lima dos Santos

4 Bruno Henrique Alves Cleiton de Azevedo Pinheiro Cleiton de Azevedo Pinheiro

5 Camila Lima dos Santos Daniela de Souza Tavares Daniela de Souza Tavares

6 Cleiton de Azevedo Pinheiro Devair Rodrigues Mergen Devair Rodrigues Mergen

7 Daniela de Souza Tavares Geovany Ximenes Santana Geovany Ximenes Santana

8 Devair Rodrigues Mergen Gilson Gabriel da Silva Gilson Gabriel da Silva

9 Eziele Barbosa Lima Gustavo Bettoni Gustavo Bettoni

10 Geovany Ximenes Santana João Antonio Petek Gezualdo João Antonio Petek Gezualdo

11 Gilson Gabriel da Silva João Gilberto de Souza Lourenço João Gilberto de Souza Lourenço

12 Gustavo Bettoni Larissa Cleisla Nunes Rosa Larissa Cleisla Nunes Rosa

13 Jhonatan William Wolff da Silva Maria Eduarda da Silva Santos Maria Eduarda da Silva Santos

14 João Antonio Petek Gezualdo Misael Felipe Durante Rafaela Guilherme Cavalcante

15 Katulene Jule Soares da Silva Rafaela Guilherme Cavalcante Raí Paschoal Gomes

16 Maria Eduarda da Silva Santos Raí Paschoal Gomes Raquel da Silva Vasques

17 Mariana Ventura da Silva Raquel da Silva Vasques Romualdo Ribeiro Fidelis

18 Mateus Nascimento da Silva Rayana Miranda Viola Thairiny Graczcki Bauli

19 Nátaly Vitória Almeida Romualdo Ribeiro Fidelis Thaísa Simão Halaiko

20 Rafael da Conceição Santos Thairiny Graczcki Bauli Thays Bragatti

21 Raquel da Silva Vasques Thaísa Simão Halaiko Valdene Matos dos Santos

22 Rayana Miranda Viola Thays Bragatti Vinicius Dias Moreira

23 Romualdo Ribeiro Fidelis Valdene Matos dos Santos

24 Rômulo Mello Rondon Vinicius Dias Moreira

25 Thairiny Graczcki Bauli

26 Thays Bragatti

27 Vinicius Dias Moreira

28 Vinicius Santana Machado

29 Wigor Aristides Almeida dos Santos



117

APÊNDICE Q - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2017_ADM_ALF_A

Nº
2017 2018 2019

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Ana Claudia de Souza Coutinho Adrian da Silva Moura Adrian da Silva Moura

2 Ana Heloísa Souza dos Santos Ana Claudia de Souza Coutinho Ana Claudia de Souza Coutinho

3 Andressa França Ana Heloísa Souza dos Santos Andressa França

4 Bruna Aparecida Rodrigues Barboza Andressa França Cristiane Athaide Garcia

5 Bruno Fernando de Oliveira Beregula Bruna Aparecida Rodrigues Barboza Débora Lidia Cunha de Almeida

6 Bruno Miguel Cunha Cristiane Athaide Garcia Dione dos Santos de Brito

7 Cledson Cardoso Linjardi Débora Lidia Cunha de Almeida Fabiele Greco Siqueira

8 Cristiane Athaide Garcia Dione dos Santos de Brito Fernando da Silva Santos

9 Débora Lidia Cunha de Almeida Fabiele Greco Siqueira Géssica Caroline Correia da Silva

10 Dione dos Santos de Brito Fernando da Silva Santos Giovanna Lyssa Bueno Godoy

11 Fabiele Greco Siqueira Géssica Caroline Correia da Silva Hitalo Hauan de Lacerda Avanço

12 Fernando da Silva Santos Giovanna Lyssa Bueno Godoy Julia de Souza Menezes

13 Géssica Caroline Correia da Silva Guilherme Vicente da Silva Laise Sara de Almeida Moreno

14 Giovanna Lyssa Bueno Godoy Hitalo Hauan de Lacerda Avanço Laura Sampaio Pedroso

15 Guilherme Vicente da Silva Jamilly da Silva Caitano Lauro Siebert Silva

16 Hitalo Hauan de Lacerda Avanço Julia de Souza Menezes Lucas Cunha Pessato

17 Jamilly da Silva Caitano Laise Sara de Almeida Moreno Maria Luiza Chimaida Soares

18 Julia de Souza Menezes Laura Sampaio Pedroso Mário Rodolfo Siqueira Caldart

19 Kauane Maria da Costa Lauro Siebert Silva Marllonn Dirceu Torres Fermino

20 Laise Sara de Almeida Moreno Maria Luiza Chimaida Soares Marlon César Brito Rodrigues

21 Laura Sampaio Pedroso Mário Rodolfo Siqueira Caldart Mateus Durski Ansolin

22 Lauro Siebert Silva Marllonn Dirceu Torres Fermino Murilo Jose Camargo Domingues

23 Maria Luiza Chimaida Soares Marlon César Brito Rodrigues Natália Tamires de Castro

24 Mário Rodolfo Siqueira Caldart Mateus Durski Ansolin Stephanie Carolina Salles Blasich

25 Marllonn Dirceu Torres Fermino Murilo Jose Camargo Domingues Tailine Sabrina dos Santos Nunes

26 Marlon César Brito Rodrigues Natália Tamires de Castro Thállison Lopes Machado

27 Murilo Jose Camargo Domingues Stephanie Carolina Salles Blasich Thiago Fernando dos Santos

28 Natália Tamires de Castro Tailine Sabrina dos Santos Nunes Victória Kauany Lustosa Alves

29 Stephanie Carolina Salles Blasich Thállison Lopes Machado Vinicius Saraiva de Moraes

30 Tailine Sabrina dos Santos Nunes Thiago de Souza Taufmann Vitório Ribeiro Cruz

31 Thiago de Souza Taufmann Thiago Fernando dos Santos

32 Thiago Fernando dos Santos Victória Kauany Lustosa Alves

33 Victória Kauany Lustosa Alves Vinicius Saraiva de Moraes

34 Vinicius Saraiva de Moraes Vitório Ribeiro Cruz

35 Vitório Ribeiro Cruz
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APÊNDICE R - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2017_ADM_ALF_B

Nº
2017 2018 2019

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Adrian da Silva Moura Alan Santiago Doleys Alan Santiago Doleys

2 Alan Santiago Doleys Ana Moyra dos Santos Rossi Ana Moyra dos Santos Rossi

3 Ana Moyra dos Santos Rossi Ana Paula de Souza Antonioli Bruno Afonso da Silva Alves

4 Ana Paula de Souza Antonioli Bruno Afonso da Silva Alves Bruno Nogueira

5 Anny Kelly do Carmo Silva Bruno Nogueira Camylla Khadija Miranda dos Santos

6 Bruno Afonso da Silva Alves Camylla Khadija Miranda dos Santos Gabriel Cordioli

7 Bruno Nogueira Cledson Cardoso Linjardi Gabriele Roberta Munhoz Ramos

8 Camylla Khadija Miranda dos Santos Eidiane Buena Gomes Graziela Dias Bezerra

9 Daniele de Oliveira Costa Gabriel Cordioli Henrique Leonardo do Prado Ebert

10 Eidiane Buena Gomes Gabriele Roberta Munhoz Ramos João Pedro Souza da Costa

11 Gabriel Cordioli Graziela Dias Bezerra Jordana Trindade Gomes Silva

12 Gabriel Emmanuel Batista Siqueira Hellen Randreina Alves de Almeida Kamila Raiane Nogueira de Souza

13 Gabriele Roberta Munhoz Ramos Henrique Leonardo do Prado Ebert Kelly Cristina Ugolini de França

14 Graziela Dias Bezerra João Pedro Souza da Costa Lucas Giordani Tozzi

15 Hellen Randreina Alves de Almeida Jordana Trindade Gomes Silva Mariani Aparecida Teixeira

16 Henrique Leonardo do Prado Ebert Julio Cesar Silva Costa Melissa Santana da Silva

17 João Pedro Souza da Costa Kamila Raiane Nogueira de Souza Nadia Lavinea Pertile Morales

18 Jordana Trindade Gomes Silva Kelly Cristina Ugolini de França Nathalia Carolina Souza Ribeiro

19 Julio Cesar Silva Costa Lucas Cunha Pessato Nayara Bressan da Silva

20 Kamila Raiane Nogueira de Souza Lucas Giordani Tozzi Nayara Possavatis

21 Kelly Cristina Ugolini de França Mariani Aparecida Teixeira Nicolly Laubaka Rocha

22 Lucas Cunha Pessato Melissa Santana da Silva Raiane Lima dos Santos

23 Lucas Giordani Tozzi Nadia Lavinea Pertile Morales Renan Wender Fernandes Neves

24 Mariani Aparecida Teixeira Nathalia Carolina Souza Ribeiro Rillary Barbosa de Lima

25 Mateus Durski Ansolin Nayara Bressan da Silva Silas Costa dos Santos

26 Melissa Santana da Silva Nayara Possavatis Vinicius Gomes de Almeida

27 Nadia Lavinea Pertile Morales Nicolly Laubaka Rocha

28 Nathalia Carolina Souza Ribeiro Raiane Lima dos Santos

29 Nayara Bressan da Silva Renan Wender Fernandes Neves

30 Nayara Possavatis Rillary Barbosa de Lima

31 Nicolly Laubaka Rocha Silas Costa dos Santos

32 Pedro Henrique Alves de Souza Tassila Haeberlin Moscon

33 Raiane Lima dos Santos Vinicius Gomes de Almeida

34 Renan Wender Fernandes Neves

35 Rillary Barbosa de Lima

36 Silas Costa dos Santos

37 Tassila Haeberlin Moscon

38 Thállison Lopes Machado

39 Vinicius Gomes de Almeida

40 Vitor Hugo Portella
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APÊNDICE S - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2017_ADM_PTA_A

Nº
2017 2018 2019

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Adelmo Felipe Martins dos Santos Adelmo Felipe Martins dos Santos Adelmo Felipe Martins dos Santos

2 Ana Vitoria Dubiani Rezende Ana Vitoria Dubiani Rezende Ana Vitoria Dubiani Rezende

3 Antonio Vitor Campanharo Antonio Vitor Campanharo Antonio Vitor Campanharo

4 Arievellyn Victoria de Campos Arievellyn Victoria de Campos Arievellyn Victoria de Campos

5 Beatriz Becher Schavaren Beatriz Becher Schavaren Beatriz Becher Schavaren

6 Bianca Cibat Biazoto Bianca Lorscheitter Bianca Lorscheitter

7 Bianca Lorscheitter Estefane Regina Konrath Estefane Regina Konrath

8 Estefane Regina Konrath Gabriel Colares Menegati Gabriel Colares Menegati

9 Gabriel Bomfim Soares Gabriel Jacob Soares de Oliveira Gabriel Jacob Soares de Oliveira

10 Gabriel Colares Menegati Giovana Girardi Rizzi Giovana Girardi Rizzi

11 Gabriel Jacob Soares de Oliveira Guilherme Menezes Dellalastra Guilherme Menezes Dellalastra

12 Giovana Girardi Rizzi João Wilson Campanharo João Wilson Campanharo

13 Guilherme Menezes Dellalastra Lucas Eduardo de Oliveira Pinheiro Lucas Eduardo de Oliveira Pinheiro

14 Jaqueline Ferreira Silva Mailo Moacir dos Santos Garroso Mailo Moacir dos Santos Garroso

15 João Wilson Campanharo Maria Luisa de Carvalho Vidal Maria Luisa de Carvalho Vidal

16 Lorena Emanuelly de Oliveira Barbosa Maria Sara Inacio da Silva Maria Sara Inacio da Silva

17 Luana Pereira de Oliveira Maria Vitoria Del Castanhel da Silva Maria Vitoria Del Castanhel da Silva

18 Lucas Eduardo de Oliveira Pinheiro Mauro Zanette Junior Mauro Zanette Junior

19 Mailo Moacir dos Santos Garroso Monica de Aguiar Bolzane Monica de Aguiar Bolzane

20 Marcos Antonio Costa Bertolini Patricia Queres Justino Buzette Patricia Queres Justino Buzette

21 Maria Luisa de Carvalho Vidal Roger Hugo de Paula e Silva Roger Hugo de Paula e Silva

22 Maria Sara Inacio da Silva Taynara Hemilin Motta dos Santos Taynara Hemilin Motta dos Santos

23 Maria Vitoria Del Castanhel da Silva Taynara Signorelli Taynara Signorelli

24 Mauro Zanette Junior Vanessa Donatt da Costa Vanessa Donatt da Costa

25 Monica de Aguiar Bolzane Wallishon Abraão de Souza Farias Wallishon Abraão de Souza Farias

26 Monique Lauane Farias de Mendonça

27 Patricia Queres Justino Buzette

28 Roger Hugo de Paula e Silva

29 Taynara Hemilin Motta dos Santos

30 Taynara Signorelli

31 Vanessa Donatt da Costa

32 Wallishon Abraão de Souza Farias

33 Ygor Felipe Pereira de Abrão

34 Yuri da Silva Santos
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APÊNDICE T - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2017_AGP_ALF_A

Nº
2017 2018 2019

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Alan Henrique Schuster da Silva Alan Henrique Schuster da Silva Alan Henrique Schuster da Silva

2 Alex dos Santos Alex dos Santos Alex dos Santos

3 Alice Neves Ramos Alice Neves Ramos Alice Neves Ramos

4 Ana Laura Decian Rodrigues Ana Laura Decian Rodrigues Ana Laura Decian Rodrigues

5 Anthoni Dias de Souza Bruno Henrique Alves Ari Mateus Jezur

6 Bruno Henrique Alves Carla Gabriela Chagas de Pontes Bruno Henrique Alves

7 Carla Gabriela Chagas de Pontes Cassio Felipe Tavares de Barros Carla Gabriela Chagas de Pontes

8 Cassio Felipe Tavares de Barros Danilo Benicio dos Santos Cassio Felipe Tavares de Barros

9 Danilo Benicio dos Santos Dário Augusto Souza Pires Danilo Benicio dos Santos

10 Dário Augusto Souza Pires Diego Christofer Marques Candido Diego Christofer Marques Candido

11 Devair Rodrigues Mergen Diogo Henrique da Luz Malcher Diogo Henrique da Luz Malcher

12 Diego Christofer Marques Candido Gabriel Carneiro Falasque Dionata Ferreira Sousa

13 Diogo Henrique da Luz Malcher Geovana Gabrieli Tomaz Carmona Gabriel Carneiro Falasque

14 Felipe da Silva Carvalho Hercio Gabriel Cardoso Grassi Geovana Gabrieli Tomaz Carmona

15 Fernanda Leal Calicchio Santos João Antonio Andreta Maciel João Antonio Andreta Maciel

16 Gabriel Carneiro Falasque João Victor Batista Coelho João Victor Batista Coelho

17 Gabriel Pinheiro Cardoso Nascimento José Ferreira de Barcellos Filho Maria Eduarda Realto Lopes

18 Geovana Gabrieli Tomaz Carmona Kévellyn de Souza da Silva Maria Eduarda Zambrini Dall'igna

19 Gilson Gabriel da Silva Lucas Alves Constante Natalia Dias Gomes Vieira

20 Guylherme Castanho Krause Maria Eduarda Realto Lopes Natanael da Silva Laubaka

21 Hercio Gabriel Cardoso Grassi Maria Eduarda Zambrini Dall'igna Rafael da Conceição Santos

22 João Antonio Andreta Maciel Mateus Ferreira da Silva Richardson Faris Lisboa

23 João Victor Batista Coelho Natalia Dias Gomes Vieira Ryan Lucas Nogueira de Souza

24 José Ferreira de Barcellos Filho Natanael da Silva Laubaka

25 Kévellyn de Souza da Silva Paula Monik dos Santos

26 Lucas Alves Constante Rafael da Conceição Santos

27 Maria Eduarda Realto Lopes Richardson Faris Lisboa

28 Maria Eduarda Zambrini Dall'igna Ryan Lucas Nogueira de Souza

29 Mateus Ferreira da Silva

30 Mateus Nascimento da Silva

31 Mylena Caroline Santos Rodrigues

32 Natalia Dias Gomes Vieira

33 Nátaly Vitória Almeida

34 Natanael da Silva Laubaka

35 Paula Monik dos Santos

36 Rafael da Conceição Santos

37 Rayana Miranda Viola

38 Richardson Faris Lisboa

39 Ryan Lucas Nogueira de Souza

40 Thairiny Graczcki Bauli

41 Yuri Cesar Ferreira Martins Batista
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APÊNDICE U - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2017_AGP_ALF_B

Nº
2017 2018 2019

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Adrieli Rodrigues da Silva Adrieli Rodrigues da Silva Adrieli Rodrigues da Silva

2 Andressa Haubricht Prandini Ari Mateus Jezur Bruno Ribeiro Dal Bem

3 Ari Mateus Jezur Bruno Ribeiro Dal Bem Caroline Dela Justina

4 Bruno Ribeiro Dal Bem Caroline Dela Justina Djenifer Longo Grandini

5 Caroline Dela Justina Dhionata Viana da Silva Emily Raiany de Oliveira Souza

6 Dhionata Viana da Silva Dionata Ferreira Sousa Francine Mariana do Nascimento Pinheiro

7 Dionata Ferreira Sousa Djenifer Longo Grandini Gabriela Gonçalves Alves

8 Djenifer Longo Grandini Emily Raiany de Oliveira Souza Gabriele Camilo Jesus

9 Emily Raiany de Oliveira Souza Francine Mariana do Nascimento Pinheiro Gustavo Polachini de Luca

10 Francine Mariana do Nascimento Pinheiro Gabriela Gonçalves Alves Hadriele Lorrane Dias dos Santos

11 Gabriela Gonçalves Alves Gabriele Camilo Jesus Heloísa Noêmia Lehrbach

12 Gabriele Camilo Jesus Gustavo Polachini de Luca Higor Ryan Silva Weber

13 Gustavo Polachini de Luca Hadriele Lorrane Dias dos Santos Jaqueline Cristina da Silva Araujo

14 Hadriele Lorrane Dias dos Santos Hélder de Oliveira de Souza Jhonatan William Wolff da Silva

15 Hélder de Oliveira de Souza Heloísa Noêmia Lehrbach Lorena Freitas Conti

16 Heloísa Noêmia Lehrbach Higor Ryan Silva Weber Lorraine Talita Rodrigues Santos

17 Henrique de Oliveira da Silva Jaqueline Cristina da Silva Araujo Luanna Porfirio Campos

18 Higor Ryan Silva Weber Jhonatan William Wolff da Silva Nicóle Rodrigues de Oliveira

19 Jaqueline Cristina da Silva Araujo Lorena Freitas Conti Tainara Alves Pinto

20 Jhonatan William Wolff da Silva Lorraine Talita Rodrigues Santos Vitoria dos Santos Beregula

21 Leonardo Gomes de Freitas Luanna Porfirio Campos Vitoria Soares de Oliveira

22 Lorena Freitas Conti Nicóle Rodrigues de Oliveira Wellington de Souza da Silva

23 Lorraine Talita Rodrigues Santos Tainara Alves Pinto Yasmin Spiess de Souza

24 Luanna Porfirio Campos Vitoria dos Santos Beregula

25 Luiz Wender Heidrich Vitoria Soares de Oliveira

26 Marcolino Pinheiro Pompilho Wellington de Souza da Silva

27 Mario Antonio Woll Freire Witely Souza Biazi

28 Nicóle Rodrigues de Oliveira Yasmin Spiess de Souza

29 Samuel Pereira Costa

30 Tainara Alves Pinto

31 Vitoria dos Santos Beregula

32 Vitoria Soares de Oliveira

33 Wellington de Souza da Silva

34 Witely Souza Biazi

35 Yasmin Spiess de Souza
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APÊNDICE V - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2018_ADM_ALF_A

Nº
2018 2019 2020

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Ana Beatriz Berça Ferreira Ana Beatriz Berça Ferreira

2 Ana Carolina de Pinho Canuto Ana Carolina Rodrigues Alano

3 Ana Carolina Rodrigues Alano Ariany Caroline dos Santos Rodrigues

4 Ariany Caroline dos Santos Rodrigues Brenda Estefanie Pereira Borges

5 Brenda Estefanie Pereira Borges Bruna Raissa Teles Tolentino

6 Bruna Raissa Teles Tolentino Carla Anzolin

7 Carla Anzolin Claiton da Silva de Mattos Vieira

8 Claiton da Silva de Mattos Vieira Edlaine Cunha Gois

9 Edlaine Cunha Gois Eduarda Cristiane Ramos Alves

10 Eduarda Cristiane Ramos Alves Eduarda Gabriele Reginato Alves

11 Eduarda Gabriele Reginato Alves Ellen Cristine da Silva

12 Ellen Cristine da Silva Enzo Dias dos Santos

13 Enzo Dias dos Santos Evelin Santos da Silva

14 Evandro Dias de Souza Júnior Fernanda Yoshiko Souza Nishi

15 Evelin Santos da Silva Gabriel Gomes Mendes

16 Fabiane Neves Ramos Gustavo Camargo Domingues

17 Fernanda Yoshiko Souza Nishi Isabela da Mata Silva

18 Gabriel Farias Sousa Jonatans Cardoso Nunes

19 Gabriel Gomes Mendes Lucca Abranches Ribeiro de Faria

20 Gustavo Camargo Domingues Lurdes Daniele Martins de Souza

21 Isabela da Mata Silva Marcus Vinicius Balbino dos Santos

22 Jonatans Cardoso Nunes Maria Vitória Teles Guimarães e Silva

23 Lucca Abranches Ribeiro de Faria Martin Henrique Fernandes de Oliveira

24 Lurdes Daniele Martins de Souza Paulo Ricardo Neves Mazureki

25 Marcus Vinicius Balbino dos Santos Rainara Vitória Hola Siqueira

26 Maria Vitória Teles Guimarães e Silva Renan Jhonathan Silvério da Silva

27 Martin Henrique Fernandes de Oliveira Said Cavalcante dos Santos

28 Mikael Natan da Silva Jabes Silvanei João da Silva Filho

29 Paulo Ricardo Neves Mazureki Thaiane Kate Rech

30 Rainara Vitória Hola Siqueira Thiago de Souza Taufmann

31 Renan Jhonathan Silvério da Silva

32 Said Cavalcante dos Santos

33 Silvanei João da Silva Filho

34 Thaiane Kate Rech

35 Vitória Carolina da Silva
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APÊNDICE X - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2018_ADM_ALF_B

Nº
2018 2019 2020

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Ana Beatriz Berça Ferreira Alexsandro Queiroz Theodoro Soares

2 Ana Carolina de Pinho Canuto Aline Leles Gaudencio

3 Ana Carolina Rodrigues Alano Ana Heloísa Souza dos Santos

4 Ariany Caroline dos Santos Rodrigues Bruna Barboza de Araujo

5 Brenda Estefanie Pereira Borges Caroliny Alves dos Santos

6 Bruna Raissa Teles Tolentino Daniel Venek da Silva

7 Carla Anzolin Emilly Neves Biazotto

8 Claiton da Silva de Mattos Vieira Gabriel Moreno da Silva

9 Edlaine Cunha Gois Gabrielly Deagostin Mota

10 Eduarda Cristiane Ramos Alves Giovanna Natalia da Paz Martins

11 Eduarda Gabriele Reginato Alves Giovanna Waleria Geraldo

12 Ellen Cristine da Silva Guilherme Felipe Pereira

13 Enzo Dias dos Santos Guilherme Martins Scitko da Silva

14 Evandro Dias de Souza Júnior Heric Belo Ribeiro

15 Evelin Santos da Silva Isabely Maria Fernandes Carvalho

16 Fabiane Neves Ramos Jabinael dos Santos Ribeiro

17 Fernanda Yoshiko Souza Nishi João Victor da Cruz Costa

18 Gabriel Farias Sousa Julia Leite Iocca

19 Gabriel Gomes Mendes Julio Cesar Silva Costa

20 Gustavo Camargo Domingues Larissa da Silva

21 Isabela da Mata Silva Leidiani Barbosa da Silva

22 Jonatans Cardoso Nunes Leonardo Batista Berlanda

23 Lucca Abranches Ribeiro de Faria Leonardo Gabriel Coelli Longo

24 Lurdes Daniele Martins de Souza Luana da Silva Martins

25 Marcus Vinicius Balbino dos Santos Luiz Fhelipe Alarcon

26 Maria Vitória Teles Guimarães e Silva Mateus Lucas Peixoto Costa

27 Martin Henrique Fernandes de Oliveira Mateus Zeferini Cardoso Barbosa

28 Mikael Natan da Silva Jabes Samira Paôla Santos de Oliveira

29 Paulo Ricardo Neves Mazureki Thiago Caires Marchiosi

30 Rainara Vitória Hola Siqueira Vanessa Fonseca Modesto

31 Renan Jhonathan Silvério da Silva

32 Said Cavalcante dos Santos

33 Silvanei João da Silva Filho

34 Thaiane Kate Rech

35 Vitória Carolina da Silva
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APÊNDICE Z - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2018_AGP_ALF_A

Nº
2018 2019 2020

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Ademilson Junior Dupin dos Santos Ademilson Junior Dupin dos Santos

2 Alice Nunes Teodoro da Silva Alice Nunes Teodoro da Silva

3 Ana Carolina Correia Ana Carolina Correia

4 André Lopes Prado dos Santos André Lopes Prado dos Santos

5 Andrew Felipe Cosmo de Oliveira Caique Kalleu Silva Santos

6 Anthoni Dias de Souza Caroliny de Almeida Wessler

7 Caique Kalleu Silva Santos Cauê Roberto de Mattos Andrade

8 Caroliny de Almeida Wessler Diogo Matheus Zanrosso

9 Cauê Roberto de Mattos Andrade Eduardo Delfino da Rosa

10 Diogo Matheus Zanrosso Erik Rafael Cordeiro

11 Eduardo Delfino da Rosa Gabriela Pereira da Silva

12 Erik Rafael Cordeiro Geovana Baule da Silva

13 Felipe Dantas Campos Henrique Gomes Ribeiro

14 Gabriela Pereira da Silva Ilan Ferreira Camurssi

15 Geovana Baule da Silva Jayana Silva Mota

16 Henrique Gomes Ribeiro Joilson Cardoso Brandão

17 Ilan Ferreira Camurssi José Guilherme Brito Nora

18 Jayana Silva Mota Khauam Ruiz Mascarim

19 Joilson Cardoso Brandão Lucas Alves Constante

20 José Guilherme Brito Nora Lucas Vinicius da Silva Rodrigues

21 Kayane Gabrielle de Araujo Pereira Natália dos Santos Marques

22 Khauam Ruiz Mascarim Salomão Xavier Lopes

23 Lara Estephany Rodrigues de Brito Silas Wender de Souza das Neves

24 Lucas Antunes de Carvalho Stefanie Buratti dos Santos

25 Lucas Vinicius da Silva Rodrigues Taina Sauvesuk Greco de Souza

26 Mateus Felipe Saraiva dos Santos Vitor Gamba de Brito

27 Mateus Gomes Vitoria Caroline Orlando Pelissari

28 Natália dos Santos Marques Vitoria Vargas de Oliveira

29 Raira de Lima Dondoni

30 Salomão Xavier Lopes

31 Silas Wender de Souza das Neves

32 Stefanie Buratti dos Santos

33 Taina Sauvesuk Greco de Souza

34 Vitor Gamba de Brito

35 Vitoria Caroline Orlando Pelissari

36 Vitoria Vargas de Oliveira
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APÊNDICE AB - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2018_AGP_ALF_B

Nº
2018 2019 2020

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Beatriz Diffante Bongiolo Beatriz Diffante Bongiolo

2 Bruno dos Santos Silva Camilly Vitória dos Santos de Freitas

3 Camilly Vitória dos Santos de Freitas Dário Augusto Souza Pires

4 Cristiane Silva do Nascimento Eli Pereira de Almeida Júnior

5 Eli Pereira de Almeida Júnior Emilly Caroline Santana Correa

6 Eliane Mukaiman Pereira Jennifer Dieckmann de Macêdo

7 Emilly Caroline Santana Correa João Paulo Passos Martins

8 Gustavo de Souza da Silva Joao Pedro Feitosa Santos

9 Henrique de Oliveira da Silva Jose Otavio Matias Menin

10 Jennifer Dieckmann de Macêdo Kaian Felipe Teixeira de Oliveira

11 João Paulo Passos Martins Laura Lidia de Morais Blaskievicz

12 Joao Pedro Feitosa Santos Livia Ramalho de Almeida

13 Jose Otavio Matias Menin Lucas de Oliveira Carvalho

14 Kaian Felipe Teixeira de Oliveira Lucas do Nascimento Pereira

15 Kaue Araujo Ferreira Lucas Vinicius de Souza Danetti

16 Laura Lidia de Morais Blaskievicz Maria Cecilia Mendes Figueredo

17 Livia Ramalho de Almeida Maria Eduarda da Costa

18 Lohayne Ferreira Rotela Matheus do Couto Lopes

19 Lucas de Oliveira Carvalho Pablo Vinicius Miguins da Silva

20 Lucas do Nascimento Pereira Pedro Adolpho Meurer Gomes

21 Lucas Vinicius de Souza Danetti Sabrina Ribeiro Polga Almeida

22 Marcolino Pinheiro Pompilho Vinicius Neves Dassoller

23 Maria Cecilia Mendes Figueredo Vitoria Liana da Silva de Melo

24 Maria Eduarda da Costa Wellington Henrique Pazinato

25 Matheus do Couto Lopes

26 Matheus dos Santos do Carmo

27 Pablo Vinicius Miguins da Silva

28 Pedro Adolpho Meurer Gomes

29 Rafael Mota Trevisolli

30 Sabrina Ribeiro Polga Almeida

31 Vinicius Neves Dassoller

32 Vitoria Liana da Silva de Melo

33 Wellington Henrique Pazinato

34 Yan Carlo Ferreira Felix
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APÊNDICE AC - Comparativo ano a ano - evasão escolar - 2018_AGP_PTA_A

Nº
2018 2019 2020

1º ANO 2º ANO 3º ANO

1 Alana Aparecida Zurano Alana Aparecida Zurano

2 Allana de Moura Gonçales Allana de Moura Gonçales

3 Antonio Henrique Nascimento Luqui Antonio Henrique Nascimento Luqui

4 Crislaine Gomes dos Santos Crislaine Gomes dos Santos

5 Cristina Kestring Martins Cristina Kestring Martins

6 Emili Christina do Nascimento Emili Christina do Nascimento

7 Everton Henrique Soares Pavarin Everton Henrique Soares Pavarin

8 Gabriel Bomfim Soares Igor Meyer

9 Igor Meyer Iury Duminelli Baleeiro

10 Iury Duminelli Baleeiro Josiely Borowiec dos Santos

11 Josiely Borowiec dos Santos Juliana Machado Pereira

12 Juliana Machado Pereira Kamilly Ribeiro Wilczak

13 Kamilly Ribeiro Wilczak Kauany Pires da Silva

14 Kauany Pires da Silva Leonardo Romanin de Melo

15 Larissa Torres de Aquino Lohany Sabryna Ribeiro

16 Layra Dela Justina de Brito Mabily Carlos Pavarin

17 Leila Matias de Souza Marcos Henrique de Oliveira Volpe

18 Leonardo Romanin de Melo Maria Eduarda Rodrigues Elias

19 Lohany Sabryna Ribeiro Matheus Dela Jiustina

20 Luan Henrique Morais Scatola Milleny de Sousa Meireles

21 Mabily Carlos Pavarin Nicolas Jhorge Gonsalves

22 Marcos Henrique de Oliveira Volpe Tainá Matter Domeni

23 Maria Eduarda Bomfim Soares Vanessa Schoninger Dias

24 Maria Eduarda Rodrigues Elias Vinicius Augusto dos Reis Bezerra

25 Matheus Dela Jiustina

26 Milleny de Sousa Meireles

27 Nicolas Jhorge Gonsalves

28 Tainá Matter Domeni

29 Vanessa Schoninger Dias

30 Vinicius Augusto dos Reis Bezerra


