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RESUMO 

 

Com a finalidade de contribuir com a gestão da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri na implementação de ações voltadas para assegurar a permanência do 

estudante até a conclusão do curso de graduação de origem, esta pesquisa apresenta uma 

investigação relacionada à evasão discente nos cursos de graduação presencial dos campi da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina/MG e seus 

desdobramentos em relação à diplomação. A partir desse estudo, buscou-se identificar as 

turmas dos cursos de graduação presencial em cada Unidade Acadêmica dos campi da 

UFVJM em Diamantina/MG que possuíam maior índice de evasão no período de 2010 a 

2014. Após a identificação do curso com maior percentual de evasão discente em cada 

Unidade Acadêmica, pretendeu-se assinalar as principais variáveis que a influenciaram. 

Embora seja um tema pouco explorado e, consequentemente, pouco discutido na literatura 

educacional brasileira, principalmente quando situado no campo da educação superior, a 

evasão escolar se revela como um tema complexo, compreendida, neste estudo, como a saída 

definitiva do aluno de seu curso de origem sem concluí-lo. Em relação aos objetivos, consiste 

em um estudo exploratório que apresenta abordagens quantitativa e qualitativa como 

procedimentos principais para a investigação. Além da revisão da literatura, a coleta de dados 

foi realizada por meio da análise documental, onde foram examinados os dados derivados dos 

arquivos da Pró-Reitoria de Graduação da UFVJM e do Siga-ensino, um módulo do Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica, através dos quais se averiguou os cursos com os mais 

elevados percentuais de evasão no período. Para a identificação da variável preponderante 

para a evasão escolar nos cursos de graduação presencial examinados na etapa anterior, foi 

considerado, para análise, o alunado ingressante no ano de 2010. Como método de apreciação 

dos dados, foi aplicada a análise de conteúdo, tendo como referência o modelo apresentado 

por Laurence Bardin.  

 

PALAVRAS - CHAVE: Ensino Superior; Evasão; Retenção; UFVJM. 

  



 

ABSTRACT 

 

In order to contribute to the management of the Federal University of Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri, UFVJM, in the implementation of actions to ensure the students permanence until 

the completion of the original undergraduate courses, this research presents a related 

investigation about students dropout from class attendence undergraduate courses in the 

campuses of Diamantina / MG, and its deployments in relation to graduation. The goal of this 

study was to identify the courses of the campus in each academic unit that had a higher 

dropout rate in the period of 2010 to 2014. After identifying the courses with the highest 

percentage of dropout, the intention was  to point out the main variables that influenced it. 

Although it is a relatively unexplored subject and, consequently, little discussed in the 

Brazilian educational literature, particularly when it comes to the field of higher education, 

university dropout has been seen as a complex issue, and understood in this study as the final 

egress of the student from the undergraduate course without completing it. Concerning the 

goals, it consists of an exploratory study that reveals quantitative and qualitative approaches 

as key processes for this research. In addition to the literature review, the data collection was 

performed through document analysis of the data derived from the files of the UFVJM Pro-

Rectory of Graduation and Siga-ensino, a module of the Integrated Academic Management 

through which the courses with the highest dropout percentage in the period were examined. 

With the view to identify the major variable for the dropout from class attendence 

undergraduate courses examined in the previous stage of this study, the student body entering 

starting in 2010 was considered for analysis. The analysis of content was applied as data 

assessment method, and the model followed in the study was the one introduced by Laurence 

Bardin as reference. 

 

Key Words: Higher Education; Dropout; Retention; UFVJM. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo está vinculado ao Mestrado Profissional em Educação, Área de 

Concentração em Educação e Gestão de Instituições Educacionais, Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM). 

Historicamente, a evasão discente está presente no sistema educacional mundial, 

abrangendo todos os seus níveis de ensino, e por isso tem sido objeto central na elaboração de 

diferentes políticas públicas em diferentes países. Há uma intensificação da reflexão e 

discussão do tema na esfera educacional brasileira. Esse fenômeno tem ocupado um espaço 

relevante na proposição das políticas públicas direcionadas à educação nacional, com a 

finalidade de verificação e compreensão de suas causas. 

Este trabalho de pesquisa objetivou a realização de um estudo referente à evasão 

nos cursos de graduação presencial dos campi da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina/MG, sendo estes o campus JK e campus I, buscando 

averiguar seus desdobramentos relativos à diplomação e retenção em seus cursos de 

graduação. Apontando que a evasão, objeto deste estudo, será definida como a saída definitiva 

do aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo. 

Tendo em vista a problemática da evasão nas instituições públicas no cenário 

nacional, ressalta-se a importância do tema para a UFVJM, tomando-se como referência à 

contribuição efetiva do estudante formado para o desenvolvimento socioeconômico da cidade 

de Diamantina/MG e da região do Vale do Jequitinhonha, contribuindo para a geração de 

trabalho e renda e fortalecendo o exercício da cidadania em resposta ao investimento 

promovido pelo Estado. 

De acordo com a Constituição Federal Brasil (1988), a educação é um patrimônio 

público, um direito social inerente ao cidadão, podendo o mesmo requerê-la junto ao Estado, 

o qual possui a obrigatoriedade por sua oferta, manutenção e desenvolvimento, zelando pelo 

bom desempenho dos cursos ofertados. Nessa perspectiva, o Estado deve estabelecer ações 

direcionadas ao ensino que considerem a diversidade e democratização do acesso e 

permanência do educando no ambiente educacional, almejando a universalização de todos os 

níveis de ensino, a erradicação do analfabetismo e o estabelecimento de uma educação 

superior pública de qualidade. 

O termo qualidade no ensino superior público brasileiro foi considerado segundo 

o ponto de vista de Morosini (2009, p.170), a partir do conceito que se encontra balizado na 
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visão de Florestan Fernandes. Desse modo, a autora utiliza o conceito de qualidade como 

“compromisso com o desenvolvimento humano e social”. Atesta ainda que, neste sentido, a 

educação apresenta como características fundamentais, o respeito às garantias do indivíduo e 

a todos os seus esforços, visando à plena evolução e crescimento de todos os cidadãos. 

Nessa perspectiva, o abandono escolar discente nos cursos de graduação 

apresenta-se como um acontecimento extremamente complexo. Na visão de Scali (2009), a 

evasão abrange os aspectos sociais, políticos, econômicos e administrativos. Por se tratar de 

um episódio que vem acontecendo de forma acentuada no sistema educacional brasileiro, pois 

engloba todos os níveis de ensino, torna-se plausível presumir que tal fenômeno seja 

impossível de ser totalmente extinguido, uma vez que o abandono escolar certamente 

permanecerá, mesmo que em escala reduzida. 

Ainda segundo a autora, a evasão surge como um problema que compromete todo 

o sistema educacional, uma vez que requer recursos e investimentos por parte do Estado, que 

pode não ter o retorno adequado. Espera-se que os investimentos em educação contribuam 

para o avanço social e econômico da sociedade brasileira, com egressos que tenham concluído 

o processo de formação necessária para exercerem suas funções na sociedade e no mercado de 

trabalho. 

Com essa concepção, se torna essencial uma atenção mais cuidadosa aos sinais da 

evasão, na tentativa de minimizar os percentuais de abandono escolar discente e seus 

prejuízos para a nação; que segundo Fialho (2014) seriam, em especial, os prejuízos nos 

âmbitos econômico e social por influenciarem diretamente os indivíduos e toda a sociedade. 

Em concordância com Brito (2013), consideramos a evasão como uma 

provocação de alta relevância para as universidades federais brasileiras, pois compromete 

suas políticas educacionais e causa desequilíbrio e transtornos no desempenho discente que 

busca sucesso no aprendizado, além de crescimento pessoal e profissional ao ingressar em 

uma universidade. Portanto, é necessário o emprego de metodologia competente e eficaz em 

seu combate. 

Na visão de Lobo (2012), a evasão discente nos cursos de graduação é semelhante 

à enfermidade silenciosa, pois na maioria das vezes, não manifesta sinais de que vai ocorrer 

ou que já esteja em curso, mas sua existência se torna perigosíssima quando expressada no 

meio acadêmico, pois contribui para a manifestação da desigualdade social e econômica de 

sua nação. 

Ao abordar a discussão do assunto na sociedade brasileira, Gloria (2004) 

constatou as diversas dificuldades para análise do problema, pois são escassas as literaturas, 
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pesquisas e discussões sobre o assunto, o que dificulta o conhecimento de suas causas e das 

variáveis que a influenciam. As primeiras discussões foram iniciadas no final dos anos 80 e 

início da década de 1990 por causa do alto índice de evasão e retenção e, consequentemente, 

do fracasso escolar nas instituições que compunham o sistema educacional superior federal 

brasileiro. 

De forma predominante, os estudos disponibilizados sobre o tema no contexto 

nacional fazem referência a levantamentos e estudos de casos em instituições específicas, que 

procuram elucidar as possíveis causas e consequências da evasão nos diferentes cursos de 

graduação em algumas instituições de ensino superior. 

A inexistência de estudos científicos direcionados ao fenômeno torna-se 

preocupante, devido ao entendimento por parte da universidade de que para realizar pesquisas 

relacionadas ao tema, é necessário que essas voltem seus olhares para o seu interior. Portanto, 

caberiam a cada universidade examinar a si mesma a fim de compreender sua situação no 

cenário no qual se encontra inserida, e acompanhar plenamente suas políticas voltadas para o 

ensino e a pesquisa, buscando aclarar as causas e as consequências da evasão nos seus cursos 

de graduação de maneira rigorosa e detalhada. Por isso, as instituições de ensino superior 

devem compreender os motivos que conduzem os discentes ao fracasso escolar, ou seja, ao 

abandono do curso de origem, sem sua conclusão (BRITO, 2013). 

Durante a vida acadêmica, o estudante sofre a influência de diversos fatores que 

podem contribuir para a sua diplomação ou para a sua saída prematura do curso. Em diversos 

casos, o sucesso alcançado pelo aluno supera as dificuldades enfrentadas, mas em vários 

momentos, os obstáculos a serem superados acabam dificultando o prosseguimento do aluno 

na carreira acadêmica e tornam-se motivadores para a interrupção da trajetória deste no 

ambiente universitário. 

De acordo com o estudo realizado na revisão da literatura, a evasão é um 

problema que há muitos anos vem provocando danos ao sistema educacional brasileiro, o que 

inclui a educação superior. Revela-se, portanto, um grande desafio para o Governo e que 

exige a implantação de Políticas Públicas Educacionais eficazes na redução dos seus 

percentuais e, consequentemente, aos seus impactos para a nação. 

Visando aplacar o grave problema da evasão vivenciado pelas instituições 

brasileiras de ensino público superior, foi instituído pelo decreto presidencial nº 6096 de 

24/04/2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni). O seu objetivo, segundo o art. 1º do decreto é: "criar condições para a 

ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível da graduação, pelo melhor 



19 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas Universidades 

Federais” (BRASIL, 2007, p.01). 

O Reuni propôs, entre suas principais metas, a redução dos percentuais de evasão 

discente dos cursos de graduação que, certamente, é um desafio relevante para as 

universidades federais brasileiras, que se comprometeram com suas políticas educacionais. 

Ainda, diante da percepção da dimensão e complexidade do problema que a 

evasão causa no ensino superior, o Plano Nacional de Educação (PNE) (2001 - 2010) engloba 

entre suas principais metas relacionada à educação superior, a redução dos percentuais de 

evasão nos cursos de graduação. Percorrido esse período, esta persiste como uma das 

prioridades do PNE (2011 - 2020). A persistência em manter uma meta de combate ao 

fenômeno depois de uma década, revela quão complexo e de difícil eliminação se tornou o 

abandono escolar nos cursos de graduação nas instituições federais de ensino superior 

brasileira. 

A inquietação do PNE expressa a necessidade de planejamento e elaboração de 

programas e ações de redução dos percentuais do fracasso escolar, elucidando as formas, as 

variáveis e os prejuízos causados pelo abandono (MOROSINI et. al., 2011). Desse modo, visa 

a criação de ferramentas apropriadas para instituir métodos ou meios para minimizar os danos 

provocados pela evasão do alunado nos cursos de graduação das instituições de ensino 

superior. 

Adotando um olhar crítico em relação ao sistema educacional superior público 

brasileiro e aos índices de evasão apresentados pela Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, a investigação ora apresentada, busca compreender e aclarar o 

fenômeno e, a partir deste estudo, detectar as variáveis que fundamentam a evasão, com a 

finalidade de elucidar o problema e proporcionar à gestão universitária vigente a implantação 

de políticas que contribuam para a minimização do problema na instituição. 

Embora seja um tema pouco explorado e, consequentemente, pouco discutido na 

literatura educacional brasileira, principalmente quando situado no campo da educação 

superior, a evasão escolar se revela um assunto complexo e grave que ocorre tanto nas 

instituições públicas quanto nas privadas e requer medidas eficazes para sua redução. 

Observa-se, no Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) Brasil (2012), um avanço do número de ingressantes nas 

universidades nos últimos anos, no entanto, não há garantias da permanência do aluno até o 

final do curso, visto que o número de graduados não acompanha o número de matriculados. 
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Com esse olhar, a pesquisa apresenta como objetivo geral, um levantamento dos 

cursos com os mais elevados percentuais de evasão escolar discente no período de 2010 a 

2014, para as turmas ingressantes nesse período nos campi da UFVJM em Diamantina/MG. A 

partir da identificação do curso com maior percentual de evasão discente em cada Unidade 

Acadêmica, pretendeu-se identificar as principais variáveis que a influenciaram. Para 

cumprimento da parte final do objetivo geral proposto nesta pesquisa, foram observados 

apenas os alunos ingressantes no ano de 2010, em virtude da extensão do espaço amostral e 

do pequeno período de tempo para conclusão da pesquisa disponibilizado pelos programas de 

mestrados em geral. 

A questão norteadora do estudo foi, portanto, identificar os cursos com maior 

índice de evasão escolar e as variáveis que a influenciam, com base nas considerações 

relativas à normatização delineada para a educação superior, sustentadas pelos artigos 205 e 

207 da Constituição Federal de 1988. Essas normas são asseguradas também pelas orientações 

gerais presentes na Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

regulamenta um conjunto de orientações para os cursos de graduação, imprescindíveis para o 

estímulo a uma educação superior de qualidade, visando ao pleno desenvolvimento do aluno e 

seu preparo para o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais. 

A investigação colocou em evidência algumas indagações que também 

contribuíram para o estudo e que permanecem articuladas entre si, por isso, tornou-se 

relevante levar em consideração as questões relativas à condição socioeconômica dos 

discentes, os assuntos diretamente relacionados à formação didático-pedagógica dos docentes 

e a estrutura de apoio ao ensino de graduação, que se apresentam como temas de vasto 

potencial como os principais fatores que favorecem a evasão escolar nos cursos de graduação 

presencial dos campi da UFVJM em Diamantina/MG. 

Em busca de respostas a essas questões, delineamos os seguintes objetivos 

específicos para essa investigação: 

 analisar os dados disponibilizados pelo MEC/Inep relacionados aos índices de evasão 

de cursos das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes); 

 verificar qual o curso de graduação presencial, em cada Unidade Acadêmica dos 

campi da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em 

Diamantina/MG, possui maior índice de evasão; 

 identificar, nos cursos com o maior índice de evasão de cada Unidade Acadêmica, a(s) 

variável(is) que mais contribuem para o alto percentual de evasão escolar ali 

constatados. 
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Os fatores que justificaram esta investigação estão categorizados em duas 

perspectivas. A primeira, de natureza pessoal, pois expressa meu desejo de encontrar 

respostas para as causas desse fenômeno adverso e provocador na instituição, que constitui o 

meu ambiente de trabalho, uma vez que sou servidor da UFVJM nos Campi em Diamantina e 

busco, por meio deste estudo, revelar a(s) variável(is) com influência na evasão discente nos 

referido Campi. Já o segundo fator é de ordem acadêmico por referir-se a um tema 

problemático, desafiador e pouco discutido, sobretudo, no nível superior do ensino brasileiro. 

Neste contexto, a pesquisa apresenta-se como uma investigação relevante para a 

gestão universitária, uma vez que poderá contribuir com os gestores para o desenvolvimento 

de ações que minimizem os percentuais de evasão. Cabe, porém, ressaltar, mais uma vez, a 

ausência de metodologias, conceitos e indicadores eficazes que permitam mensurar a taxa de 

evasão nos cursos de graduação nas instituições brasileiras e que possam ainda elencar com 

propriedade suas causas e razões em âmbito nacional e também na UFVJM. 

O estudo poderá colaborar também para a implementação de políticas de 

assistência estudantil voltadas para a permanência do discente no curso de graduação, uma 

vez que o aluno, ao concluir o curso de graduação, poderá contribuir para o desenvolvimento 

social e econômico do país. 

Assim segundo Sousa Filho (2006), o sucesso obtido pelo aluno em sua formação 

contribui para que a universidade cumpra a sua função social perante a sociedade, uma vez 

que a sua missão é alcançada na medida em que gera, sistematiza e socializa o conhecimento 

e o saber, formando profissionais e cidadãos capazes de contribuir para o projeto de uma 

sociedade justa e igualitária. 

Conforme colabora Cristovam Buarque (2014), a sociedade contemporânea exige 

indivíduos cada vez mais especializados nos mais diversos campos de conhecimento. A 

universidade, nesse contexto, torna-se para o discente um laboratório onde relações dos mais 

diversos níveis se concretizam e a produção entra em evidência.  

No entanto, as instituições de ensino superior estão se tornando palco de grandes 

controvérsias em relação a esse tipo de formação exigida. Discentes que ingressam nas 

universidades deparam-se com numerosos desafios, alusivos à sua permanência, que 

influenciam negativamente seu desempenho cognitivo e, consequentemente, sua formação 

acadêmica.  

Compreender esses desafios, portanto, torna-se essencial para que a gestão 

universitária possa desenvolver estratégias para minimizá-los ou superá-los, uma vez que uma 

realidade só pode ser modificada se compreendida. A necessidade de compreensão pelo gestor 
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do sistema de ensino público brasileiro justifica o presente trabalho de pesquisa, que parte do 

pressuposto de que o conhecimento e a transformação social se dão pela formação do 

indivíduo e pela construção do conhecimento. Como assinala Pedro Goergen (2006), o 

interior da universidade pública, nesse sentido, tornar-se campo investigativo e propício ao 

desenvolvimento da pesquisa científica numa perspectiva construtivista do conhecimento. 

O alto índice de evasão escolar no ensino superior federal, verificado nos últimos 

anos, exposto pelo censo da educação superior Brasil (2015), revela a urgência de uma 

investigação dos fatores considerados primordiais para a redução do número de concluintes 

dos cursos de graduação no ensino superior federal brasileiro. 

Diante desse panorama, a análise das variáveis que contribuem para a evasão 

escolar nos cursos de graduação é necessária, visando assegurar a permanência do estudante 

na instituição até a conclusão do curso de graduação. 

No que tange à importância da metodologia de pesquisa adotada numa 

investigação para alcançar os objetivos delineados, cabe reforçar que o estudo se propôs a 

identificar os cursos de graduação presencial que apresentaram o maior percentual de evasão 

discente, em relação às turmas com ingresso no período de 2010 a 2014, em cada uma das 

Unidades Acadêmicas dos campi Diamantina-MG da Universidade Federal dos Vales 

Jequitinhonha e Mucuri. Além disso, almejou-se também identificar a(s) variável(is) com 

influência significativa no percentual de evasão das turmas dos cursos identificados com 

maior índice de evasão, para os ingressantes no ano de 2010. 

A metodologia aplicada neste estudo teve como intenção principal a ampliação do 

horizonte do pesquisador, maximizando sua visão e compreensão do problema investigado, 

com o objetivo de tornar mais visíveis e compreensíveis os fatores determinantes da evasão. 

Em busca de respostas para o problema de pesquisa, foi realizado um estudo de caso em um 

ambiente amplo e complexo, que nesta pesquisa foram os campi da UFVJM em 

Diamantina/MG. 

A escolha do período se justifica devido à institucionalização dos dados relativos 

à evasão escolar nos cursos de graduação presencial da UFVJM, a partir de 2010, o que 

proporcionou maior precisão dos dados apresentados no desenvolvimento da pesquisa. Outro 

ponto considerado relevante na escolha do recorte temporal está relacionado às intensas 

transformações ocorridas na estrutura organizacional da instituição na década de 2000. Neste 

sentido, a instituição iniciou a referida década com a implantação de novos cursos no ano de 

2002. Posteriormente, em 2005, ocorreu sua transição de Faculdades Federais para 

Universidade e a criação de novos cursos em 2006. Ao final de uma década de intensas 
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transformações para a instituição e para a região do Vale do Jequitinhonha, a Universidade 

aderiu ao programa Reuni no final do ano de 2007, com a implantação do programa no 

segundo semestre de 2008. Como consequência dessa ação, ocorreu à implantação dos cursos 

Bacharelados Interdisciplinares no ano de 2009.  

Tendo em vista essa nova perspectiva de ensino, buscou-se compreender o 

comportamento do alunado da instituição com ingresso após esse período de profundas 

mudanças em suas estruturas e com a apresentação de novas propostas acadêmicas e 

pedagógicas, convergentes às diretrizes do programa Reuni. 

Considerando os objetivos estabelecidos, este trabalho constituiu-se em uma 

pesquisa exploratória que abrangeu o levantamento bibliográfico em busca de um amplo 

referencial teórico para a concretização do estudo, acompanhado de uma análise de cunho 

documental, visto que todas as fontes para a execução da investigação foram baseadas, em sua 

totalidade, em documentos oficiais, além de uma grande quantidade de dados, constantes nos 

relatórios e nas fichas individuais referentes aos discentes, gerados através da Pró-Reitoria de 

Graduação e do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O caráter exploratório do estudo revela-se em relação ao 

conhecimento que se faz explícito, tanto na aferição dos índices de evasão, quanto na 

identificação da variável com influência significativa nesses índices.  

Ainda em relação ao aspecto exploratório da investigação, na visão de Triviños 

(1987), a pesquisa exploratória conduz o pesquisador a uma maior interação com o problema 

a ser estudado. Assim, o autor afirma que: 

Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em 

torno de determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda 

seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maior 

conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou do tipo 

experimental. Outras vezes, deseja delimitar ou manejar com maior segurança uma 

teoria cujo enunciado resulta demasiado amplo para os objetivos da pesquisa que 

tem em mente realizar (TRIVIÑOS, 1987, p. 109). 

 

Do ponto de vista de Cervo (2007) e Gil (2010), a pesquisa exploratória tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade do pesquisador com o problema de pesquisa, 

apresentando bastante flexibilidade no seu planejamento, uma vez que é interessante 

considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. 

Além do aspecto exploratório, o estudo compatibilizou a abordagem quantitativa, 

abarcando também a abordagem qualitativa, que foram ajustadas e articuladas entre si, na 

perspectiva de alcançar os objetivos propostos. Segundo Dalfovo; Lana; Silveira (2008), 

numa abordagem quantitativa o problema pode ser apreciado em números, classificado e 
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analisado, utilizando-se de técnicas estatísticas. Assim, a abordagem quantitativa se justifica 

pela necessidade de levantamento de dados estatísticos de evasão. Ressalta-se que em 

pesquisa com essa abordagem, existe uma interação dinâmica entre o investigador e o objeto 

de estudo, dificilmente havendo contato com o participante após a coleta de dados, sendo um 

membro passivo (GÜNTHER, 2003). Para esse fim, as informações foram coletadas no intuito 

de se construir análises que ajudassem no alcance dos objetivos definidos para o estudo, 

utilizando-se de dados estatísticos concernentes aos percentuais de evasão, sejam de caráter 

nacional, regional ou local. A coleta de dados deu ênfase a números ou informações que 

possam ser transformadas em números, possibilitando a verificação e aceitação da hipótese. 

Os dados quantitativos, na maioria dos estudos com abordagens quantitativa e qualitativa, são 

incluídos concomitantemente à configuração da estatística descritiva e são apropriados para 

subsidiar a comprovação dos argumentos apresentados durante a investigação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

Nesta perspectiva, para Diehl (2004), apud Dalfovo; Lana; Silveira (2008), a 

abordagem quantitativa em pesquisa é caracterizada pelo uso da quantificação por meio de 

técnicas estatísticas, tanto na coleta quanto na análise das informações, tendo como objetivo 

conclusões precisas no estudo realizado, evitando possíveis distorções de análise e 

interpretação. 

A ilustração dos números e dados estatísticos se deram por meio de gráficos e 

tabelas, dinamizando a leitura dos dados disponibilizados, analisando as informações 

apresentadas sob vários aspectos. Desse modo, foi possível apresentar os elementos 

fundamentais para a identificação dos cursos com os mais elevados índices de evasão e alguns 

dos fatores que contribuíram para os mesmos nos campi da UFVJM em Diamantina/MG. 

Quanto à abordagem qualitativa, por meio dela, foi feita a verificação da 

institucionalização de procedimentos administrativos e quais foram as políticas implantadas 

pela gestão universitária da instituição em questão, com o objetivo de reduzir os índices de 

evasão em seus cursos de graduação presencial, com prioridade ao recorte temporal e o 

ambiente organizacional definidos na proposta de estudo. 

Do ponto de vista de Ludke e André (2013), em um estudo com abordagem 

qualitativa há um intenso vínculo do pesquisador com o ambiente organizacional e a sua 

finalidade de investigação. Dessa forma, relacionando adequadamente as abordagens 

quantitativa e qualitativa, foram buscadas respostas para o problema da pesquisa, colaborando 

para que a instituição possa, de maneira concreta, efetivar a democratização do acesso e a 

permanência de seus estudantes no ambiente universitário. 
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Como já mencionado, os procedimentos técnicos tiveram como base a pesquisa 

documental, visto que foram utilizados documentos relevantes já elaborados sobre o assunto 

(GIL, 2010). De acordo com Ludke e André (2013), são considerados documentos todos os 

materiais escritos que podem ser utilizados como fonte de informação sobre a conduta 

humana. Para tanto, foi feita a apreciação dos mais variados documentos emitidos por órgãos 

oficiais do governo e das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 

e Diretoria de Tecnologia de Informação (DTI) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri.  

Assim, a pesquisa fez uso dos relatórios gerados pelo Siga-ensino, cujos registros 

contém os dados relacionados aos discentes ingressantes e evadidos e, junto às fichas 

individuais dos discentes (cujos dados pessoais foram mantidos em sigilo) com histórico de 

abandono, armazenados nos arquivos da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) 

da instituição. Dessas fichas individuais, foram retiradas as informações mais relevantes para 

o estudo, tais como: o aproveitamento acadêmico do aluno; a origem de sua formação básica 

(se ocorreu em instituição de ensino pública ou privada); a sua naturalidade e o município de 

residência no período de ingresso na UFVJM. Por meio desses conhecimentos, buscou-se 

encontrar os vestígios que conduzissem à(s) variável(is) que contribuiriam significativamente 

para o problema da evasão, no âmbito dos campi da UFVJM em Diamantina-MG. 

Para a elaboração e análise das Tabelas e dos Gráficos relacionados aos índices de 

evasão das turmas dos cursos de graduação presencial da UFVJM, com o propósito de 

investigar os cursos com os maiores percentuais de evasão em cada Unidade Acadêmica, foi 

levado em consideração o ano de ingresso dos discentes, somando-se as duas entradas, do 

primeiro e segundo semestres. 

Como critério para realizar as análises dos dados relativos à evasão, o índice de 

referência foi de 20% de abandono em relação ao número de ingressantes, índice considerado 

aceitável na concepção do MEC, exposta através do relatório da Comissão Especial para 

Estudo da Evasão, Retenção e Diplomação (CEEERD) no ensino superior (BRASIL,1997). 

Visando identificar a(s) variável(is) com influência significativa na elevação dos 

índices de evasão, após a verificação dos cursos na etapa anterior, foi feito um recorte no 

espaço temporal proposto na pesquisa. Para este fim, foi considerado o espaço amostral 

composto apenas pelos discentes ingressantes nos cursos de graduação presencial no ano de 

2010, somando-se também as entradas nos dois semestres. 

Ressalta-se que o recorte temporal no período proposto na investigação justifica-

se pelo grande quantitativo de alunos na condição de evadido com ingresso nos anos que 
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compõem o período de 2010 a 2014. Assim, não haveria tempo hábil para realização das 

análises necessárias para conclusão da pesquisa, em virtude do pequeno período de tempo 

disponibilizados aos mestrandos pelos programas de mestrado em geral. 

Com a expectativa de contribuir com os gestores de modo a tornar mais eficiente à 

execução dos programas de assistência estudantil, a adoção da análise documental como 

método de coleta de dados foi a melhor forma para a abordagem do problema da pesquisa, 

que representa, portanto, uma fonte natural de informação proporcionando, ainda, um 

mecanismo para melhor compreensão da conjuntura da instituição pesquisada, contribuindo 

também para que se tenha uma visão do seu contexto (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Ainda segundo Bogdan e Biklen (1994), por se tratar de uma investigação com 

abordagem exploratória, a análise documental revela alguns problemas que devem ser 

amplamente explorados, seja aqueles decorrentes da dificuldade de acesso aos dados ou de 

algum tipo de limitação de informações para o pesquisador. Da mesma forma, Ludke e André 

(2013) consideram que a análise documental apresenta-se como uma técnica preciosa na 

abordagem de dados qualitativos, tanto para complementar dados obtidos através de 

diferentes técnicas, como para revelar aspectos novos de um tema ou problema. 

Já o processo de análise dos dados se refere às formas de organização e às etapas 

aplicadas para a produção de inferências explicativas ou descritivas. Segundo Bardin (2011) 

na análise, a abordagem quantitativa fundamenta-se na frequência de existência de 

determinados elementos da mensagem. Assim, a apreciação dos dados, para verificação das 

variáveis com influência significativa na elevação dos índices de evasão discente nos cursos 

de graduação presencial, foi feita através da técnica de análise de conteúdo que, segundo 

Minayo et. al. (2009), tem sido utilizada com frequência nas investigações com abordagem 

qualitativa. De acordo com Bardin (2011, p. 48), a análise de conteúdo resume-se a: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter resultados por 

meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadoras (quantitativas ou não), que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. 

 

Sob o ponto de vista de Minayo et. al. (2009, p.80), há algumas formas de 

tratamento de dados na pesquisa envolvendo abordagem qualitativa, como a análise e a 

interpretação. Na análise, o objetivo do pesquisador é alcançar além do que está apresentado, 

realizando uma separação dos dados em busca das “relações entre as partes que foram 

decompostas”, enquanto que na interpretação, busca-se o sentido das ações a fim de alcançar 

a compreensão ou explicação que vão além do exposto e pesquisado.   
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Assim, de acordo com Minayo et. al. (2009), a análise de conteúdo organiza-se 

em três polos cronológicos que, na presente pesquisa, podem ser descrito como se segue. O 

primeiro polo é a „Pré-análise‟, na qual, se realiza uma leitura ampla sobre o tema, evasão 

discente nos cursos de graduação, proposto na investigação, através dos documentos oficiais 

de caráter nacional e dos documentos identificados na UFVJM, foco da pesquisa. Esta fase é 

definida por Bardin (2011) como leitura flutuante. Por meio desse procedimento, foi possível 

realizar a seleção dos documentos e definição de categorias para análise. 

O segundo polo, „Exploração do Material‟, consiste em uma fase mais 

aprofundada, em que os documentos foram minuciosamente examinados, classificados em 

suas categorias em busca de uma definição de “núcleos de sentidos”, vinculados à pesquisa 

(Minayo et. al, 2009), e no terceiro polo, „Tratamento dos resultados obtidos‟, ocorreu a 

identificação dos resultados válidos a partir das inferências, da análise e da interpretação das 

informações obtidas. 

Visando o desenvolvimento da proposta de trabalho, no primeiro semestre do ano 

de 2015, foi solicitada autorização para a realização da pesquisa à Pró-Reitoria de Graduação 

(Prograd) da UFVJM, via ofício. Inicialmente houve um retorno positivo, a solicitação de 

acesso aos dados discentes, por parte da Prograd
1
, Diretoria de Ensino (DEN) e da Diretoria 

de Registro e Controle Acadêmico (DRCA). 

A partir do segundo semestre de 2015, tendo em vista a inserção de novos 

membros integrantes da nova equipe gestora da universidade, fez-se necessária a realização de 

novo processo de autorização para a realização da pesquisa junto à Prograd
2
. 

Considerando seu caráter científico, o desenvolvimento da pesquisa encontra-se 

submetido à legislação em vigor para a utilização e divulgação dos dados obtidos ao longo de 

sua realização, e seu resultado foi organizado em três capítulos, nos quais se fez a exposição 

dos resultados da discussão sobre o tema proposto e as considerações finais. 

O primeiro capítulo apresenta um panorama histórico do ensino superior no 

Brasil, seguido da contextualização do assunto evasão de cursos, levando em consideração os 

movimentos sociais, a localização, e a menção ao ano de maior intensidade das discussões 

sobre o tema, política governamental e a missão da universidade. 

                                                      
1  A Prograd e suas respectivas diretorias estavam representadas respectivamente, pela Profª. Drª Flaviana 

Tavares Vieira, Prof. Dr. Marcus Alessandro Alcântara e pela servidora técnica – administrativa Adriana da 

Conceição Maia. 
2 A Prograd, a DEN e a DRCA encontrava-se representadas respectivamente pelo Prof. Dr. Paulo Henrique 

Fidêncio, Prof. Dr. Flávio César Freitas Vieira e pelo Prof. Dr. Marcelino Santos de Morais. 
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No segundo capítulo, foram tratados alguns aspectos históricos da UFVJM com 

alguma relação com a evasão escolar registrada nos seus diferentes cursos, identificando 

aqueles com maior índice de evasão escolar em cada Unidade Acadêmica dos campi da 

UFVJM em Diamantina/MG, respeitando o espaço e o período do recorte temporal delineado 

para a pesquisa. 

No terceiro capítulo, procurou-se identificar a(s) variável(is) determinante(s) para 

a evasão escolar, visando propor iniciativas que possam superar tais problemas para assegurar 

a permanência dos estudantes nos cursos de graduação presencial dos campi da UFVJM em 

Diamantina-MG. E, para concluir, foram feitas as considerações finais sobre a investigação 

desenvolvida, com o objetivo de contribuir com a gestão desta instituição, no que se refere à 

redução dos números da evasão nos cursos de graduação presencial, sobretudo nos cursos 

onde o seu índice mostrou-se mais alto. 
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CAPÍTULO 1 - PANORAMA SOBRE AS REFORMAS EDUCACIONAIS E A 

PROBLEMÁTICA DA EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

NO SÉCULO XX 

 

Este capítulo faz referência a aspectos históricos inerentes ao ensino superior no 

Brasil, de maneira especial, no que diz respeito às universidades federais. De início, é 

apresentado o surgimento das instituições de ensino superior no país e seu progresso, em um 

período compreendido entre o final do século XIX e o século XX, abordando a influência 

política nesse nível de ensino e as transformações sociais da sociedade brasileira. 

Posteriormente, apresenta-se a reforma do sistema educacional brasileiro realizada no início 

da década de 1990, destacando suas políticas públicas voltadas para a educação superior e a 

preocupação com a exclusão social nesse nível de ensino, dispensando atenção especial à 

democratização do acesso e à permanência do discente no curso de graduação até a sua 

conclusão.  

 

1.1 – Os contextos político, social e educacional brasileiro 

 

Para mencionar o sistema educacional superior público brasileiro no século XX, 

torna-se importante a exposição de seu histórico, através do qual espera-se observar a sua 

influência nos aspectos político, econômico, social e cultural de nossa sociedade. A educação 

superior no Brasil, desde a sua gênese, foi caracterizada por algumas especificidades e por 

intensa pressão em busca de acesso e de ampliação de vagas (no cenário das Instituições 

Federais, especialmente, a partir da década de1960), pendências que permanecem presentes 

em nossas instituições até os dias atuais (BRITO, 2013). 

Retomando sua trajetória, desde o seu surgimento, observa-se que a educação 

brasileira sofreu intervenções diferenciadas em três momentos de sua história: no Brasil 

Colônia, no Brasil Império e no Brasil República. 

As escolas jesuítas vinculadas à Companhia de Jesus foram responsáveis pela 

implantação das primeiras instituições superiores no Brasil (SAVIANI, 2010), começando 

pela Bahia, em 1549 (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008). Neste período do Brasil Colônia, 

Portugal proibiu a instalação desse nível de ensino, com receio de inflamar os movimentos em 

prol da independência. No período em questão, na perspectiva elitista dos Colonizadores, a 

Coroa Portuguesa não desejava que a educação a ser oferecida na colônia atingisse o superior 

e alterasse a dependência da colônia com a sua metrópole e não potencializasse movimentos 
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prol independência. A Coroa Portuguesa considerava a educação pouco importante para a 

população nativa, aborígenes e indígenas, sendo poucos os que alcançaram a formação 

superior. O fato nos revela que, desde sua gênese, a educação superior brasileira apresenta os 

aspectos de um ensino elitista e excludente. 

As primeiras escolas de ensino superior no Brasil foram criadas em 1808, com a 

chegada da família real portuguesa no país. Foram fundadas as escolas de Cirurgia e 

Anatomia, em Salvador/BA, a de Anatomia e Cirurgia e a Academia da Guarda Marinha, 

ambas no Rio de Janeiro/RJ e, posteriormente, no mesmo Estado, foi instituída a Academia 

Real Militar em 1810, todas com a finalidade de atendimento à classe dominante 

(TRINDADE, 2000); (SAVIANI, 2010). 

Sobre a finalidade da criação das escolas de ensino superior em nosso país, 

Martins (2002) atesta que entre os anos 1814 e 1889, a educação superior desenvolveu-se 

lentamente e baseava-se no tipo de formação dos profissionais liberais em faculdades 

isoladas
3
, que almejavam o ingresso em postos com funções privilegiadas, em um mercado de 

trabalho restrito e que proporcionasse aos futuros profissionais uma posição de destaque na 

sociedade. 

Com o pensamento explícito de fortalecimento e a manutenção dos privilégios 

proporcionados pelo ensino direcionado a uma pequena porção da sociedade brasileira, 

mesmo com a independência política em 1822, não houve transformação no sistema 

educacional superior, ampliação ou diversificação (TRINDADE, 2000). De acordo com 

Martins (2002), nesse período de nossa história, o desenvolvimento e ampliação do ensino 

público superior estavam limitados a algumas áreas específicas de conhecimento e às 

profissões liberais e, eram contidas pela capacidade de investimento do governo, dependendo, 

dessa forma, de sua vontade política. 

Vislumbrando a expansão do ensino superior para além da família real, buscando 

atender às famílias com alto prestígio social, nas quais estavam inseridos os generais e os 

grandes produtores agropecuários em evidência pela produção de café e leite, a Constituição 

da República de 1891 concedeu a oportunidade para que a iniciativa privada iniciasse 

legalmente a implantação de suas primeiras instituições de ensino. Assim, utilizaram, para 

criação das primeiras instituições de ensino superior privadas, recursos derivados das elites 

locais. Nesse momento, surgiu a estrutura educacional paulista, interferindo no processo de 

educação submetido ao governo central, e cuja ruptura é explicitada por meio da criação de 

                                                      
3
 O termo “faculdade isolada” se refere ao ambiente educacional em que o professor ministra instrução seguindo 

o modelo de formação dos profissionais liberais, sem o caráter universitário (MARTINS, 2002). 
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alguns cursos, dentre eles, o de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, em 1896, 

proporcionando que, nos trinta anos posteriores, a educação superior brasileira apresentasse 

uma expansão, passando de 24 escolas isoladas para 133; destas, 86 criadas na década de 

1920 (MARTINS, 2002). 

No processo de organização do sistema educacional brasileiro, são diversos os 

obstáculos de carácteres econômico, político e filosófico que, historicamente, impediram a 

implantação do Sistema Nacional de Educação: a constituição de uma educação como um 

serviço do Estado e não exclusivamente tarefa do governo; a apresentação de uma educação 

como tarefa de toda a sociedade, na medida em que o Estado enquanto defensor do bem 

público, expressa os interesses de toda a sociedade, proporcionando que a sociedade se sinta 

representada por este e venha vivencia-lo como algo próprio. Assim, cabe à sociedade cobrar 

do Estado seu carácter público e a priorização de uma educação de qualidade para toda a 

população, oportunidade que aconteceu com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

(SAVIANI, 2010). 

Aproveitando-se do momento favorável à expansão do ensino superior brasileiro, 

retoma-se, então, a discussão sobre a necessidade de implantação das universidades, a qual 

havia sido desconsiderada no período do Brasil Colônia. Apesar de manter seu caráter elitista, 

característico das primeiras escolas de ensino superior brasileiras, as universidades se 

apresentavam em oposição às instituições isoladas, estrutura existente e mantida pelo governo 

central (MARTINS, 2002). 

A discussão referente à instituição das universidades passou a não se preocupar 

somente com embates políticos como no período colonial e sim com o conceito de 

universidade e suas funções na sociedade, como a de abrigar a ciência, os cientistas e o 

desenvolvimento da pesquisa e não como meras instituições de ensino, mas como centro de 

produção de saberes. 

Diversas foram as iniciativas brasileiras na área educacional a partir da década de 

1920, através da tentativa de rompimento com a estrutura e ensino existentes. Uma delas pode 

ser ilustrada através do desenvolvimento intelectual de sua sociedade. Como exemplo, 

ressaltamos as reformas educacionais relacionadas ao ensino básico que objetivavam sua 

consolidação e a institucionalização de legislação para o desenvolvimento e funcionamento do 

ensino superior (com a aprovação do Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931). Esse decreto, 

além de instituir o estatuto para o funcionamento das Universidades Brasileiras, preconizava 

em seu artigo primeiro que a finalidade primordial do ensino universitário seria elevar o nível 

cultural da nação brasileira, estimulando toda e qualquer área de conhecimento. Outra 
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iniciativa relevante no processo de ruptura foi a organização do movimento estudantil, que se 

concretizou com a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1938 (SAVIANI, 

2010). 

Nessa batalha pela transformação da estrutura educacional brasileira, é essencial 

destacar o desempenho do professor e político Florestan Fernandes, que mergulhou 

profundamente na luta pela instituição da escola pública de qualidade
4
 e acessível a todos os 

brasileiros. Do ponto de vista social, torna-se evidente para o educador, que o sucesso político 

e econômico da sociedade só pode ser alcançado através da transformação profunda e geral do 

sistema de ensino brasileiro. A educação é, espontaneamente, o fundamento essencial para a 

adequação do homem às circunstâncias sociais que se alteram rapidamente. Em 1959, em 

torno das relevantes discussões relacionadas à aprovação do projeto que culminou na primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ficou explícita a sua luta pela educação 

pública. Com sua visão socialista, Florestan Fernandes percebia a escola pública como um 

mecanismo eficiente no processo de superação do subdesenvolvimento social e cultural, 

característico da nação brasileira. Portanto, o intelectual concebe a educação em sua relação 

mútua com a sociedade, considerando que o processo educativo deve ser direcionado para a 

transformação social (SAVIANI, 1996). 

Porém, como assegura Brum (2000), todas essas ações se tornaram ineficientes 

para garantir o desenvolvimento autônomo da sociedade brasileira, pressionada a manter suas 

estruturas vinculadas ao funcionamento, às necessidades, aos interesses e aos atos de nações 

mais poderosas. Após o ano de 1918, em virtude da Primeira Guerra Mundial, o eixo 

econômico mundial transferiu-se para os Estados Unidos da América (EUA), que passaram a 

exercer uma influência explícita no sistema educacional brasileiro, sobretudo, a partir de 

meados dos anos de 1960, com a ditadura militar, impondo, explicitamente, o seu modelo 

econômico e educacional. 

Souza Filho (2006) atesta que a década de 1960 foi marcada por uma grande 

regressão social, caracterizada e confirmada pelos princípios da ditadura militar, tendo como 

ideal o ajuste fiscal. Apoiado pelo governo dos EUA, o regime militar implantou a repressão 

no intuito de impedir as transformações econômicas e sociais almejadas pela maioria da 

população brasileira, especialmente, as aspirações da União Nacional dos Estudantes e da 

classe trabalhadora. Todos sofreram ações de extrema violência que se estenderam aos 

intelectuais vinculados, caracterizando um retrocesso no desenvolvimento e consolidação do 

                                                      
4
 Florestan Fernandes define educação pública de qualidade como um processo de conhecimento que concilia o 

crescimento do saber gerado através da pesquisa com o do aluno adquirido pelo ensino (SAVIANI,1996). 
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processo educacional brasileiro. As aspirações da UNE, através do movimento estudantil, 

pautavam as reivindicações pelo direito de ingresso na universidade pública, assim, uma vez 

aprovados nos exames vestibulares, os estudantes lutavam pela ampliação das vagas em todo 

o sistema educacional superior público (SAVIANI, 2010). 

A UNE, desde sua criação em 1938, destacou-se frente ao Estado Novo pela sua 

organização política.  Suas atividades desde o início se caracterizaram pelo sentido de luta 

contra a ditadura. O país vivenciava a chegada do governo do presidente Getúlio Vargas, 

tendo como características o forte centralismo, o autoritarismo e o incentivo à 

industrialização. No período de 1945 a 1964, o movimento estudantil se apresentava como a 

organização de massa com mais experiência em relação à coordenação política no cenário 

nacional, uma vez que se constituía de estudantes das instituições de ensino superior. O 

movimento estudantil conseguia exercer uma mobilização em âmbito nacional, além da 

elaboração de ideias relacionadas à própria constituição das universidades. As políticas 

governamentais dificultavam o surgimento de novas instituições com o decreto de 1931, sobre 

o Estatuto das Universidades Brasileiras, devido ao estabelecimento de normas para a 

organização das instituições universitárias. (CUNHA, 2007). 

Retornando aos anos de 1960, dentre os intelectuais perseguidos pelo Governo, 

encontravam-se Anísio Teixeira e o professor Florestan Fernandes; este último, em virtude de 

sua luta em favor da escola pública, sofreu uma violenta perseguição pela ditadura militar. 

Seu direito de posicionar-se intelectualmente foi cerceado, o que culminou (em decorrência ao 

Ato Institucional nº5) em seu afastamento obrigatório da USP, instituição de ensino à qual se 

dedicou intensamente enquanto professor, construindo uma brilhante carreira acadêmica. O 

fato afetou fortemente e de forma negativa a sua luta pela universalização da escola pública, 

gratuita, laica e única na sociedade brasileira (LEHER, 2012). 

Apesar dos avanços, em relação à educação superior pública, alcançados pela 

sociedade brasileira ao final da década de 1960 e início dos anos 70, como a 

profissionalização do professor universitário, a implantação do tempo integral, a estruturação 

da carreira docente e o relevante acréscimo do número de docentes em sistema de dedicação 

exclusiva, paradoxalmente, a universidade pública brasileira enfrentou um período de 

cerceamento da liberdade de expressão, censura, perseguições políticas e proibições dos atos 

estudantis. Outro fato marcante, ocorrido em 1968, foi a reforma universitária brasileira, 

tendo como referencial o modelo universitário americano, com a adesão ao sistema de 

créditos e a implantação da departamentalização (LUZ, 2000). 
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Como atesta Fávero (2006, p.32), as verdadeiras intenções do Projeto de Reforma 

Universitária implantado pelo governo militar, ao absorver a proposta de “fortalecimento do 

princípio de autoridade e disciplina nas instituições de ensino superior”, convergiam para a 

implantação de ações de intimidação e de repressão no ambiente universitário, que foram 

concretizadas com a aprovação do Ato Institucional nº5 – AI5 e do Decreto nº477, de 26 de 

fevereiro de 1969. Esses documentos firmaram as infrações disciplinares e suas respectivas 

penalidades para professores, alunos e funcionários de instituições públicas e privadas, ao 

participarem de movimentos sociais considerados ilegais pelo regime militar, restringindo, 

assim, a liberdade de expressão dos agentes envolvidos no processo educacional. 

Ainda segundo o mesmo autor, nessa década, em um momento de fragilidade pelo 

qual passava o sistema educacional brasileiro, verificava-se a influência do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), que se aproveitava do momento de 

instabilidade política, econômica e social da nação brasileira para inserir suas propostas 

políticas direcionadas aos países subdesenvolvidos. 

O Bird foi criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, com seu 

funcionamento vinculado ao Fundo Monetário Internacional (FMI). A implantação de ambas 

as instituições é decorrente da preocupação dos países mais ricos em estabelecer a ordem após 

a Segunda Guerra Mundial, através de instituições capazes de proporcionar o crescimento e 

garantir a estabilidade da economia global. No entanto, os interesses das nações estavam 

voltados para o FMI, que exercia a função normativa e política, levando o Banco Mundial 

(BM) a desempenhar a função de condutor da reconstrução das economias destruídas pela 

guerra e de proporcionar empréstimos ao setor privado. O esforço para conseguir a 

estabilização desses países, através da implantação de diversas políticas de permissão de 

empréstimo de recursos financeiros, ocultava seu maior objetivo, que consistia na expansão 

do capitalismo mundial (FURTADO, 2008). 

Em 1968, com o novo presidente do Banco Mundial, Robert S. McNamara, ex-

secretário de defesa dos Estados Unidos da América, a entidade passou a dar prioridade à 

manutenção da segurança do sistema capitalista frente à ascensão e influência do sistema 

comunista na América Latina, cuja estratégia consistia na obtenção do controle através dos 

processos educacionais (LEHER, 1999). 

A partir do final da década de 1970, o Bird passou a desempenhar uma política 

social, preocupando-se com questões humanitárias, como o combate e erradicação da pobreza 

nos países em desenvolvimento. Leher (1999) atesta que as novas tendências políticas do 

Banco Mundial estavam direcionadas aos países com maior sensibilidade ao sistema 
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comunista através de programas de escolas técnicas, saúde e controle da natalidade. Assim, o 

Banco Mundial realizou diversas alterações em sua organização, possibilitando ao Bird maior 

influência sobre os países tomadores de empréstimos. 

No Brasil, os primeiros empréstimos direcionados ao Ministério da Educação e 

Desportos ocorreram na década de 1970 e foram concentrados para o ensino 

profissionalizante de nível médio, sob a justificativa de que o país necessitava de mão-de-obra 

qualificada que impactasse diretamente no desenvolvimento da economia brasileira. 

Posteriormente, o Bird passou a direcionar seus investimentos para outros níveis de ensino 

menos dispendiosos, verificando que a melhoria na distribuição de renda não dependia apenas 

de demandas sociais, mas, principalmente, de uma demanda política, sendo necessário, 

portanto, garantir a estabilidade dos países do bloco ocidental contra possíveis crises nos 

países em desenvolvimento. 

Furtado (2008) afirma que, na década de 1980, a preocupação com a pobreza fez 

com que o Bird direcionasse seus investimentos para a educação básica, pois a diferença 

socioeconômica existente entre as classes poderia causar algum tipo de pressão por benefícios 

econômicos e sociais, acalmando, assim, possíveis tensões que poderiam colocar em risco a 

estabilidade econômica do bloco ocidental. Na sustentação dessa visão, o Banco Mundial 

condicionou seus investimentos à educação básica, nos países periféricos, a uma política de 

redução do investimento do Estado no sistema educacional, orientando a privatização dos 

níveis mais elevados do ensino público e direcionando suas atenções para o ensino 

fundamental. 

Dourado (2002) afirma perceber, nas orientações do Banco Mundial, a tendência 

para a implantação de políticas neoliberais. Leher (1999, p.23) já afirma que “o Banco 

Mundial abraçou o ideário neoliberal e, diante da vulnerabilidade dos países endividados, 

impôs drásticas reformas liberais”. O Bird aproveitou-se ainda de análises econômicas gerais 

para produzir políticas sociais que favorecessem a implantação de propostas neoliberais, 

deixando de mensurar as especificidades regionais e locais na implantação dessas políticas 

(FURTADO, 2008). 

Conforme Dourado (2002), as propostas políticas do Bird, em relação ao sistema 

educacional para países periféricos (em desenvolvimento) como o Brasil, reportam aos 

princípios do neoliberalismo, restringindo o método de formação do estudante a uma visão 

limitada e funcional, contrapondo-se ao processo de formação universal historicamente 

alcançado nos países desenvolvidos. Essas políticas visam um processo de formação básica 

profissional e contribuem para a privatização da educação superior. Como resultado das 



36 

políticas impostas pelo Banco Mundial, persiste a tendência de que a produção científica seja 

concentrada e desenvolvida nos países mais desenvolvidos ou os de maior poder econômico, 

ficando os países periféricos, como o Brasil, responsáveis apenas pela produção de 

conhecimento, e sempre atrasados em seus próprios desenvolvimentos sociais.  

Em busca da reformulação da estrutura do sistema educacional brasileiro, foram 

retomadas as discussões políticas a ela referentes, a partir do início da década de 1990, 

decorrentes das reformas educacionais iniciadas no governo de Fernando Henrique Cardoso e, 

com mais intensidade, a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) – Lei nº 9394/96 e com a aprovação do Plano Nacional de Educação 

(PNE). 

Conforme postula Dourado (2002), a LDBEN é uma referência para a educação 

nacional e incorporou, em virtude de intensa pressão social, durante sua tramitação para 

aprovação no Congresso Nacional, diversas demandas relativas à educação superior 

decorrentes de discussões desenvolvidas entre intelectuais e a sociedade civil, como a União 

Nacional dos Estudantes – UNE, por exemplo, desde a década de 1980. A referida lei 

apresenta como princípio fundamental a gratuidade da educação em todos os níveis de ensino 

e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a educação universitária. A 

LDBEN concentra em seus artigos diversas propostas de alterações vinculadas à educação 

superior. Por um lado, a educação superior é consolidada pelos processos de descentralização 

e flexibilização existentes na legislação e, por outro, por novas formas de controle e 

padronização por meio de procedimentos avaliativos padronizados. Outros pontos de destaque 

inerentes às IES, contemplados pela referida legislação, referem-se à estrutura, ao 

funcionamento e à autonomia concedida ao sistema educacional superior brasileiro. 

Ao analisar a estrutura apresentada pelas Ifes, verifica-se que, atualmente, seu 

modelo encontra-se diretamente relacionado à criação da Universidade do Rio de Janeiro 

(URJ), em 1920 (AMARAL, 2008); convertida em Universidade do Brasil, em 1937; e 

elevada à condição de Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1965 (SAVIANI, 

2010). Fávero (2000) reforça que a Universidade do Brasil era percebida como um amplo 

modelo universitário do governo a partir de 1931. Sua implantação foi concretizada em 1937, 

com a finalidade de se tornar uma referência para as demais instituições de ensino superior do 

Brasil. 

Quanto aos procedimentos adotados para financiamento das Ifes, Amaral (2008) 

afirma que ocorreu uma indefinição das regras para sua sustentabilidade. Não houve a 

vinculação do patrimônio à constituição de fundos que garantissem a assiduidade de recursos 
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financeiros para sustentação e desenvolvimento das atividades da própria instituição. O 

compromisso de realização do financiamento pelo Estado ficou registrado em instrumentos 

legais, mas sem nenhuma forma concreta para exigir o cumprimento dessa obrigatoriedade 

pelo setor público.  

Atualmente, as Ifes se encontram em situações semelhantes à de sua criação, uma 

vez que as instituições públicas dependem diretamente dos recursos financeiros oriundos do 

Estado. Assim, não conseguem manter suas atividades em virtude da ausência das fontes de 

geração de recursos financeiros compatíveis com os valores dos seus orçamentos anuais 

necessários para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. O fato torna as Ifes reféns 

do que está proposto na Lei nº 9394/96 em seu artigo nº 55
5
. O referido artigo relata que, 

“caberá à União assegurar, anualmente em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para a 

manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas” 

(BRASIL, 1996, p.23). Porém, a LDBEN não expõe de maneira explícita a forma de 

aquisição dos recursos necessários para que as instituições garantam sua manutenção e o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão educacionais. 

Nesta perspectiva, Amaral (2008, p. 650) afirma que “a garantia da autonomia de 

gestão financeira, isto é, o financiamento das atividades do meio universitário é vital para as 

definições das suas políticas de ensino, pesquisa e de interação com a sociedade”. Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabelece em seu artigo 207 que “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (Brasil, 1988, p.43), acreditava-se que se intensificariam as discussões referentes 

aos diversos problemas apresentados pelas Ifes, tais como a falta de autonomia para o 

cumprimento das ações administrativas e orçamentárias e em relação à insuficiência de 

recursos, para o financiamento de suas ações. 

Essas discussões surgiram com mais intensidade a partir do início da década de 

1990, em decorrência da implantação, pelos novos Governos no Brasil, de uma política 

presente em orientações internacionais constituídas em função da crise do Estado de Bem-

Estar Social europeu. Amaral (2008) atesta que, quanto à economia, ocorreu a implantação de 

reformas para a privatização de empresas estatais e a abertura do mercado nacional para os 

produtos importados. 

                                                      
5
 È necessário ressaltar que, devido ao momento político vivenciado pela sociedade brasileira, o cumprimento do 

artigo nº 55 da lei 9394/96 se encontra ameaçado de execução pelo governo interino de Michel Temer, em 

virtude da redução nos recursos financeiros direcionados as Ifes. 
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No âmbito do sistema educacional superior, as novas políticas proporcionaram 

estímulo à competição entre as instituições em busca de captação de mais recursos 

financeiros. Amaral (2008, p. 651) considera que: 

No ensino superior, o que se viu foi, no contexto do “quase-mercado” educacional, 

uma pregação em favor do eficientismo, da competição entre as instituições, da 

implantação de um gerenciamento administrativo/acadêmico que segue padrões de 

empresas privadas, e da procura por fontes alternativas de financiamento que 

complementassem as do fundo público. 

 

Na Conferência Mundial sobre a Educação Superior, realizada pela Unesco em 

outubro de 1998, em Paris – França, ao abordar as formas de aquisição de recursos financeiros 

para a manutenção e desenvolvimento da educação superior, constatou-se que o 

financiamento desse nível de ensino carece de recursos públicos e privados, mas, ainda assim: 

O Estado mantém seu papel essencial nesse financiamento. O financiamento público 

da educação superior reflete o apoio que a sociedade presta a esta educação e deve, 

portanto, continuar sendo reforçado, a fim de garantir o desenvolvimento da 

educação superior, aumentar a sua eficácia e manter sua qualidade e relevância. Não 

obstante, o apoio público à educação superior e à pesquisa permanece essencial, 

sobretudo como forma de assegurar um equilíbrio na realização de missões 

educativas e sociais. (UNESCO, 1998, p. 6) 

 

De acordo com Amaral (2008), é importante ressaltar que, no contexto nacional, a 

abrangência das Ifes representa um extraordinário fator de remanejamento da riqueza 

nacional, por proporcionar a formação de profissionais amplamente qualificados nas diversas 

regiões do país e, considerando suas especificidades, contribuindo para a minimização da 

desigualdade nacional. Outro ponto relevante consiste no fato de as instituições superiores 

públicas brasileiras serem responsáveis por 90% das produções científicas do país, 

demonstrando sua relevância em relação ao conjunto de medidas a serem alcançadas em 

busca do desenvolvimento econômico e social brasileiro. 

Em relação à América Latina, no Brasil, “o sistema de educação superior público 

consolidou sua qualidade acadêmica e que, além do destaque alcançado através da pesquisa 

científica e tecnológica no país, tem igualmente uma qualidade média superior à do setor 

privado”. Em contrapartida, o setor privado apresenta-se maior quando confrontado o número 

de instituições com o setor público (TRINDADE, 2000, p.8). 

Outro fator considerável refere-se ao elevado acréscimo no quantitativo de 

estudantes com ingresso no ensino superior nas Ifes com os mais variados perfis 

socioeconômicos nos últimos 8 anos, em decorrência da implantação do programa Reuni. 
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Opostamente ao fato ressalta-se que, a expansão não foi seguida de suplementações 

orçamentárias para que as instituições assegurassem o exercício de suas atividades, o que 

contribuiria para a solução de diversos problemas peculiares das Ifes, entre eles, a evasão 

discente dos cursos de graduação. Um dos principais fatores que justificam a expansão de 

vagas é decorrente da pressão social existente para o aumento do baixo percentual de alunos 

na faixa etária de 18 a 24 anos, matriculados no sistema educacional superior brasileiro no 

início do século XXI. 

Segundo Ristoff (2006), as políticas públicas direcionadas aos programas de 

expansão foram implantadas em um cenário de relevante crescimento econômico do país. Do 

ponto de vista de Estrada (2014), essas políticas de expansão do sistema educacional superior 

permitiram que as universidades federais dessem continuidade ao seu processo de 

desenvolvimento, promovendo a inclusão dos alunos em situação de vulnerabilidade 

econômica na educação superior, assim, considera fundamental que fossem desenvolvidos 

instrumentos e mecanismos que viabilizassem a permanência dos indivíduos que nela 

ingressam. 

Quando nos referimos ao conjunto de instituições de ensino superior brasileiro, o 

que se espera é que possam contribuir para que a nação consiga encarar, com sucesso, os 

desafios de sua sociedade, tantos os relacionados ao desenvolvimento social quanto os de 

caráter econômico e cultural. 

Conforme atesta Chauí (2003), a universidade é compreendida como uma 

instituição social em que as modificações seguem as transformações sociais, econômicas e 

políticas e, por se apresentar como instituição social de caráter republicano e democrático, sua 

relação com o Estado se torna também indissociável, pois o caráter democrático da 

universidade é verificado pela presença da prática democrática do Estado. A universidade 

pública, definida pela sua autonomia intelectual e em virtude de suas características, alcança 

uma interação com a sociedade em sua totalidade e com o Estado de forma conflituosa, pois, 

internamente, se manifestam pensamentos diversos, favoráveis ou contrários ao modo como a 

sociedade e o Estado vivenciam a divisão e a exclusão sociais. 

Souza Filho (2006) pondera que a universidade deverá se manifestar como uma 

instituição que organiza e promove a política do pensar, desenvolvendo e estimulando a 

autonomia intelectual. 

Nesse contexto, Chauí (2003, p.67) afirma que:  

Essa relação interna ou expressiva entre universidade e sociedade é o que explica, 

aliás, o fato de que, desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma 

instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no 
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reconhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de 

diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, e 

estruturadas por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e 

legitimidade internos a ela. 

 

Decorrentes das revoluções sociais, as universidades configuraram-se como 

entidades públicas e através dela pôde a educação despontar-se como mecanismo 

característico e essencial para a construção da cidadania. Em decorrência disso, a educação 

tornou-se um direito dos cidadãos, contribuindo para que as universidades se constituíssem 

como instituições sociais mescladas ao ideal democrático e de democratização do 

conhecimento. 

Buarque (2014) considera que há uma falta de compromisso com a democracia 

em toda a sociedade brasileira e, quando desfrutada, é exercida em grande parte para impedir 

as modificações necessárias para que se alcance uma universidade moderna, de qualidade e 

comprometida com uma sociedade democrática. 

Segundo Martins (2015), a universidade pública brasileira perdeu sua legitimação, 

pois não continua sendo vista como instituição indispensável para a formação da elite 

intelectual e passa por uma grande crise institucional, ou seja, perde sua autonomia quando o 

mercado passa a avaliar sua qualidade. 

De acordo com Souza Filho (2006), a partir de uma visão social, a universidade 

brasileira deverá transformar e melhorar o ensino e a ciência, visando o sucesso de iniciativas 

sociais de interesse público geral, contribuindo para a constituição do bem-estar humano, da 

democracia e da liberdade, fatores ignorados pelas elites econômicas e políticas presentes. 

Assim, a universidade pública brasileira, apesar de toda sua produção no que diz 

respeito ao ensino e à pesquisa, tem enfrentado dificuldades para contribuir suficientemente 

para a constituição de uma sociedade justa, moderna e autônoma, uma vez que a ausência do 

caráter democrático da sociedade restringe a inserção no meio social de indivíduos com a 

formação necessária para o exercício da cidadania (BUARQUE, 2014). 

Os grandes problemas da universidade pública brasileira são derivados das 

últimas reformas educacionais, especialmente a da década de 1990, que citou a educação 

como um setor de serviço não exclusivo do Estado, ou seja, deixou de ser idealizada como um 

direito público e passou a ser apreciada como um serviço, porém, convertendo-se de um 

serviço público a um serviço privado (CHAUÍ, 2003). 
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Esse protótipo de universidade gerida por contratos e avaliada através dos índices 

de produtividade foi denominado por Chauí (2003) como universidade operacional, a qual se 

encontra estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional. 

Tal modelo de universidade, que serve apenas ao desenvolvimento do capital, 

toma-o como princípio e, ao adotar tal posicionamento, assume o mercado como seu princípio 

fundamental. A universidade pública, influenciada por essas características, torna-se a 

expressão do capitalismo globalizado. Outro aspecto a ser destacado nessa reforma 

educacional consiste no fato de a universidade pública ser considerada uma organização 

social, ao invés de uma instituição social (MARTINS, 2015).  

Como bem nota Chauí (2003, p.69), há diferenças entre uma organização e uma 

instituição social. “Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma prática 

social determinada pela sua instrumentalidade, sendo regida pelas ideias de gestão, 

planejamento, previsão, controle e êxito”. A organização não considera sua existência e sua 

função no centro da sociedade, fatores cruciais para uma instituição social e irrelevantes para 

uma organização, uma vez que esta considera esses fatores como um dado concreto. Outra 

característica marcante é que a instituição social almeja à universalidade, enquanto a 

organização tem ciência de que sua eficácia e sucesso dependem de sua particularidade, 

denotando que a instituição social tem como seu princípio e referência a sociedade, ao passo 

que a organização social tem a si mesma como referência em um processo de disputa com 

outras organizações que apresentam os mesmos objetivos específicos. 

De acordo com Buarque (2014), a universidade brasileira pública e laica deve 

retornar ao princípio do qual se originou, tendo como suas principais finalidades a formação e 

a qualificação profissional, o desenvolvimento da pesquisa em ciências e humanidades e a 

disseminação do conhecimento através da formação de professores para atuar no sistema 

educacional.  

Martins (2015) contribui ao relatar a necessidade de a universidade pública 

brasileira voltar-se para sua essência, ou seja, o surgimento da universidade está vinculado à 

sua principal finalidade, que consiste em apresentar-se perante a sociedade como uma 

instituição indutora do desenvolvimento político, econômico, social e cultural da nação 

brasileira.  

 

1.2 – Intensificação das discussões sobre a evasão escolar na década de 1990 
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A fim de alcançar êxito em seu relacionamento com a sociedade e cumprir com 

sua função social, torna-se essencial que a universidade pública brasileira posicione-se e 

comprometa-se em combater aos elevados índices de evasão escolar de seus cursos de 

graduação, já que, segundo Souza Filho (2006), o sucesso obtido pelo aluno em sua formação 

contribui para que a universidade cumpra sua missão junto à sociedade. Segundo o autor, a 

missão da universidade é alcançada à medida que gera, sistematiza e socializa o conhecimento 

e o saber, formando profissionais e cidadãos capazes de contribuir para o projeto de uma 

sociedade justa e igualitária.  

A palavra “evasão” tem sua origem no latim evasio, significando abandono, 

desistência, fuga, fracasso, insucesso. Assim, é importante observar que as nomenclaturas 

concernentes ao termo evasão se modificam em conformidade com o estudo adotado, sendo 

as variações da palavra direcionadas a representar a não conclusão de um curso, 

independentemente de sua natureza, seja de qualificação, aperfeiçoamento ou qualquer outra 

modalidade de ensino que proporcione ao aluno a aquisição de conhecimento. 

Desta forma, quando desejamos definir “evasão escolar” não há consenso entre os 

estudiosos e teóricos do assunto, uma vez que o termo é empregado em diversos contextos 

com diferentes significados, pois se refere a um acontecimento abrangente e decorrente do 

cruzamento de diversas variáveis como as de ordem política, econômica, social e individual 

do aluno. 

Para abordarmos os dados referentes aos estudos da evasão de cursos na esfera 

universitária, faz-se necessário apresentar o panorama da educação superior presencial no 

Brasil, divulgado de forma oficial pelo Mistério da Educação e Desporto (MEC). 

Considerando o Censo da Educação Superior de 2013, segundo o último relatório 

apresentado em caráter oficial pelo MEC, até o momento, existem 2.391 IES que declararam e 

finalizaram o censo daquele ano, apontando uma diminuição de 25 IES em relação aos dados 

de 2012. Observa-se, também, entre os dados desse censo o aumento do quantitativo de 103 

para 106 instituições federais, totalizando 32.049 cursos, sendo 5.968 cursos de graduação na 

rede federal com 7.305.977 alunos matriculados em cursos de graduação, dos quais 2.742.950 

ingressantes e 991.010 concluintes dos cursos da educação superior. A coleta de dados 

ocorreu em 2014, em referência à situação observada no ano anterior (BRASIL, 2015). 

Quanto à distribuição de instituições de ensino superior por categoria 

administrativa, é possível verificar que 87,4% são instituições privadas e 12,6% são 

instituições públicas, divididas entre federais (4,4%), estaduais (5,0%) e municipais (3,2%). É 
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necessário salientar que nesses dados estão contidas todas as IES que oferecem cursos de 

graduação presencial e a distância (BRASIL, 2015). 

A partir dessas informações, constata-se que, no ensino superior brasileiro, há um 

número maior de instituições privadas. Portanto, é possível afirmar que, o grande número de 

instituições e matrículas das IES privadas afeta de forma expressiva os indicadores globais do 

ensino superior brasileiro, inclusive no que se refere à evasão escolar do alunado nos cursos 

de graduação. 

Os estudos voltados para a evasão escolar de cursos no ensino superior constituem 

uma base importante para as metodologias de avaliação institucional. Pesquisas direcionadas 

ao tema têm sido realizadas em todo o mundo com o objetivo de estabelecer procedimentos 

apropriados para o diagnóstico e controle da evasão escolar, realizados pelas instituições de 

ensino. A expectativa imediata dos estudos relacionados à evasão escolar do alunado nas IES 

brasileiras foram, de modo geral, pesquisas voltadas para a verificação de sua dimensão, com 

estudos insuficientes pra a verificação das variáveis determinantes quanto à evasão escolar 

nos cursos de graduação, especialmente os estudos com características qualitativas (BRASIL, 

1997).  

Percebem-se diversas iniciativas de estudo relacionadas à evasão escolar no 

ensino superior no Brasil. No entanto, somente em 1995, houve impulsão das discussões 

referentes ao tema, através de informações repassadas pelo MEC, durante a realização de um 

Seminário sobre a evasão nas Universidades Brasileiras, no início da gestão do Ministro da 

Educação, o professor Paulo Renato de Souza, juntamente com o Secretário de Educação 

Superior, o professor Décio Leal Zagottis (BRASIL, 1997). 

De acordo com o exposto pelo MEC/Sesu, a deliberação para a realização do 

seminário justificava-se pela divulgação do MEC, através de seus canais oficiais de 

comunicação, dos dados estatísticos sobre o desempenho insatisfatório das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Ifes) em relação ao volume considerável de recursos destinados 

a esse nível de ensino. A finalidade da divulgação do estudo pela Sesu foi promover e aguçar 

o debate e a pesquisa, objetivando a produção de uma abordagem metodológica na avaliação 

dos resultados das Instituições de Ensino Superior Pública (IESP).  

As preocupações do MEC com os altos percentuais de evasão foram decorrentes 

do resultado de um estudo realizado pelo Banco Mundial e pela Unesco em 1995, alusivo ao 

ensino superior em todo o mundo, no qual foram avaliadas as perspectivas de 

desenvolvimento desse nível de ensino. Em conformidade com os diversos aspectos 

abordados pelo estudo, mensura-se entre os principais problemas o alto percentual de evasão e 
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retenção na educação superior mundial; em situação semelhante se encontrava o sistema 

educacional superior público brasileiro. Em virtude da aproximação do estudo com o cenário 

apresentado pela educação superior nacional, diversas questões nele assinaladas passaram a 

ser amplamente discutidas com grande intensidade no interior das Ifes brasileiras, entre as 

quais destacamos a taxa de evasão escolar e de retenção e o baixo percentual de diplomação 

nos cursos de graduação (AMARAL, 2008).  

A fundamentação das críticas da Sesu, em relação ao rendimento do sistema 

educacional superior federal, embasava-se na porcentagem de evasão dos estudantes dos 

cursos de graduação, fato que contribuía para a apresentação de indicadores que apontavam 

para uma média de evasão escolar de 50% nas Ifes, alto índice de retenção e de baixos 

percentuais de diplomação. O MEC/Sesu apresentou aos gestores das Instituições de Ensino 

Superior Pública um estudo direcionado à evasão, realizado em três universidades paulistas: 

USP, Unicamp e Unesp. Na discussão do estudo, o Secretário da Sesu assegurou que os 

percentuais de evasão de cursos das demais Ifes seriam superiores aos apresentados pelas 

instituições paulistas (BRASIL, 1997). 

A informação pertinente à média nacional foi refutada pelos gestores, por causa da 

simplicidade da metodologia aplicada, que considerava como único indicador a relação direta 

ano a ano entre o total de ingressantes/concluintes e desconsiderava as variações de ofertas de 

vagas no período. Outro ponto rechaçado foi em relação à argumentação da superioridade dos 

percentuais das Ifes em comparação com as instituições paulistas, visto que os dados 

divulgados procedem de diferentes metodologias, o que tornam inviáveis as comparações. 

É interessante ressaltar que, posteriormente à realização do Seminário pela 

Secretaria de Ensino Superior (Sesu), com a participação da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), para a discussão do tema 

„Evasão nas IESP”, ficou evidente a falta de confiabilidade dos dados levantados no evento, 

em função da carência de uma metodologia comum. Nesse contexto, verificou-se a 

necessidade da criação de uma comissão nacional, com fins de elaborar uma metodologia 

homogênea, ou seja, a padronização de uma fórmula comum a todas as IES que contribuísse 

para o cálculo dos índices de evasão escolar de cursos e colaborasse para a identificação das 

possíveis causas da evasão nos cursos de graduação no sistema educacional superior público 

(BRASIL, 1997). 

As contestações e a necessidade dos Dirigentes e Pró-Reitores de elucidar o 

desempenho das Ifes, relacionadas ao elevado índice de evasão, retenção e baixo índice de 

diplomação em seus cursos de graduação, levaram à proposta de criação da Comissão 



45 

Especial de Estudo da Evasão, Retenção e Diplomação (CEEERD
6

), composta por 

representantes do MEC, Pró-Reitores ou Diretores de Ensino de Graduação indicados pelos 

dirigentes das Ifes e oficializada pelas portarias da Sesu, publicadas nos dias 13 e 17 de março 

de 1995 (BRASIL, 1997). 

No desenvolvimento desta pesquisa, adotaremos como principal referencial 

teórico metodológico os resultados obtidos por essa Comissão de Estudo da Evasão nas 

universidades brasileiras. Este estudo se tornou balizador para a contextualização do tema 

evasão escolar e para os cálculos dos percentuais nos cursos de graduação das Ifes. 

Conforme contribui Adachi (2009), os estudos referentes à evasão realizados 

anteriormente, em especial nos meados da década de 1980, compunham-se basicamente de 

contínuos levantamentos estatísticos desenvolvidos pelas iniciativas (principalmente do MEC) 

de algumas universidades públicas. No entanto, tais estudos não alcançaram a abrangência 

necessária para o discernimento do problema, de modo a que permitissem a implementação de 

medidas e intervenções pedagógicas acompanhadas de uma política institucional, a partir da 

tentativa de minimizar os impactos da evasão no sistema educacional superior público 

brasileiro. 

Polydoro (2000) atesta que foi nessa conjuntura que a CEEERD foi criada, cujos 

objetivos principais foram uma discussão abrangente do conceito de evasão escolar, a 

apreciação dos índices e as causas desse fenômeno, por meio de uma metodologia homogênea 

e apropriada a ser aplicada pelas IES, com vistas à apresentação de sugestões para a 

minimização dos índices analisados. 

É preciso lembrar o contexto nacional vivenciado pela educação superior 

brasileira em meados da década de 1990, constituído por um sistema de ensino superior 

elitizado, onde menos de 12 % da população com idade entre 18 e 24 anos se encontrava 

inserida na educação superior, conforme dados expostos no Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001). Assim, a comissão especial instituída pelo MEC para o estudo do fenômeno 

evasão propôs, entre suas principais metas, a redução em médio prazo dos índices de evasão 

que se apresentavam com média geral de 50% para 20%. O cumprimento desta meta, 

alcançando a redução proposta nos percentuais de evasão na educação superior seria 

satisfatório segundo a avaliação da comissão (BRASIL, 1997). 

Nesta perspectiva, o documento da Comissão Especial Brasil (1997, p.19) atesta 

que a preocupação inicial da CEEERD foi exatamente a de se posicionar, definindo como seu 

                                                      
6
 A sigla “CEEERD” refere-se à Comissão Especial de Estudo da Evasão, Retenção e Diplomação e foi 

estabelecida pelo autor para fluidez do texto. 



46 

objeto de estudo a evasão dos cursos de graduação, além de apresentar, como parâmetro 

nacional, a definição de evasão de curso no ensino superior “como a saída definitiva do aluno 

de seu curso de origem, sem concluí-lo”. 

Com esse propósito, o trabalho desenvolvido pela CEEERD sobre as 

Universidades Brasileiras ficou caracterizado como a primeira ação que englobou um 

conjunto de diversas instituições de ensino superior públicas, com o objetivo de concretizar 

um diagnóstico pertinente às causas da evasão nos cursos de graduação. O estudo refere-se a 

um trabalho ordenado que almejou estabelecer uma metodologia adequada, homogênea e 

singular para ser aproveitada nas diferentes IES, com a finalidade de conceituar a evasão 

escolar. O estudo proposto pela comissão objetivou também contribuir para que cada 

Instituição de Ensino Superior Pública (IESP) tivesse ciência de sua situação no contexto 

nacional e fizesse uma auto avaliação de seu sistema de ensino, adotando políticas 

institucionais contributivas para o controle da evasão.  

Segundo o relatório final apresentado pela CEEERD, o estudo não se propôs a 

apresentar conclusões definitivas e nem estabelecer critérios para a implantação de políticas 

públicas de combate ao problema, pois, para alcançar tal fim, é necessária a realização de 

estudos complementares sobre o tema. Nesse relatório, foram apresentadas algumas variáveis 

que têm levado os discentes a abandonarem seus cursos de graduação (BRASIL, 1997). 

Conforme exposto pela comissão de estudo da evasão, em seu documento final, 

essas variáveis ou fatores podem ser classificados em três ordens, sendo a primeira referente 

às características individuais do discente: 

• relativos às habilidades de estudo;  

• relacionados à personalidade;  

• decorrentes da formação escolar anterior;  

• vinculados à escolha precoce da profissão;  

• relacionados a dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária;  

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

do trabalho; 

• decorrentes do desencanto ou da desmotivação dos alunos com os cursos 

escolhidos em segunda ou terceira opção;  

• decorrentes de dificuldades na relação ensino-aprendizagem, traduzidas em 

reprovações constantes ou na baixa frequência às aulas; 

• decorrentes da desinformação a respeito da natureza dos cursos;  

• decorrente da descoberta de novos interesses que levam à realização de novo 

vestibular (BRASIL, 1997, p. 137). 

 

A segunda é concernente aos fatores internos à instituição: 

• peculiares a questões acadêmicas; currículos desatualizados, alongados; rígida 

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

do curso; 

• relacionados a questões didático-pedagógicas: por exemplo, critérios impróprios de 

avaliação do desempenho discente;  

• relacionados à falta de formação pedagógica ou ao desinteresse do docente; 
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 • vinculados à ausência ou ao pequeno número de programas institucionais para o 

estudante, como Iniciação Científica, Monitoria, programas PET (Programa Especial 

de Treinamento), etc.;  

• decorrentes da cultura institucional de desvalorização da docência na graduação;  

• decorrentes de insuficiente estrutura de apoio ao ensino de graduação: laboratórios 

de ensino, equipamentos de informática, etc.;  

• inexistência de um sistema público nacional que viabilize a racionalização da 

utilização das vagas, afastando a possibilidade da matrícula em duas universidades 

(BRASIL, 1997, p. 138). 

 

A terceira refere-se aos fatores externos à instituição: 

• relativos ao mercado de trabalho; 

• relacionados ao reconhecimento social da carreira escolhida; 

• afetos à qualidade da escola de primeiro e de segundo grau; 

• vinculados a conjunturas econômicas específicas; 

• relacionados à desvalorização da profissão, por exemplo, o "caso" das 

Licenciaturas; 

• vinculados a dificuldades financeiras do estudante;  

• relacionados às dificuldades de atualizar-se à universidade frente aos avanços 

tecnológicos, econômicos e sociais da contemporaneidade; 

• relacionados à ausência de políticas governamentais consistentes e continuadas, 

voltadas ao ensino de graduação (BRASIL, 1997, p. 139). 

 

A pesquisa realizada pela Comissão Especial utilizou-se de diversos conceitos 

para as diferentes formas de evasão escolar e sugeriu procedimentos metodológicos 

fundamentados em critérios científicos. Por ser um estudo precursor e desafiador, ele 

contribuiu para a ampliação do conhecimento e melhor análise das IESP e para a avaliação 

objetiva dos resultados das universidades, associando conceitos básicos para o melhoramento 

da administração e funcionamento dos processos administrativos. 

Mercuri e Polydoro (2003) ressaltam que a análise da evasão escolar do estudante 

no ensino superior engloba um campo de conhecimento extremamente complexo, extenso e 

interdisciplinar, que abrange aspectos pedagógicos, administrativos, históricos, políticos, 

socioeconômicos, psicológicos, entre outros. 

Considerando as condições acima, Veloso (2000, p.14) certifica que: 

A evasão de estudantes é um fenômeno complexo, comum às instituições 

universitárias no mundo contemporâneo. Nos últimos anos, esse tema tem sido 

objeto de alguns estudos e análises, especialmente nos países do primeiro mundo, e 

têm demonstrado não só a universalidade do fenômeno como a relativa 

homogeneidade de seu comportamento em determinadas áreas do saber, apesar das 

diferenças entre as instituições de ensino e das peculiaridades sócio - econômico - 

cultural de cada país. 

 

Como expõe o relatório da CEEERD, os argumentos que condicionaram esta 

pesquisa confirmam a certeza de que o conhecimento mais completo e legítimo do fenômeno 

só poderá ser adquirido através de um verdadeiro programa interligado de pesquisas que 

estabeleça conexão entre os níveis de ensino, e identifique causas internas e externas, 
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revelando assim, a necessária dimensão da totalidade característica da avaliação do sistema de 

ensino superior público do país (BRASIL, 1997). 

Assim, estudos como o de Paredes (1994), direcionado à avaliação de cursos, 

demonstraram que a evasão escolar, como abandono definitivo do sistema de ensino, 

corresponde a pouco mais de 12% dos estudantes do grupo avaliado, de modo que 64% 

concluíram o 3º grau em outro curso ou em outra instituição, mostrando que a evasão da 

Instituição e do sistema é menor que a evasão de curso. 

Buscando elucidar o objeto de estudo, a Comissão Especial deliberou caracterizar 

evasão escolar distinguindo (BRASIL, 1997, p.16):  

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

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

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

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

matriculado; 

• evasão do sistema: quando o estudante abandona de forma definitiva ou temporária 

o ensino superior. 

 

Ainda a respeito do mesmo documento, o fato de  a evasão de curso se apresentar 

com percentuais mais elevados naquele momento, em 1995, ano da instituição da Comissão 

Especial, quando comparados com a evasão da instituição e do sistema de ensino, influenciou, 

consideravelmente, a escolha da Comissão Especial em priorizar os estudos sobre a evasão de 

curso. A metodologia adotada para a realização do estudo a fim de determinar os percentuais 

de evasão foi denominada de metodologia de fluxo ou de acompanhamento do discente. Para 

a implementação da metodologia escolhida, foi necessário realizar o acompanhamento dos 

discentes ingressantes em seu curso de origem em determinado ano ou semestre, até a 

finalização do tempo máximo de integralização do referido curso, que era estipulado pelo 

Conselho Federal de Educação – CFE. 

Desta forma, o documento Brasil (1997, p.23) contribui ao afirmar que a 

Comissão Especial adotou os seguintes conceitos para realização do estudo: 

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

universidade.  

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

considerado, independentemente da forma de ingresso. Deste modo, foram 

computados todos os ingressantes no ano/período-base estabelecido, qualquer que 

tenha sido o tipo de ingresso na universidade (vestibular, transferência, reingresso, 

etc.)  

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

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

de ingresso.  

4) Retido - Aluno que, apesar de esgotado o prazo máximo de integralização 

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

matriculado na universidade. 

5) Evadido - Aluno que deixou o curso sem concluí-lo.  
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6) Geração Completa - Corresponde à situação do conjunto de ingressantes em um 

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

curricular. 

 

Nesse estudo, a Comissão Especial definiu como geração completa aquela em que 

o número de diplomados (Nd), adicionado ao número de evadidos (Ne), mais o número de 

retidos (Nr) é igual ao número de ingressantes no ano-base [Ni], levando em consideração o 

tempo  máximo de integralização do curso: Ni= Nd + Ne + Nr. 

Portanto, para se verificar a evasão de curso, a Comissão especial considerou uma 

geração completa de ingressantes respeitando seu tempo máximo de integralização curricular, 

identificados como discentes evadidos dos cursos o alunado que não alcançou a formação no 

curso ao final do período de integralização e interrompeu o vínculo ao curso de origem. 

Desta maneira, o cálculo do percentual de evasão é determinado por:  

% Evasão = [(Ni  - Nd - Nr ) / Ni ]*100.  

Sabendo-se que: Ni é o número de ingressantes; Nd é o numero de diplomados; 

Nr é o número de retidos (BRASIL, 1997). 

Apesar da complexidade do assunto e do seu difícil nível de compreensão, além 

dos estudos desenvolvidos pela CEEERD Brasil (1997), diversos autores realizaram a 

discussão do tema evasão escolar nos cursos de graduação presencial no meio universitário. 

Entre essas discussões, ressaltamos os estudos de Braga, Pinto, Cardeal (1997); Kipnis 

(2000); Alves (2002); Zago (2006); Silva Filho et al. (2007); Adachi (2009); Morosini et al. 

(2011); Brito (2013); Pereira (2014), que procuram discernir e elucidar as possíveis causas e 

consequências da evasão escolar nos diferentes cursos de graduação relativas ao sistema 

educacional superior público brasileiro.  

Tinto (1975), apud Kipnis (2000), considerado pioneiro e referência no estudo da 

evasão escolar no ensino superior brasileiro, define o abandono escolar como a trajetória do 

discente na instituição de ensino superior sem a conclusão do curso e, consequentemente, sem 

a aquisição do diploma. Já em 1997, relacionava a evasão nos cursos de graduação com a falta 

de integração do discente ao contexto institucional no qual se encontra inserido. A partir da 

análise da instituição como um sistema social, a teoria de Tinto apresenta uma semelhança 

com a teoria sociológica do suicídio de Durkheim. 

De acordo com Durkheim (1961), apud Kipnis (2000, p.115), “a probabilidade do 

suicídio na sociedade aumenta quando falta uma integração moral, ou de valores, e uma 

afiliação ao coletivo”. Tinto (1997) apud Kipnis (2000, p.115) afirma que a desistência 
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acontece quando não se consegue uma integração do indivíduo com os valores da instituição 

em termos acadêmicos, ou uma interação com outros membros no meio universitário. 

Nessa perspectiva, Gaioso (2005), apud Morosini et al. (2011), define a evasão 

escolar como a suspensão do ciclo escolar, em qualquer nível de ensino. Igualmente, Kira 

(2002), apud Morosini et al. (2011), especificamente na Educação Superior, conceitua a 

evasão escolar como a “perda” ou “fuga” do discente da universidade antes da conclusão de 

seu curso. 

Segundo Scali (2009), o discente é levado à desistência em virtude de sua 

reprovação no curso em sua primeira modalidade e, em seguida, matricula-se em outra, na 

qual também não alcança êxito. Considera-se a evasão no momento em que o aluno não 

conclui o curso no qual se encontrava anteriormente matriculado.  

Já Adachi (2009) afirma que a evasão acontece no instante em que o aluno 

abandona o curso de origem sem concluí-lo e se concretiza no momento em que o aluno 

decide abandonar a instituição de ensino superior sem a conclusão do curso de graduação, 

sendo esses, dois dos três tipos de evasão abordado pela comissão do MEC. 

Autores como Tinto (1982), apud Lobo (2012), e Javier e Mallada (2011), apud 

Fialho (2014), colaboram com a perspectiva de que a evasão acontece em virtude da falta de 

atendimento da instituição às necessidades dos discentes, fator considerado preponderante 

para justificar o abandono escolar. Nessa trajetória, apresenta-se a evasão chamada negativa, 

decorrente do acréscimo do número de matriculados novos e não ingressantes, dos alunos 

ingressantes por transferência ou daqueles que resolveram retornar ao curso superior, 

mediante a rematrícula ou por reopção de curso. 

De acordo com Bueno (1993, p.5), evasão corresponde à decisão pessoal do 

discente de desligamento do seu curso de graduação, sendo a ação de “sua própria 

responsabilidade”. Segundo Ristoff (1999), para abordar o tema, devemos primeiramente 

diferenciá-lo de mobilidade. Para o autor, evasão consiste no rompimento com os estudos e 

mobilidade equivale ao ato de mudança do aluno para outro curso de graduação. 

Polydoro (2000) afirma que, ao tratarmos da evasão escolar, não devemos 

observar apenas o lado da IES, mas também a condição do indivíduo que, na maioria das 

vezes, percebe na evasão escolar a oportunidade de realização profissional e até mesmo 

pessoal. Nesse sentido, a evasão escolar deixar de ser compreendida como um fracasso 

escolar e ganha caráter positivo na medida em que o aluno a considera como um investimento 

e se propõe a buscar sua própria formação na tentativa de tornar-se um indivíduo funcional na 

sociedade. 
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Ristoff (1995), apud Brasil (1997, p.15), atesta que uma quantidade expressiva do 

que denominamos evasão discente de cursos, contudo, “não é exclusão, mas mobilidade, não 

é fuga, mas busca, não é desperdício, mas investimento, não é fracasso nem do aluno nem do 

professor, nem do curso ou da instituição, mas tentativa de buscar o sucesso ou a felicidade, 

aproveitando as revelações que o processo natural do crescimento dos indivíduos faz sobre 

suas reais potencialidades”. 

De acordo com o exposto, podemos observar que o problema relativo à evasão de 

cursos de graduação tem se tornado um fato comum entre as universidades públicas 

brasileiras. A diversidade de motivos que podem levar à evasão discente de um curso de 

graduação pode estar diretamente relacionada aos próprios estudantes, tais como imaturidade, 

ausência de informações sobre o curso escolhido, obstáculos para a integração ao meio 

acadêmico, dificuldades econômicas e até mesmo a insatisfação com a profissão imaginada, 

além dos fatores internos e externos à instituição, que complicam ainda mais a compreensão e 

análise dos motivos concretos da evasão universitária. 

Considerando a UFVJM, o fenômeno evasão de cursos constitui um grande 

desafio para a nossa universidade, cuja missão, na região em que se insere, é formar 

profissionais com qualidade e comprometimento, de modo a que possa figurar entre as 

melhores instituições de ensino superior do país, com amplo reconhecimento e respeito em 

relação à excelência do ensino, da pesquisa e da extensão e, assim, colaborar para o 

desenvolvimento brasileiro, sobretudo na região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

 

1.3 - Consequências políticas, econômicas e sociais geradas pela Evasão Escolar para a 

UFVJM e para a região de Diamantina – MG 

 

Para toda a sociedade moderna, é fundamental que a educação possa funcionar 

como uma baliza para o desenvolvimento político, econômico, social e cultural de sua nação. 

A Educação é o bem maior de um povo e, para concretizar a existência desse patrimônio, 

torna-se necessária a discussão e a implantação de políticas públicas concernentes a um 

sistema educacional que expresse suas orientações e defina suas prioridades, „dialogando‟ ao 

máximo com as condições econômicas de seu país. É necessária a valorização de todos os 

níveis de ensino, de modo que todos sejam adequadamente contemplados por políticas 

públicas que possam contribuir para o êxito de seu desenvolvimento, visando uma educação 

de qualidade, proporcionando ao indivíduo os conhecimentos necessários para o exercício da 



52 

cidadania, sua capacitação profissional e o desenvolvimento científico e tecnológico nacional 

(LUZ, 2000).  

Os recursos públicos investidos pelo Estado Brasileiro nas IESP são decorrentes 

da arrecadação de impostos pagos pela sociedade e destinados ao Governo. O acúmulo desses 

tributos recolhidos pelo Estado compõe o Fundo Público Brasileiro (FPB), destinado ao 

financiamento de diversos setores, entre eles, a educação pública (AMARAL; CATANI; 

OLIVEIRA, 2003). 

A Constituição Brasileira de 1988 em seu art. 212 estabelece que: 

“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino” (BRASIL, 1988, p.44). 

 

Esse artigo define os percentuais de investimento do Governo em relação ao 

sistema educacional público brasileiro, que apresenta uma distorção profunda derivada do 

sistema econômico e social, e das desigualdades regionais na distribuição de renda da União, 

impossibilitando alunos com vulnerabilidade econômica de alcançarem até mesmo a 

finalização da Educação Básica, tornando-se, portanto, um dos maiores obstáculos para a 

consolidação de todos os níveis de ensino da educação em nosso país (BRASIL, 1988).  

Magalhães (2010) contribui ao afirmar que, mesmo o Governo Federal e o MEC 

sendo conscientes de que a Educação é indispensável para o desenvolvimento econômico e 

social do país, os recursos financeiros decorrentes do setor público destinado ao sistema 

educacional são insuficientes para suprir as necessidades da sociedade brasileira. 

Conforme mencionam Amaral; Catani; Oliveira (2003), as reformas educacionais 

da educação superior realizadas por diversos países, após os anos 80, e que atingiram a nação 

brasileira em meados dos anos 90, foram sustentadas pelas ações recomendadas pelos 

organismos internacionais como FMI e Banco Mundial. Porém, após o período de crise do 

Estado de bem-estar social, estes organismos passaram a defender os princípios do 

neoliberalismo, através da implantação de termos como gerenciamento eficiente, privatização, 

excelência, produtividade, seletividade, interesses e satisfação do consumidor, etc., 

contribuindo sobremaneira para que a educação superior pudesse ser também dominada pela 

cultura empresarial. 

A implantação de diversas políticas pelo Estado para a educação pública superior 

brasileira contribuiu para a implantação da competitividade entre docentes, provocou a 

expansão do número de vagas nas IESP e a elevação no quantitativo dos trabalhos de pesquisa 

docentes, mas, contribuiu também para a despreocupação com a qualidade no ensino e com a 
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função social e cultural da Educação. Esses fatores podem, no médio prazo, quebrar a sintonia 

nas relações internas no âmbito das instituições e a interação existente entre a sociedade e as 

instituições de ensino superior pública (AMARAL; CATANI; OLIVEIRA, 2003). 

Uma vez que o Estado tem como objetivo a consolidação de todos os seus níveis 

de ensino, através do pleno desenvolvimento do indivíduo e sua qualificação profissional, a 

evasão escolar discente se tornou um sério problema no sistema educacional brasileiro, 

atingindo todos os seus níveis de ensino, desde a Educação Básica à Educação Superior, seja 

pública ou privada. O estudo desse fenômeno na Educação Superior no Brasil passou a ser 

feito de forma ordenada, no processo de avaliação institucional que vinha sendo realizado por 

algumas IES, principalmente as públicas, e que já apresentavam a evasão como um dos 

indicadores do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. 

A preocupação do MEC em relação ao alto índice de evasão no sistema 

educacional superior federal brasileiro surgiu em decorrência de um estudo realizado pelo 

Banco Mundial, em parceria com a Unesco, com o objetivo de avaliar as condições da 

Educação Superior em todo o mundo. Com base nos resultados obtidos, realizaram diversas 

críticas e apresentaram expectativas para o futuro desse nível de ensino. As considerações 

realizadas no estudo foram expostas através do relatório intitulado “Documento de Política 

para a Mudança e o Desenvolvimento na Educação Superior”, da Unesco (1995). Entre as 

principais observações realizadas pelo estudo sobre o ensino superior público mundial, 

destacam-se as críticas ao baixo quantitativo na relação aluno/professor, o alto percentual de 

evasão e o alto índice de reprovação, fatores bastante presentes na situação vivenciada pelas 

universidades públicas federais brasileiras naquele momento. Essas preocupações passaram a 

ter prioridade nos intensos debates realizados no interior das universidades federais e na 

sociedade brasileira em geral (AMARAL, 2008). 

Segundo o mesmo autor, nas últimas décadas intensificaram-se as discussões 

referentes à: legislação para a administração e amparo da autonomia universitária; estrutura e 

organização das instituições de ensino superior públicas e sua relação com a sociedade 

brasileira; viabilidade de fontes alternativas para financiamento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; estabelecimento de parâmetros metodológicos para elevar a qualidade 

das atividades desempenhadas pelas instituições de ensino superior. Ainda em relação às 

Instituições Federais de Ensino Superior, o estudo instituiu a discussão sobre as ações a serem 

implantadas, visando garantir a manutenção e o desenvolvimento institucional, com o 

propósito de minimizar as desigualdades sociais e regionais, aspectos que afligem a sociedade 

brasileira, contribuindo, dessa forma, para a concretização da autonomia universitária. 
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Constatou-se também a necessidade de se estudar a eficiência das fontes de financiamento 

dessas instituições e suas limitações, que poderiam ser superadas com a implantação de ações 

culturais, sociais e educacionais.  

Considerando o cenário das Instituições de Educação Superior no Brasil, a evasão 

representa um problema quando relacionado aos setores econômico, social e político. 

Segundo Silva Filho (2007), a evasão escolar discente no ensino superior é um problema de 

caráter internacional que atinge o desempenho dos sistemas educacionais. Os prejuízos com 

estudantes que iniciaram, mas não terminaram seus cursos de graduação, são desperdícios 

sociais, acadêmicos e econômicos. O problema, quando relacionado ao setor público, são os 

recursos financeiros do Estado aplicados sem o retorno adequado. Em relação ao campo 

privado, a evasão representa perda de rentabilidade. Em ambos os casos, a evasão escolar no 

ensino superior é uma fonte de ociosidade de professores, funcionários, equipamentos e 

espaço físico, em suma, um grande desperdício de recursos materiais e humanos. 

A sustentabilidade financeira das universidades públicas está vinculada ao número 

de alunos matriculados, pois é com base nesse montante que se realiza o cálculo do valor dos 

recursos financeiros anuais para manutenção dessas instituições. Calculando que, a cada ano, 

o número de ingressantes aumenta, mas que esse montante está diretamente relacionado às 

perdas semestrais e anuais, o mesmo acontece com o valor orçamentário que também está 

relacionado com o número de matriculados e concluintes. 

A forma adotada pelo MEC para aplicação de recursos financeiros nas Ifes faz uso 

de diversos indicadores computados de acordo com as informações referentes aos 

acadêmicos, tendo como indicador de referência o aluno equivalente (MAGALHÃES, 2010). 

De acordo com o documento Brasil (2005, p.01), “o aluno equivalente é o 

principal indicador utilizado para fins de análise dos custos de manutenção das Instituições 

Federais de Educação Superior, nas rubricas referentes ao Orçamento de Custeio e Capital 

(OCC)”. 

Segundo a metodologia apresentada pelo documento Brasil (2004), o cálculo do 

número de estudantes de graduação é convertido em número de aluno equivalente da 

graduação através da fórmula a seguir:  

Nfte(G) = (Ndi * D * R + ((Ni  - Ndi ) / 4) * D)*[BonusTurno]*[BonusForaSede] *[Peso do Grupo]. 

Ndi, Número de diplomados; Ni, Número de entradas; D, Duração média do curso; e finalmente R, Coeficiente 

de retenção. 

Foram atribuídos bônus de 5% para os cursos que funcionam fora das sedes das 

Ifes e bônus de 7% para os cursos com funcionamento no turno noturno, sendo os pesos por 
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grupo de cursos expressos em tabela própria, que se encontra representada pelo Anexo A, na 

seção de Anexos. 

Conforme atesta Magalhães (2010), o Estado, ao relacionar a quantidade de 

alunos da graduação à aplicação de recursos, constatou a necessidade de estimular a expansão 

das vagas nas Ifes e, consequentemente, realizar o controle da evasão discente nos cursos de 

graduação. 

De acordo com Fialho (2014), a evasão escolar provoca diversas perdas ao 

orçamento universitário, dificultando o desempenho do trabalho realizado pela gestão 

institucional, apesar do corpo docente, técnico administrativo, terceirizados e a estrutura física 

continuarem os mesmos, independentemente do número de discentes. Pois, ocorre que a 

universidade mantém a mesma estrutura física para atendimento de um número reduzido de 

estudantes, provocando danos econômicos para a instituição e refletindo negativamente na 

sociedade na qual se encontra inserida. 

Ainda segundo o autor, o fato de a instituição de ensino superior não conseguir 

manter o estudante até a conclusão do seu curso de origem provoca o chamado fracasso 

institucional, que envolve desde o professor que não conseguiu êxito no exercício da docência 

até os programas de permanência e os projetos instituídos pela IES, em virtude de não 

alcançarem sua missão institucional de contribuir para a formação do estudante. Em outras 

palavras, a evasão escolar não permite que a IES alcance sua finalidade de transmitir 

conhecimento e de oferecer serviço com mão de obra qualificada à sociedade (FIALHO, 

2014). 

Especialmente quando se trata de uma instituição pública, que tem a finalidade de 

formar indivíduos para contribuir com o progresso e o desenvolvimento social, Sousa Filho 

(2006) afirma que o êxito alcançado pelo aluno em sua formação contribui para que a 

universidade cumpra sua missão socioeducacional. Segundo o autor, a missão da universidade 

é alcançada ao proporcionar ao indivíduo a socialização do conhecimento e do saber, 

formando profissionais e cidadãos capazes de contribuir para o exercício dos direitos e 

deveres civis, políticos e sociais, colaborando para que se alcance progresso na convivência 

em sociedade. Goergen (2006) atesta que a universidade pública, nesse sentido, apresenta-se 

como campo investigativo e propício ao desenvolvimento da pesquisa científica numa 

perspectiva construtivista do conhecimento. 

De maneira especial, ao analisar a UFVJM, que é o objeto de estudo desta 

pesquisa, podemos afirmar que o problema referente à evasão em seus cursos de graduação 

colabora para o insucesso da universidade em sua expectativa de alcançar sua missão junto à 
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sociedade, já que faz parte de seu propósito estar entre as melhores instituições de ensino 

superior no cenário nacional, almejando alcançar seu reconhecimento e destaque pela 

excelência do ensino, da pesquisa e da extensão. Considerando a influência do fenômeno 

evasão escolar nos cursos de graduação da UFVJM, verificamos que se apresenta de forma 

negativa para a instituição em sua busca pelo êxito na produção do conhecimento; pois afeta a 

integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, o tripé básico para o êxito educacional e o 

desenvolvimento social, essencial para o desenvolvimento regional (especialmente dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri) e nacional (UFVJM, 2015). 

Voltando-se para a figura do estudante, diversos aspectos, entre esses a falta de 

maturidade do discente, podem contribuir para que este não aproveite a oportunidade que lhe 

é proporcionada, de ingresso e de conclusão de um curso superior gratuito. È de 

conhecimento que o retorno esperado pelo Estado, desse investimento, é a inserção de 

indivíduos com formação qualificada na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social da comunidade na qual se encontra inserida (FIALHO, 2014). 

Quanto às IESP, faz-se necessário que se comprometam com a qualidade da 

Educação por elas oferecida, pois a evasão escolar pode ser entendida também como a 

utilização ineficiente de recursos financeiros, materiais e humanos, convergindo para o 

desperdício de recursos públicos (TINTO, 1975 apud FIALHO, 2014).  

Morosini (2011) relaciona os impactos e prejuízos causados pela evasão escolar 

sob a perspectiva do estudante, da instituição e da sociedade na Educação. Por sua vez, Baggi 

(2010) aborda os problemas provocados pelo abandono escolar, relacionando-o às perdas 

econômicas decorrentes da evasão escolar do alunado. Lobo (2012) aborda os danos causados 

para o discente que não finaliza o curso; para o professor, que não se realiza enquanto 

docente; e para a IES. Aponta também as perdas decorrentes da evasão escolar no ensino 

superior em relação aos recursos humanos e materiais, além do prejuízo de tempo para todos 

os indivíduos envolvidos no processo. 

Os danos causados pela evasão escolar proporcionam prejuízos sociais, 

interferindo diretamente na ineficiência da qualificação dos trabalhadores, atingindo de 

maneira negativa o desenvolvimento e a qualificação profissional da região e do país no qual 

a instituição se encontra inserida, pois compromete o estudante, a instituição, a sociedade, a 

família e as políticas públicas implantadas. Em relação ao discente, a evasão escolar poderá 

causar danos de caráter pessoal, profissional ou educacional (PEREIRA, 2003). 

Quanto à sociedade, Baggi (2010) afirma que a evasão escolar a priva de adquirir 

profissionais com formação científica e intelectual, sendo que os evadidos acabam sofrendo 
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dificuldades para se integrarem aos processos sociais e culturais da sociedade, em virtude do 

fracasso escolar que não permite a obtenção da qualificação necessária a uma atuação 

satisfatória no mundo contemporâneo, dificultando a profissionalização e o desenvolvimento 

local e nacional. 

No Ensino Superior, as diversas formas de conceituação de evasão escolar levam 

algumas instituições a desperceber o problema quando, por exemplo, um aluno realiza o 

desligamento de seu curso de origem e volta a estudar em outro curso, por meio de reopção de 

curso. Nesse caso, não é considerado evasão da Universidade, já que o aluno retornou à IES. 

Todavia, sua vaga no curso de origem é abandonada, causando prejuízos ao aluno, à família, 

ao professor, à IES e à sociedade. Assim, segundo o estudo realizado pela CEEERD trata-se, 

sim, de mais um caso de evasão (BRASIL, 1997).  

Para que se estabeleçam e se executem ações institucionais e governamentais que 

venham a contribuir efetivamente para minimizar a saída precoce do estudante da 

Universidade, ou ainda, o abandono de seu curso de origem, será necessário um olhar crítico e 

social das diferentes concepções e implicações que a evasão escolar discente no ensino 

superior nos trazem. 
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CAPÍTULO 2 – A EVASÃO ESCOLAR NOS CURSOS PRESENCIAIS DE 

GRADUAÇÃO DA UFVJM: GÊNESE DO DEBATE NA INSTITUIÇÃO E SEUS 

DESDOBRAMENTOS  

 

Neste capítulo, será apresentado ao leitor um panorama dos antecedentes histórico 

da UFVJM, ressaltando-se a gênese desta instituição que se encontra fundamentada em um 

ensino superior marcado por características extremamente elitizadas e excludentes, uma vez 

que, no início de sua história, favoreceu o acesso ao alunado das classes mais abastadas em 

detrimento das menos favorecidas. 

No decorrer dessa reconstrução histórica, será dispensada uma atenção especial ao 

surgimento do fenômeno evasão discente nos cursos de graduação presencial das Unidades 

Acadêmicas dos campi da UFVJM em Diamantina-MG, quando serão apresentados dados 

atualizados resultantes da investigação in loco sobre o tema.  

Por meio dos dados obtidos, tratados estatisticamente pelo pesquisador, verificou-

se em cada Unidade Acadêmica dos campi estudados (campus I e campus JK), o curso de 

graduação presencial com o maior percentual de evasão escolar, relativo ao alunado 

ingressante no período de 2010 a 2014. O campus I foi o primeiro a ser constituído e sua 

construção foi iniciada em 1953. Já o campus JK foi inaugurado em setembro de 2003. 

 

2.1 - Aspectos históricos da UFVJM: uma instituição com características elitistas desde a 

sua gênese 

 

Historicamente, o município de Diamantina - MG se destacou no cenário nacional 

pela sua influência econômica e política, em virtude da exploração de ouro e de diamante, que 

se estendeu até o final do século XIX (OLIVEIRA, 2012). Diamantina, nesse período, se 

caracterizava pela concentração das riquezas em poder de uma pequena parte da população, 

propiciando a formação de uma elite local. Aspectos que permanecem evidentes em sua 

sociedade até os dias atuais (FERNANDES; CONCEIÇÃO, 2005). 

A exploração do ouro e do diamante, no século XVIII, autorizada pela Coroa 

Portuguesa, favoreceu a formação dessa classe privilegiada da sociedade local, sob a forma de 

contratos que se estenderam até meados do século XIX. Por meio desses contratos, os 

contratadores passaram a ter o direito de garimpar e de cobrar impostos, impossibilitando que 

outras pessoas possuíssem lavras no território diamantinense que, na época, era conhecido 

pelo nome Arraial do Tejuco (SILVEIRA, 2014). 
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Ainda segundo Silveira (2014), nesse período ocorreu o aumento da população e o 

desenvolvimento do comércio local, em consequência da exploração garimpeira, contribuindo 

para o enriquecimento de algumas pessoas.  

Já no século XX, a classe local, favorecida economicamente, aproveitou-se do 

cenário político vivenciado pelo Estado de Minas Gerais para promover o estabelecimento da 

educação superior no município, tendo em vista a posse do diamantinense Juscelino 

Kubitschek de Oliveira no cargo de Governador do Estado de Minas Gerais, em 1951. 

A origem do Governador eleito contribuiu para que a sociedade diamantinense 

iniciasse, naquele período, um projeto cujos objetivos eram a reestruturação e o 

fortalecimento do sistema educacional local. Nesse momento da História, verificou-se uma 

grande influência política das classes locais economicamente dominantes, junto ao 

Governador do Estado de Minas Gerais, promovendo o fortalecimento posterior de um 

compromisso pessoal do Governo de Minas Gerais com o Município de Diamantina/MG, sua 

terra natal (FERNANDES; CONCEIÇÃO, 2005). 

Essa influência política fica explícita com a posse do Sr. Cândido Napoleão na 

função de primeiro tesoureiro da Associação Comercial e Industrial de Diamantina, ao firmar 

sua participação na 9ª gestão da entidade. Devido à sua formação de farmacêutico e o 

exercício da carreira, gozava de grande prestígio social junto ao Governo de Minas. 

Nesse ínterim, Cândido Napoleão levou a proposta da criação de uma instituição 

de ensino superior para o núcleo da Associação Comercial, como se pode observar no registro 

da ata da Reunião, datada de fevereiro de 1951 com os seguintes dizeres: 

O Diretor Cândido Napoleão solicita para que a Associação peça ao Governo 

Estadual a criação de uma Escola de Odontologia e Farmácia nesta cidade. O 

Presidente leu então um resumo das primeiras necessidades e pretensões de 

Diamantina junto ao Governador do Estado (FERNANDES; CONCEIÇÃO, 2005, 

p.13). 

 

Em decorrência dessa proposta, foi instituída a Faculdade de Odontologia de 

Diamantina (Faod) em 1953, pelo então governador do Estado de Minas Gerais, Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, através da Lei Estadual nº 990, de 30 de setembro de 1953, conforme 

expresso em seu artigo abaixo: 

Art. 1º - Fica criada, na cidade de Diamantina, uma Faculdade de Odontologia, com 

o curso em três períodos letivos anuais e tendo assim distribuídas as matérias: 
1ª série: 
1 - Anatomia. 
2 - História e Microbiologia. 
3 - Metalurgia e Química aplicadas. 
4 - Fisiologia. 
2ª série: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek_de_Oliveira
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1 - Clínica Odontológica (1ª cadeia) (sic)
7
. 

2 - Técnica Odontológica. 
3 - Patologia e Terapêutica. 
3ª série: 
1 - Clínica Odontológica (2ª cadeira). 
2 - Prótese. 
3 - Prótese Buco-facial. 
4 - Higiene e Odontologia Legal. 
5 - Ortodontia e Odontopediatria. 
§ 1º - A Faculdade de Odontologia funcionará nos termos do seu Regimento Interno, 

que será aprovado em decreto executivo, e com obediência as normas legais 

reguladoras do ensino superior. 
§ 2º - A Faculdade de Odontologia de Diamantina fica diretamente subordinada à 

Secretaria da Educação (MINAS GERAIS, 1953, p. 2). 

 

A escolha do curso de Odontologia se deu pela intervenção prevalecente do 

professor Pedro Paulo Penido, que exercia na época o cargo de reitor da Universidade Federal 

de Minas Gerais - UFMG, onde o curso de Odontologia fazia parte da grade de cursos, por 

indicação do Governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, de quem era grande amigo 

(UFVJM, 2015). 

O regimento interno da Faod foi aprovado pelo Governo do Estado de Minas 

através do Decreto nº 4.196, de 18 de março de 1954. No capítulo II, o artigo 3º versa sobre a 

distribuição das cadeiras de ensino (BRASIL, 1954). Em seguida, no dia 13 de abril de 1954, 

foi assinado o Decreto Federal nº 35.375, autorizando o funcionamento da Faod. 

Em 22 de abril, foi publicado o Edital de Convocação para o vestibular, com a 

abertura de 60 vagas, mas, por causa da pouca divulgação do processo, apenas 17 candidatos 

se inscreveram para o exame de seleção. Todos foram aprovados para composição da primeira 

turma do curso de Odontologia de Diamantina (FERNANDES; CONCEIÇÃO, 2005). 

O cenário vivenciado pela classe dominante local, a respeito da expectativa de 

funcionamento do curso, manifesta explicitamente o caráter elitista da instituição, que ficou 

caracterizado pela pequena divulgação do processo seletivo, em prol de uma restrita porção da 

sociedade diamantinense. Poucos foram os que tiveram acesso à divulgação do vestibular para 

a composição da primeira turma do curso de Odontologia. 

Conforme exposto, o sistema educacional superior brasileiro não foi implantado 

para suprimento das necessidades essenciais da realidade na qual se encontrava inserido, mas 

imaginado e disseminado como um patrimônio disponibilizado para uma pequena parte da 

sociedade. Não havia a percepção de que seria necessário constituir-se em um ambiente de 

investigação científica em busca do desenvolvimento da ciência e da produção do 

conhecimento (FÁVERO, 2006). 

                                                      
7
 A palavra cadeira se apresenta com a escrita errada por apresentar-se dessa forma no texto original. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paulo_Penido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Minas_Gerais
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Na avaliação de Saviani (2010), o ingresso no ensino superior nesse período 

estava limitado à população brasileira privilegiada economicamente, ou seja, o acesso ao 

ensino superior permanecia direcionado ao atendimento das elites. 

Com a saída de Juscelino do Governo de Minas Gerais em 1955, a Faculdade de 

Odontologia de Diamantina passou a enfrentar sérios problemas de ordem financeira para sua 

manutenção, devido à baixa assistência à instituição pelo então governo do Estado de Minas. 

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e com um restrito número de servidores, o curso 

de Odontologia de Diamantina causava impressão positiva nas lideranças do ensino 

odontológico do país, em relação à eficiência e dinamismo no ensino (UFVJM, 2009). 

Um dos principais fatores que contribuíram para esse dinamismo no ensino foi o 

pequeno número de alunos do curso de Odontologia de Diamantina. Em virtude da falta de 

clínicas para a realização das atividades práticas pelos discentes, foram acolhidos pelos 

consultórios odontológicos de Diamantina como estagiários. O número reduzido de alunos 

colaborou para o cumprimento de uma extensa carga horária de estágio, oportunizando-lhes 

uma boa formação profissional (UFVJM, 2009). 

Segundo Fernandes e Conceição (2005), no decorrer do ano de 1956, o então 

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em viagem a Diamantina, para as solenidades de 

formatura da primeira turma da Faod, estava acompanhado pelo Senhor Jurandi Lodi, Diretor 

da Divisão de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura. 

Durante a viagem, o Presidente Juscelino fez algumas considerações quanto às 

instalações do curso e seu potencial para uma futura expansão, uma vez que, em passagem 

pelo Nordeste de Minas, constatou que não havia Faculdades Federais com a mesma estrutura 

existente em Diamantina. 

Aproveitando-se do momento, manifestou o desejo de federalizar a Faculdade de 

Odontologia de Diamantina, com a justificativa de que o Estado de Minas Gerais enfrentava 

dificuldades financeiras para a manutenção de Instituições de Ensino Superior. O Diretor 

Jurandir Lodi se posicionou favorável ao desejo do presidente que solicitou a ele que 

conduzisse pessoalmente o processo de federalização da Faod. 

A excelência da qualidade do ensino da Faod provocou uma positiva repercussão 

nacional do curso de Odontologia de Diamantina, fato que contribuiu também para a escolha 

do município como a sede para a realização da 3ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino 

Odontológico – Abeno, no período de 26 a 30 de julho de 1960 (FERNANDES; 

CONCEIÇÃO, 2005). 
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As discussões em relação à federalização da Faculdade de Diamantina ventilada 

anteriormente e engavetada pelo então Diretor da Divisão de Ensino Superior, Jurandir Lodi, 

foram retomadas com mais intensidade devido à aproximação do fim do mandato do 

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, uma vez que as condições de funcionamento das 

instituições de ensino superior oferecidas e mantidas pelo Estado eram ainda precárias. 

Juscelino Kubitschek recorrendo pessoalmente ao Ministro da Educação e 

Cultura, Clóvis Salgado da Gama, interveio para que o projeto de federalização fosse 

encaminhado aos Deputados e Senadores. Nesse momento, o projeto encontrou diversas 

dificuldades políticas para sua aprovação, pois devido à sua importância para JK, tornou-se 

fonte de barganha de benefícios políticos para Deputados e Senadores, sendo obrigado a cedê-

los devido à aproximação do fim de seu mandato de Presidente. 

Dessa forma, a Faculdade de Odontologia de Diamantina foi federalizada pela Lei 

Federal nº 3.846, de 17 de dezembro de 1960: “Art.1º É transformada em estabelecimento 

federal de ensino superior a Faculdade de Odontologia de Diamantina, no Estado de Minas 

Gerais” (BRASIL, 1960, p. 1). A partir desse momento a Faod passar a ser reconhecida como 

Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina (Fafeod). 

Em 1962, ainda sob a influência do sucesso alcançado com a realização da Abeno, 

a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina foi escolhida pelo Ministério da Educação 

e Cultura, dentre as mais de trinta Faculdades de Odontologia existentes no país à época, para 

a implantação de uma Escola Experimental de Odontologia. O projeto intitulado Plano Piloto 

de Ensino Integrado, foi implantado em duas turmas, a primeira de 1965 a 1968 e a segunda 

de 1966 a 1969. 

O principal objetivo desse projeto consistia na adequação da formação do 

cirurgião-dentista, utilizando-se como base a implantação de uma nova estrutura 

metodológica para o ensino de Odontologia. Os mais bem conceituados professores de 

Odontologia do país foram selecionados e mantidos pelo Ministério da Educação e Cultura 

para lecionar no projeto, proporcionando à Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina 

finalizar a década de 1960 gozando de extraordinário conceito educacional (UFVJM, 2009). 

É importante observar que o referido projeto de ensino tem suas raízes nas 

universidades americanas, fator que demonstra a influência educacional dos Estados Unidos 

da América nas instituições brasileiras de ensino superior sobretudo naquele momento. Tal 

influência pôde ser verificada nas discussões e aprovação da LDBN nº 4.024 de 20 de 

dezembro de 1961, concretizando-se em meados da década de 1960, em que há a 
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manifestação explícita do EUA em apoio financeiro ao Regime Militar, com vistas à expansão 

do capitalismo na América Latina. 

Em 1998, elege-se uma nova diretoria para a Fafeod, com o objetivo de lutar pela 

expansão da instituição. Foi encaminhado ao Ministro da Educação, professor Paulo Renato 

Souza, o projeto de implantação de novos cursos. Esse projeto foi aprovado em 2001 e por 

meio da Lei nº 10.487, de 04 de julho de 2002, a Faculdade Federal de Odontologia de 

Diamantina transformou-se nas Faculdades Federais Integradas de Diamantina (Fafeid) 

(BRASIL, 2002). 

Considerando o momento político pelo qual passava o Brasil e com a 

aproximação das eleições para Presidente da República, a Diretora Mireile São Geraldo dos 

Santos Souza, em Reunião realizada no dia 12 de novembro de 2002, apresentou ao 

Colegiado das Faculdades Federais Integradas de Diamantina o projeto que almejava a 

transformação da Fafeid em Universidade. A diretoria da Fafeid contava com o apoio do 

então candidato a Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a concretização 

desse projeto. 

O projeto da Diretora Mireile dos Santos Souza foi encaminhado ao Ministro da 

Educação, professor Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, no dia 25 de abril de 2003. Em 

seu período de tramitação no Congresso Nacional, o projeto de transformação da Fafeid em 

Universidade Federal de Diamantina – UFD sofreu diversas modificações. Finalmente, no dia 

06 de setembro de 2005, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Projeto-Lei nº 

4.300, transformando a Fafeid em Universidade Federal, através da Lei nº 11.173, de 06 de 

setembro de 2005: “Art.1º. Fica criada a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM” (BRASIL, 2005, p. 1). 

Em conformidade com as exposições referentes à criação da Faod, que ao longo 

dos anos transformou-se em Fafeod, Fafeid e, posteriormente, alcançando o status de 

universidade, dando origem à UFVJM, pode-se inferir de seus antecedentes históricos o 

grande predomínio político das classes mais favorecidas em termos econômicos na política 

nacional. Tal atitude elitista culminou com a constituição de uma instituição de ensino 

superior que demonstrou privilegiar uma pequena parte da sociedade diamantinense, 

renunciando ao que deveria objetivar como princípio fundamental que, na perspectiva do 

professor Florestan Fernandes, deveria ter sido traduzido pela luta por uma educação superior 

que buscasse a relevância social, pública gratuita de qualidade, empenhada na democratização 

do acesso a toda a sociedade local, regional e nacional (SAVIANI, 1996).  
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E dessa aspiração por uma educação superior de qualidade e mais humanista foi 

disseminada por diversos intelectuais nos anos de 1930. Dentre eles, mencionamos Fernando 

de Azevedo, Afrânio Peixoto, Anísio Teixeira, Armanda Álvaro Alberto e Cecília Meireles. O 

início da década de 1930 ficou marcado pela explícita oposição ao ensino excludente vigente 

no cenário nacional, que prevaleceu no decorrer da história educacional brasileira (FÁVERO, 

2006). 

As características de uma instituição elitista começam a ser quebradas com a 

implantação de novas propostas políticas direcionadas ao sistema educacional superior federal 

e absorvida pelo Governo de Luís Inácio Lula da Silva. Através do Programa de Apoio a 

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

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, fica  definido como um dos seus objetivos, dotar as 

universidades federais das condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência 

na educação superior (BRASIL, 2007). 

 

2.2 – A evasão escolar discente nos cursos de graduação presencial dos campi da UFVJM 

em Diamantina/MG 

 

No início de sua história, na qualidade de Faod e Fafeod, a UFVJM manteve uma 

atitude despreocupada com o fenômeno da evasão, herdado essa postura advinda da 

perspectiva de instituição privada e posteriormente pública de cursos considerados de 

ocupação por discentes das classes das elites socioeconômica no país. Essa postura de 

despreocupação possivelmente está relacionada às suas características elitistas, desde o 

processo de seleção dos discentes a organização do curso funcionando em tempo integral e 

oferecendo um número restrito de vagas, aspectos que favoreciam a permanência dos 

discentes no curso até sua conclusão (FERNANDES; CONCEIÇÃO, 2005).  

A ausência do fenômeno evasão é verificada ao se analisar os arquivos da 

instituição, que revelam um alto índice de formandos do curso nos anos que antecederam a 

década de 2000 (PROGRAD/UFVJM, 2016). A instituição ainda se recente de uma cultura 

organizacional que não valoriza a evasão por uma questão de elitismo. Ao se tornar 

Universidade essa preocupação ainda é subestimada, tendo em vista o impacto que o fator 

evasão possui na gestão universitária. 

Posteriormente, com a criação do seu segundo curso de graduação, o curso de 

Enfermagem, a instituição conseguiu, inicialmente, manter seu elevado percentual de 

concluintes em seus cursos. Os índices de evasão e retenção eram considerados 
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insignificantes, se comparados aos valores de referência recomendados pela Comissão de 

Estudo da Evasão, Diplomação e Retenção instituída pelo MEC, em 1995 (BRASIL,1997). 

No ano de 2002, houve a criação de mais seis novos cursos, em duas áreas de 

conhecimento, sendo elas Ciências Básicas e Ciências Agrárias. Desse modo, a instituição 

ganhou uma nova estrutura, passando a ser composta por duas Unidades Acadêmicas, 

conforme mostra a Figura 1, exposta abaixo. Dos cursos recém-criados, os de Farmácia, 

Nutrição e Fisioterapia, juntamente com os cursos de Enfermagem e Odontologia já 

existentes, passaram a compor a Faculdade de Ciências Básicas. Já os novos cursos de 

Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, compuseram a Faculdade de Ciências Agrárias. 

Figura 1: Organograma parcial da Fafeid, ano de 2002. 

 
Fonte: Ávila (2015, p. 55). 

Como vimos, no ano de 2005, por meio da Lei nº 11.173/2005, a Fafeid foi 

transformada em universidade. A partir desse momento passou a denominar-se Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, incorporando à sua estrutura de 

então, um novo campus na cidade de Teófilo Otoni/MG. Ainda no mesmo ano de 2005, em 

virtude da expansão da UFVJM através do campus do Mucuri, ocorrem a criação de mais 

duas Unidades Acadêmicas: a Faculdade de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas (FACESA) 

no campus JK, em Diamantina e a Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas e Exatas 

(FACSAE) no campus do Mucuri, em Teófilo Otoni/MG. Neste período, houve também a 

readequação da nomenclatura da Faculdade de Ciência de Saúde, passando a denominar-se 

Faculdade de Ciências Básicas e da Saúde (FCBS), tendo em vista a inserção de novos cursos 

nesta unidade (ÁVILA, 2015).  

O organograma abaixo, representado pela Figura 2 ilustra a nova estrutura da 

instituição no ano de 2005, após sua transformação em universidade. 



66 

Figura 2 - Organograma parcial da UFVJM no ano de 2005. 

 
Fonte: Ávila (2015, p. 56). 

Ainda segundo o mesmo autor, assim como a FCBS, a FACESA, considerando-se 

a possibilidade de receber novos cursos, passou por reorganizações em sua nomenclatura. 

Inicialmente passou a ser denominada Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas e 

posteriormente, Faculdade de Ciências Exatas (Facet), denominação que permanece ainda 

hoje. 

A partir dessa nova estrutura e do funcionamento dos novos cursos, surge na 

instituição de forma expressiva o problema relacionado à evasão do discente de graduação. 

Deste modo, em decorrência desse fenômeno, as questões relacionadas aos aspectos 

pedagógicos passam a ter maior relevância na instituição. 

Além disso, pelo fato de a UFVJM ser parte componente do sistema de ensino 

superior público federal, o fenômeno traz prejuízos financeiros para a instituição, dificultando 

o trabalho desempenhado pela gestão administrativa por influenciar diretamente nos recursos 

direcionados às Ifes. 

Atualmente, a alocação/distribuição de recursos financeiros entre as Ifes está 

regulamentado pelo Decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010, que define os procedimentos 

orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária (BRASIL, 2010). Para a 

execução das propostas orçamentárias anuais das universidades federais, o MEC leva em 

consideração a matriz de distribuição, com a finalidade de alocação de recursos destinados a 

despesas qualificadas como Outras Despesas Correntes e de Capital. 

A distribuição dos recursos foi também regulamentada pelo MEC, através da 

Portaria nº 651, de 24 de julho de 2013, intitulada: Matriz de Orçamento de Outros Custeios e 

Capital (OCC). A distribuição desses recursos leva em consideração aspectos internos 

referentes às universidades. Entre eles, podemos citar os números de discentes ingressantes e 
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de concluintes em seus cursos de graduação presencial e a situação em que se enquadra o 

curso: novo
8
 ou consolidado

9
 (BRASIL, 2013). 

O cálculo dos recursos financeiros disponibilizados às universidades é feito 

através do indicador aluno equivalente dos cursos de graduação presencial que, a partir de 

2013, passou a considerar os dados disponibilizados pelas IES no censo da educação superior 

e não mais utilizando os dados informados pelas IES através da plataforma PingIfes. A 

metodologia relacionada ao cálculo dos recursos pela fórmula do aluno equivalente foi 

apresentada anteriormente com maiores detalhes no primeiro capítulo desta dissertação. 

 Ao analisar a UFVJM, na década de 2000, nota-se que a instituição apresentava 

apenas um curso consolidado, o de Odontologia, sendo todos os demais cursos novos e 

naquele período passando pelo processo de consolidação. Desse ponto de vista, o fenômeno 

evasão não influenciava diretamente no recebimento de recursos, em razão do curso de 

Odontologia apresentar um alto índice de concluintes. O problema da evasão começou a 

influenciar nos recursos financeiros recebidos pela instituição com a criação do curso de 

Enfermagem que, inicialmente, manteve o baixo índice de evasão até 2004. 

Desse momento em diante, o curso começou a conviver com o problema da 

evasão que, a partir de 2007, se tornou um agravante para a instituição, ao passar a vigorar 

entre os seus cursos consolidados, já que provocou a redução nos valores dos recursos 

financeiros recebidos pela instituição trazendo dificuldades para a execução das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e impacto nos programas internos de assistência estudantil, coma 

consequente diminuição de recursos direcionados às Pró-Reitorias. Essa informação pode ser 

aferida, conforme mencionado, no relatório referente ao cálculo do número de aluno 

equivalente da instituição, documento disponibilizado pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Orçamento da UFVJM, disponível na seção de anexos. 

O problema tornou-se ainda mais preocupante com a consolidação de outros 

cursos da instituição, a partir de 2012, com a constatação de um alto índice de evasão, em 

comparação com o percentual considerado satisfatório pelo MEC. 

Tendo em vista a complexidade do problema relacionado à evasão na UFVJM, a 

partir de então, surgiram alguns projetos em algumas Unidades Acadêmicas como a Facet e  o 

ICT, desenvolvidos na instituição com o objetivo de promover a diminuição dos índices de 

evasão e retenção nos seus cursos de graduação presencial, entre os quais se destacam:  

                                                      
8
 Curso “Novo”: de acordo com o Inep, são os cursos criados há menos de 10 anos, a partir da data de referência 

da coleta de dados (31/12). 
9
 Curso “Consolidado”: de acordo com o Inep, são os cursos criados há mais de 10 anos, a partir da data de 

referência da coleta de dados (31/12). 
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. Combate à retenção em Físico-Química - CTD133 (2012 – 2013); 

. Combate à retenção nas disciplinas de física usando como apoio o aprendizado de 

matemática nos cursos básicos de álgebra linear, funções de uma variável, funções 

de várias variáveis, equações diferenciais e o nivelamento (2013 – 2014); 

. Primeiros passos: tutoria para alunos de Fundamentos de Matemática (2013 – 

2014); 

. Reforço ao Cálculo I (2013 – 2014); 

. Uma proposta pedagógica para o ensino e aprendizagem dos tópicos dados no 

curso de nivelamento do Bacharelado em Ciência e Tecnologia do campus 

Diamantina (2015-2016); 

. Programa de tutoria do curso de ciências agrárias: Geometria analítica e álgebra 

linear; 

. Combate à retenção e evasão nas disciplinas de Física do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia através do uso de novas tecnologias (ambiente virtual de aprendizagem) 

e com o apoio dos cursos básicos de Álgebra Linear, Funções de uma variável, 

Funções de várias variáveis, Equações Diferenciais e o nivelamento (2015-2016) 

(PROGRAD/UFVJM, 2016). 

 

Em concordância com o que revelam os arquivos relacionados à evasão, retenção 

e diplomação da UFVJM, os dois primeiros cursos desta instituição de ensino superior, 

Odontologia e de Enfermagem, apresentavam índices de evasão de cursos irrelevantes em 

meados da década de 2000 (especificamente até 2003), quando comparado o fenômeno de 

evasão ao número de diplomados. Pois, levando em consideração todos os cursos da Fafeid 

naquele período, a instituição demonstrava percentuais de evasão discente em torno de 10%, 

conforme podem ser observados nos dados constantes nos relatórios apresentados pela 

Prograd/DTI/UFVJM
10

 (UFVJM, 2015). 

Em contrapartida, a média de evasão escolar no ensino superior federal brasileiro 

se apresentava em torno de 29% no período em questão, segundo os dados informados no 

relatório do censo da educação superior (BRASIL, 2005). 

De acordo com os dados disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação da 

UFVJM, através dos relatórios gerados pelo Siga-ensino
11

, a universidade apresentava em 

seus cursos presenciais, para o alunado ingressante nos anos de 2005 e 2006, em média, 

porcentagens de evasão de curso de aproximadamente 28% nos cursos alocados nos campi em 

Diamantina/MG (UFVJM, 2015). Vale ressaltar que esses dados antecederam a implantação 

do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), em 2007. 

O Gráfico 1, exposto abaixo, disponibiliza os índices de evasão discente das 

turmas de todos os cursos de graduação presencial dos campi da UFVJM em Diamantina/MG, 

para os alunos ingressantes no ano de 2005. O cálculo da evasão das turmas com ingresso em 

                                                      
10

Essas informações podem ser verificadas nos Anexos C e D disponíveis na seção de anexo. 
11

  A sigla “Siga” significa Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, implantado pela gestão da UFVJM, sendo o 

Siga-ensino um módulo do sistema utilizado. 
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2005 se deu levando em consideração o cumprimento do período de integralização dos 

discentes de cada turma dos cursos analisados. Em consonância com os dados revelados, é 

possível calcular e verificar que a média geral de evasão de curso para os estudantes 

ingressantes no ano de 2005, foi de aproximadamente 28,0%. 

Em relação aos cursos mostrados no Gráfico 1, com exceção dos cursos de 

Odontologia e de Enfermagem, que são os mais antigos da instituição, os demais cursos foram 

iniciados em 2002. Portanto, encontram-se no início do seu processo de estruturação, tanto da 

parte física, para recebimento das turmas, quanto da alocação de professores e técnicos 

administrativos. É necessário informar que o campus JK, onde estão alocados esses novos 

cursos, foi inaugurado em 2003, ano posterior ao início de tais cursos(UFVJM, 2012).  

A proposta da Comissão de Estudo da Evasão, Retenção e Diplomação divulgada 

pelo MEC estabelecia uma meta a ser alcançada pelas Ifes, de um índice satisfatório de 

evasão nos cursos de graduação em torno de 20% (BRASIL, 1997). A maioria dos cursos de 

graduação da UFVJM, com os discentes ingressantes no ano de 2005, encontra-se bem acima 

do proposto pela comissão. As exceções ficam por conta dos cursos de graduação presencial 

em Farmácia, Nutrição e Odontologia, que apresentam índices de evasão para as turmas 

ingressantes, no ano em questão, abaixo do percentual de referência proposto pelo MEC. 

Gráfico 1: Índices de evasão das turmas dos discentes com ingresso em 2005. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Em relação às turmas dos discentes ingressantes no ano de 2006, mesmo com a 

implantação de mais cinco novos cursos como exposto no Gráfico 2, os percentuais se 
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mantiveram com média geral de evasão de curso próximo a 28,0%. Apesar da redução dos 

percentuais de evasão na maioria dos cursos em relação às turmas com ingresso no ano de 

2005, para as turmas com ingresso nos cursos em 2006, os índices assemelham-se quando 

realizado o cálculo da média geral. O fato justifica-se pelos elevados índices de evasão 

apresentados pelos cursos de Sistemas de Informação e Zootecnia, tendo em vista o índice de 

referência de 20% de evasão proposto pela comissão de estudos instituída pelo MEC. 

Em relação ao curso de Zootecnia, apesar de apresentar índices de evasão com 

variações, demonstrou forte tendência de crescimento, fato que se confirmou nas turmas com 

ingresso nos anos posteriores a 2006 (UFVJM, 2015). Para as turmas com ingresso em 2007, 

manteve-se o índice do ano anterior, apresentando, para o alunado com ingresso nos anos de 

2008 e 2009, respectivamente, índices de evasão de aproximadamente 70,0% e 58,0%, após o 

período de integralização. 

Pelo exposto no Gráfico 2 abaixo, destacam-se negativamente os cursos de 

Sistemas de Informação e Zootecnia, por apresentarem índices de evasão de estudante, 

respectivamente de 53,0% e 50,0%, após o cumprimento do tempo de integralização do curso. 

É necessário ressaltar que o curso de Sistemas de Informação, juntamente com os cursos de 

Ciências Biológicas, Educação Física, Química e Turismo, faziam parte dos novos cursos 

implantados na instituição no ano de 2006. Portanto, o curso de Sistemas de Informação 

encontrava-se ainda em processo de consolidação, e passava pela fase de estruturação do seu 

quadro de pessoal docente e técnico e do espaço físico, em busca do êxito no ensino. 

Cabe também informar ao leitor que, naquele período, a instituição passava por 

um momento de transição de Faculdades (Fafeid) para Universidade (UFVJM), iniciado em 

2005 e, em meio a esse processo, surgiu o Plano Nacional de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), através do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, 

programa ao qual a instituição aderiu. Com a perspectiva de implantação de um novo modelo 

organizacional administrativo, utilizando como referência os Bacharelados Interdisciplinares, 

a adesão ao Reuni encontrava um grande desafio a ser superado: a expansão, uma vez que a 

principal meta estabelecida era aumentar o número de vagas, ou seja, aumentar o número de 

ingressantes através de novos cursos ou reestruturação dos cursos existentes. 
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Gráfico 2: Índices de evasão das turmas dos discentes com ingresso em 2006.

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Após a implantação do Reuni, em 2007, passado um período de aproximadamente 

três anos para sua adaptação, os índices de evasão dos cursos presenciais dos campi da 

UFVJM em Diamantina/MG, referentes às turmas com o alunado ingressante no período de 

2010 a 2014, alcançaram valores alarmantes, atingindo uma média geral de aproximadamente 

30,0%. 

Esse percentual é bastante elevado, em relação ao índice de referência proposto 

pela comissão de estudos criada pelo MEC. A taxa de evasão escolar de curso da UFVJM está 

expressa de forma anual, e foi calculada através da soma das entradas dos dois semestres, e 

apresenta o número de alunos em cada situação: desligado, reopção de curso, desistente na 

matrícula, transferência ex officio, cancelado, transferido e desistente.  

Para conhecimento do leitor, atualmente, as entradas de estudantes para os cursos 

presenciais da UFVJM são semestrais. Nesta pesquisa, os percentuais de evasão escolar nos 

cursos de graduação da instituição foram expressos pela razão entre o número de alunos 

evadidos e o número de ingressantes em cada ano, somadas as duas entradas. 

Considerando o período de 2010 a 2014, os cálculos foram feitos por ano de 

ingresso do discente. Os dados referentes ao quantitativo de estudantes nas condições de 

ingressantes, diplomados, evadidos e retidos, foram disponibilizados pela Pró-Reitoria de 

Graduação, por meio da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, em conjunto com o 

Siga-ensino. 
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Reportando novamente ao Reuni, o programa apresenta, entre seus principais 

objetivos, a ampliação do acesso e permanência do aluno na educação superior. A necessidade 

de concretização do objetivo proposto direcionou o governo federal, na gestão do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, à implantação de diversas políticas a fim de retomar o 

desenvolvimento da educação superior pública, proporcionando condições para que as 

universidades federais promovessem a expansão física, acadêmica e pedagógica do sistema de 

ensino superior.  

Para alcançar o objetivo proposto, o programa de reestruturação das instituições 

federais de ensino superior apresentava entre suas principais metas: o aumento de vagas nos 

cursos de graduação; a ampliação da oferta de cursos noturnos; a promoção de inovações 

pedagógicas e o combate à evasão. 

O êxito na consumação dessas metas torna-se essencial para a minimização das 

desigualdades econômicas e sociais persistentes na nação brasileira, uma vez que, em média, 

apenas 24,3% dos jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos possuem acesso à educação 

superior (REUNI, 2009). 

A necessidade de o governo federal executar com sucesso as metas propostas pelo 

Reuni proporcionou a expansão do ensino superior público e o acesso dos discentes aos 

cursos de graduação nas Ifes, pois é visível a abrangência das políticas de expansão 

universitária relativas ao crescimento do número de instituições em diversas regiões do país, 

sobretudo nas menos favorecidas. O processo de expansão foi iniciado, em 2003, com o 

Programa de Expansão Fase I das universidades e em seguida pelo Programa Reuni que teve 

seu início de implantação em 2008 e com conclusão prevista para 2012 (REUNI, 2009). 

As dificuldades enfrentadas pela implantação das políticas de expansão da 

educação superior estão relacionadas à sua eficiência no tocante à permanência do discente no 

curso de graduação até a sua conclusão. Deste modo, como consequência do processo de 

expansão, houve a ampliação do número de vagas devido à implantação dos mais variados 

cursos de graduação, a partir do ingresso de uma constelação de estudantes com diferentes 

perfis socioeconômicos no sistema educacional superior federal. 

Desse ponto de vista, cabe destacar também que, por conta desse crescimento, os 

programas de permanência passaram a ter uma relevância maior, já que foram direcionados 

aos diversos cursos de graduação e às mais variadas características sociais e econômicas da 

população brasileira nas diferentes regiões do país. 

Segundo Ristoff (2006), é imprescindível salientar que as primeiras ações 

governamentais de expansão universitária foram implantadas em um momento de crescimento 
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da economia brasileira que, posteriormente, adentrou em processo de recessão, dificultando o 

prosseguimento de políticas públicas, que tinham a intenção de contribuir para a estabilidade 

do discente no ambiente universitário. 

Sendo assim, faz-se fundamental o prosseguimento do planejamento de políticas 

públicas pelo Governo com sua consolidação no ambiente acadêmico, direcionadas aos 

programas de permanência e voltadas para os estudantes em situação de vulnerabilidade 

econômica, algo que, no governo interino atual (do presidente em exercício Michel Temer), 

está indo no sentido oposto, devido aos cortes de recursos direcionados as Ifes. 

Reforçando o ponto de vista de Ristoff (2006), Estrada (2014) diz que o Reuni 

contribuiu para a inserção de estudantes em vulnerabilidade econômica nas instituições 

federais de ensino superior, em consequência do aumento do número de vagas e novos cursos, 

principalmente pela criação dos Bacharelados Interdisciplinares e a ampliação dos cursos 

noturnos. 

Ainda segundo o mesmo autor, uma vez que a atuação do Reuni possibilitou que 

as universidades federais dessem continuidade ao seu processo de desenvolvimento, ao 

promover a inclusão dos alunos em vulnerabilidade econômica na educação superior, a 

assistência estudantil tornou-se ainda mais imprescindível nesse processo. Paralelo ao 

momento em que as políticas foram implantadas foi fundamental o desenvolvimento de 

instrumentos e mecanismos que viabilizassem a permanência daqueles cidadãos que 

ingressavam nas universidades. 

De acordo com Pereira (2014), o país enfrenta, no momento, a precariedade na 

educação básica pública, o que acarreta condições desfavoráveis para os estudantes oriundos 

dessas escolas quanto ao acesso ao ensino superior público. Dados assinalam que 89% dos 

estudantes do Ensino Médio do país se encontram nas escolas públicas, enquanto 76% das 

vagas nas universidades públicas, federais e estaduais, são ocupadas pelos alunos 

provenientes de escolas particulares. 

Assim, problemas dessa natureza são dificultadores da democratização do ensino 

superior público, visto que os processos de seleção elitizados beneficiam os alunos que 

tiveram acesso às instituições privadas, fazendo com que obtenham melhores resultados nos 

processos seletivos e consigam ingressar no ensino superior público, excluindo, ainda mais, 

os que não têm as mesmas condições. 

Em relação à UFVJM, objeto dessa investigação, ao se observar seu relatório de 

gestão 2011/15, em termos numéricos, é notório que a referida instituição apresentou, nos 

últimos anos, uma considerável expansão no quantitativo de vagas ofertadas, alcançando em 
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2014, um total de 7.364 alunos matriculados em seus cursos presenciais, englobando neste 

quantitativo todos os seus campi. No entanto, não podemos afirmar que a instituição 

conseguiu alcançar a democratização do ensino, pois os dados disponibilizados anteriormente 

referentes à evasão nos cursos de graduação presencial nos conduzem à constatação de que 

continuou crescente o fenômeno de não permanência do discente no seu curso de origem até a 

sua conclusão. 

No período de 2010 a 2014, a evasão escolar discente, para o alunado ingressante 

nesse período, mostrou um potencial de crescimento, caso fossem mantidos os percentuais de 

evadidos em relação ao tempo de integralização dos discentes nos cursos presenciais dos 

campi da UFVJM em Diamantina /MG (UFVJM, 2015). 

Atualmente, os campi da UFVJM em Diamantina/MG são compostos por seis 

Unidades Acadêmicas: Faculdade de Ciências Exatas (Facet), Faculdade de Medicina de 

Diamantina (Famed), Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), Faculdade de Ciências Básicas 

e da Saúde (FCBS), Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH) e Instituto de Ciências 

e Tecnologia (ICT) (UFVJM, 2016). 

De acordo com a mesma fonte de pesquisa, a Facet é constituída pelos 

Departamentos de Matemática e Estatística, Química e Computação. Nesta unidade, são 

oferecidos dois cursos de graduação presencial, Química e Sistemas de Informação, ambos 

iniciados nessa instituição no ano de 2006, com funcionamento no período noturno. 

Na Famed, unidade mais nova dos campi da UFVJM em Diamantina/MG, 

encontra-se em funcionamento o curso de graduação presencial em Medicina, em tempo 

integral, que iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2014. 

A FCA encontra-se estruturada pelos Departamentos de Agronomia, Engenharia 

Florestal e Zootecnia, apresentando seus cursos de graduação em Agronomia, Engenharia 

Florestal e Zootecnia. Com funcionamento diurno em tempo integral, foram iniciados nesta 

instituição no ano de 2002. 

Quanto à FCBS, em termos de estrutura, apresenta-se como a maior Unidade 

Acadêmica da instituição, sendo composta pelos Departamentos de Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia. Dentre os 

cursos desta unidade, vale relembrar que o mais antigo é o de graduação em Odontologia, que 

teve início em 1954, com funcionamento diurno, seguido por Enfermagem em 1997, também 

no período diurno. Os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Educação Física foram 

iniciados na instituição em 2006, com funcionamento no período noturno. Os demais cursos 
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da unidade, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, apresentam funcionamento diurno e foram 

iniciados na instituição em 2002. 

Em relação à FIH, a unidade acadêmica encontra-se estruturada em núcleos 

interdisciplinares, oferecendo os seguintes cursos de graduação: Bacharelados em 

Humanidades e Turismo; Licenciaturas em Geografia, História, Letras/Espanhol, 

Letras/Inglês, Pedagogia e Educação do Campo (LEC). 

O curso de Bacharelado em Humanidades foi criado em 2009. Foi idealizado e 

implantado com o pensamento voltado para uma nova estrutura de Universidade, pautada na 

interdisciplinaridade. Seu funcionamento se dá no período noturno e com tempo de duração 

de três anos. Após este período, os egressos do curso têm a oportunidade de uma nova 

formação pelo ingresso direto em um dos seus cursos de licenciatura. A exceção se faz apenas 

em relação à Licenciatura em Educação do Campo, que funciona em regime de alternância. Já 

o curso de graduação presencial em Turismo iniciou-se em 2006 e seu oferecimento ocorre no 

período noturno, com duração de quatro anos. 

Em referência ao ICT, o instituto oferece os cursos de graduação presencial em 

Ciências e Tecnologia e as Engenharias de Alimento, Química, Mecânica e Geológica. A 

estruturação do instituto é semelhante à estrutura da FIH, uma vez que os discentes, ao 

concluírem o curso de graduação Bacharelado em Ciências e Tecnologia, podem ingressar 

diretamente em um dos cursos de Engenharia, contribuindo para uma segunda formação do 

alunado. O curso de Ciências e Tecnologia foi criado em 2009, sendo oferecido no período 

diurno e com duração de três anos e é um curso que agrega formação geral na área de 

Ciência e Tecnologia. 

Os organogramas abaixo ilustram as estruturas dos campi da UFVJM em 

Diamantina/MG os quais se encontram representados nas figuras 3 e 4 pelo campus JK. 
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Figura 3 - Organograma representativo dos campi da UFVJM e suas Unidades Acadêmicas, 

ano de 2015. 
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Fonte: (ÁVILA, 2015, p.58). 

Figura 4 - Organograma representativo dos campi da UFVJM em Diamantina/MG, suas 

Unidades Acadêmicas e os Departamentos, ano de 2015. 

Fonte: (ÁVILA,  2015, p.60). 

Complementando as informações relacionadas às Unidades Acadêmicas dos 

campi da UFVJM em Diamantina/MG, mencionadas anteriormente, à exceção da Famed, 

todas as demais apresentam em sua estrutura cursos de Pós-Graduação em nível de mestrado 

e/ou doutorado. Esses programas buscam se tornar um motivador para que os alunos 

concluam os seus cursos de graduação, visando a continuidade dos estudos na própria 

instituição. Os programas de Pós-Graduação da UFVJM têm como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento regional e nacional, através da produção de conhecimento científico e 

tecnológico, em busca do cumprimento de sua função social por meio da formação de 

indivíduos com elevada qualificação e sua inserção na sociedade. 
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Nas tabelas adiante, serão expressos os percentuais de evasão escolar discente nos 

cursos de graduação presencial em cada uma das unidades acadêmicas dos campi da UFVJM 

Diamantina/MG. Os índices de evasão escolar do alunado são relacionados aos discentes com 

ingresso nos cursos de graduação presencial em cada ano que compõe o período de 2010 a 

2014, período determinado pelo recorte temporal da pesquisa.  

Observa-se que, para os ingressantes em 2010, em relação às entradas no primeiro 

e segundo semestre, no período analisado, tem-se a conclusão de dez semestres para os 

discentes ingressantes em 2010/1 e nove semestres para os discentes ingressantes em 2010/2. 

A cada ano posterior a 2010, há uma redução padrão de dois semestres. Assim, para os 

ingressantes em 2011, 2012, 2013 e 2014, o número de semestres cursados pelos discentes 

ingressantes no primeiro e segundo semestres é, respectivamente, oito e sete, seis e cinco, 

quatro e três, dois e um. 

A Tabela 1 mostra a evasão das turmas no período de 2010 a 2014 por curso da 

FCBS. É importante alertar para a correta análise desta Tabela e das demais que serão 

apresentadas posteriormente, apontando que, a cada ano, há uma redução do número de 

semestres cursados pelos discentes. Este fator provoca também redução nos índices de evasão, 

sendo necessário relativizá-los de acordo com o número de semestres cursados. Devido ao 

recorte temporal da pesquisa e através dos dados expostos, não é possível afirmar que a FCBS 

está conseguindo minimizar os índices de evasão em seu seus cursos, uma vez que o 

fenômeno pode ocorrer a qualquer momento da vida acadêmica do aluno. 

Conforme se examina nos dados expostos na Tabela 1 abaixo, levando-se em 

consideração o número de semestres cursados pelos discentes dos cursos de graduação 

presencial da FCBS, verifica-se que a evasão de curso apresenta-se superior à meta proposta 

pelo MEC nas turmas ingressantes nos anos de 2010, 2011 e 2012, com exceção do curso de 

Odontologia.  

A meta estabelecida pela comissão de estudo da evasão instituída pelo MEC, 

recomenda que as Ifes alcancem em médio prazo, redução dos índices de evasão de curso para 

aproximadamente 20,0%, índice considerado de sucesso. Outro fator preocupante está 

relacionado à taxa das turmas do curso de Ciências Biológicas que já superou o índice de 

referência do MEC em todos os anos do período analisado. Em relação à meta a ser alcançada 

na proposta do Reuni, de elevação gradual da taxa média de concluintes para 90%, a FCBS se 

encontra em situação desconfortável em busca do êxito em relação ao compromisso assumido 

pela instituição ao aderir ao referido programa. A situação da FCBS é preocupante, uma vez 
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que, as médias gerais de evasão apresentadas pelas turmas no período analisado, já se 

encontram superior a 30,0% em quase todos os seus cursos. 

A exceção é o curso de Odontologia, por apresentar em média índice de evasão 

das turmas no período de aproximadamente 21,0%. Essa média geral do curso de Odontologia 

pode ser considerada baixa ao ser comparada com as demais médias gerais dos outros cursos 

da mesma Unidade Acadêmica. 

Tabela 1: Evasão escolar por ano de ingresso e a média geral das turmas dos cursos da FCBS 

no período de 2010 a 2014. 

FCBS- Faculdade de Ciências Biológica e da Saúde 

Curso % de 

evasão 

2010   

*(10 – 9) 

Semestres 

cursados
 12

  

% de 

evasão 

2011     
(8 – 7) 

Semestres 

cursados 

% de 

evasão 

2012     
(6 – 5) 

Semestres 

cursados 

% de 

evasão 

2013        
(4 – 3) 

Semestres 

cursados 

% de 

evasão 

2014     
(2 – 1) 

Semestres 

cursados 

Média  de 

evasão 

2010-2014 

Ciências 

Biológicas 

55,0 50,8 41,9 27,6 20,8 39,2 

Educação Física 64,4 50,0 40,6 25,3 11,5 38,3 

Enfermagem 54,8 35,0 31,5 25,8 12,9 32,0 

Farmácia 51,3 47,7 39,4 18,4 16,9 34,7 

Fisioterapia 63,9 40,0 32,3 19,0 17,1 34,5 

Nutrição 63,2 40,0 30,9 28,5 3,9 33,3 

Odontologia 49,1 18,8 12,0 15,6 10,9 21,3 
Obs: * (10 – 9) semestres cursados. 

Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

O Gráfico 3, exposto abaixo, proporciona uma melhor visão dos dados dos cursos 

apresentados na Tabela 1, referentes aos cursos presenciais da Faculdade de Ciências 

Biológica e da Saúde, além de retratar um comparativo dos percentuais de evasão discente das 

turmas ingressantes em cada ano, que compõe o período de 2010 a 2014. 

Observa-se também que, em relação ao ano de 2010, ano em que os ingressantes 

tiveram no mínimo nove semestres cursados em relação ao tempo mínimo de integralização, 

todas as turmas dos cursos da Unidade Acadêmica apresentaram percentuais de evasão 

expressivos, utilizando como referência o valor recomendado pelo MEC, no qual as turmas 

dos cursos, naquele ano, alcançaram índices de evasão de aproximadamente 50,0% ou 

superior. 

                                                      
12

 * O termo “(10 - 9) semestres cursados” indica que os ingressantes no primeiro semestre de 2010/1 

já tiveram tempo de integralização do curso de 10 semestres e os ingressantes em 2010/2 tempo de 

integralização de 9 semestres. A cada ano do período a partir de 2010 há uma diminuição de 2 

semestres cursados. 
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Já no ano de 2014, as turmas ingressantes apresentaram índices inferiores à meta 

proposta pelo MEC. No entanto, cabe ressaltar que os discentes dessas turmas estavam 

iniciando sua trajetória acadêmica, ou seja, finalizando seu primeiro ano do tempo de 

integralização dos cursos. 

Gráfico 3: Índices de evasão na FCBS por curso de 2010 a 2014. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Já o Gráfico 4, exposto abaixo, mostra que, entre os cursos da área da saúde, o 

curso de Ciências Biológicas apresenta o maior percentual de evasão discente para as turmas 

com ingresso no período de  2010 a 2014, com uma média geral, no período proposto para 

análise nesta pesquisa, de  aproximadamente 39%. 

Muito próximo desse alto índice de evasão escolar do curso de Ciências 

Biológicas, ao compará-la com o índice de referência, situa-se o curso de Educação Física, 

com média de aproximadamente 38% para as turmas com ingresso no mesmo período. Cabe 

informar ao leitor que ambos os cursos são de licenciatura e são oferecidos no período 

noturno, aspectos que os diferenciam dos demais cursos daquela Unidade Acadêmica. 

Outro ponto relevante observado no Gráfico está associado às turmas do curso de 

graduação em Odontologia com ingresso no período de 2010 a 2014, as quais obtiveram a 

menor média geral dos percentuais de evasão no período analisado, de aproximadamente 

21,0%. Este índice figura-se muito próximo ao valor de referência recomendado pela 

comissão de estudos instituída pelo MEC. 
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Gráfico 4:  Evasão dos discentes da FCBS com ingresso no período de 2010 a 2014.

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 
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Tabela 2: Evasão escolar por ano de ingresso e a média geral das turmas dos cursos da Facet 

no período de 2010 a 2014. 

Facet- Faculdade de Ciências Exatas 

Curso % de 

evasão 

2010 

*(10 – 9) 

Semestres 

cursados  

% de 

evasão 

2011 

% de 

evasão 

2012 

% de 

evasão 

2013 

% de 

evasão 

2014 

Média de 

evasão 

2010 -2014 

Química 65,5 72,8 76,6 63,2 32,5 62,1 

Sistemas de 

Informação 

60,0 52,7 43,2 20,0 17,1 38,6 

Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Percebe-se, ao analisar o Gráfico 5 apresentado abaixo, os percentuais de 

abandono do alunado das turmas com ingresso nos cursos da Faculdade de Ciências Exatas no 

período de 2010 a 2014 disponibilizados na Tabela 2. Fica visível o desempenho das turmas 

do curso de graduação em Química no período de 2010 a 2012. Lembrando ao leitor que o 

período de integralização do curso é de quatro anos, ou seja, oito semestres. 

Constata-se, com isso, que as turmas ingressantes em todos os anos que compõem 

o período de 2010 a 2014, excederam significativamente o índice de evasão de referência 

proposto de 20,0%, considerado aceitável. 

Em relação às turmas do curso de Sistemas de Informação, ingressantes no 

período de 2010 a 2014, aparentemente, há uma redução nos índices de evasão, mas é 

necessário considerar a redução do tempo de integralização em cada ano de ingresso, pois, 

devido ao recorte temporal da pesquisa, não é possível afirmar se houve acréscimo ou 

diminuição dos índices de evasão do curso após o período analisado. 

Pelos dados expostos, verifica-se que para as turmas com ingresso no período de 

2010 a 2012, os percentuais de evasão apresentam-se superiores ao índice de referência 

estabelecido pelo MEC. Tendo em vista que a evasão pode ocorrer a qualquer tempo, durante 

o período de integralização do curso, possivelmente, as turmas com ingresso nos anos de 2013 

e 2014 também superarão a meta proposta pela comissão de estudo instituída pelo MEC. 
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Gráfico 5: Índices de evasão na Facet por curso de 2010 a 2014. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

No próximo Gráfico a ser analisado, nota-se a média geral dos percentuais de 

abandono discente nos cursos de Química e Sistemas de Informação das turmas ingressantes 

no período de 2010 a 2014. Observa-se que a média geral de evasão de curso de Química é de 

aproximadamente 62,0%. Esse curso se destaca negativamente, como o curso presencial dos 

campi da UFVJM em Diamantina, com a maior porcentagem de evasão discente no período 

analisado. 

Gráfico 6: Evasão dos discentes da Facet com ingresso no período de 2010 a 2014. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 
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Destacamos também a Faculdade de Medicina de Diamantina, analisada na Tabela 

3 abaixo, que atualmente oferece apenas o curso de Medicina iniciado no campus Juscelino 

Kubitschek em 2014. O curso apresentou um índice de evasão de aproximadamente 15,0%, 

em seu primeiro ano de integralização e, assim, mantém o percentual de evasão escolar 

próximo aos demais cursos da mesma área, no ano de 2014. 

O curso de Medicina de Diamantina foi implantado de acordo com as diretrizes do 

Reuni, as quais apresentou entre suas metas, a elevação gradual da média dos índices de 

concluintes dos cursos de graduação presencial para 90% (BRASIL, 2008). Ao ter seus 

índices de evasão do curso confrontados com a proposta da CEEERD do MEC, a evasão no 

curso de Medicina se apresenta inferior. Porém, considerando-se os compromissos assumidos 

com a adesão da instituição ao Reuni, a situação vivenciada pelo curso de Medicina se mostra 

mais preocupante. 

Conforme exposto no início deste capítulo, em decorrência da recente implantação 

do curso de Medicina de Diamantina, os discentes convivem diariamente com problemas 

relacionados à falta de estrutura física própria do curso. O espaço físico encontra-se ainda 

improvisado para alocação das aulas e com ausência de espaço de convivência. Em virtude de 

o curso ser oferecido no período diurno e em tempo integral, torna-se um problema peculiar 

aos alunos com ingresso nos cursos da instituição com tal modalidade. 

Tabela 3: Evasão escolar por ano de ingresso e a média geral das turmas do curso da Famed no 

período de 2010 a 2014. 

Famed - Faculdade de Medicina de Diamantina 

Curso % de 

evasão 

2010 

% de 

evasão 

2011 

% de 

evasão 

2012 

% de 

evasão 

2013 

% de 

evasão 

2014 

Média de 

evasão 

2010 -2014 

Medicina - - - - 15,1 15,1 

Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Considerando a evasão escolar das turmas com ingresso no período de 2010 a 

2014 nos cursos presenciais da Faculdade de Ciências Agrárias, conforme apontam os dados 

da Tabela 4 abaixo, verificam-se índices de evasão elevados em relação ao percentual de 

evasão de 20%, como índice satisfatório em médio prazo. 

Todas as turmas dos cursos da Unidade Acadêmica com ingresso entre 2010 a 

2012 já ultrapassaram a meta de evasão de 20%. É necessário dispensar atenção especial ao 

curso de Zootecnia que está próximo de extrapolar tal meta em todo o período de 2010 a 

2014, visto que os percentuais apresentados pelas turmas do curso no período de 2010 a 2013 
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são elevados, quando comparados com os das turmas dos outros cursos da unidade, com 

ingresso no mesmo período. 

Considerando o compromisso assumido pela instituição, em sua adesão ao Reuni, 

de promover a redução gradual da média de evasão para 10%, e promover o índice de 90% de 

diplomação em seus cursos de graduação presencial, percebe-se ainda que há muito a ser 

feito, uma vez que a média geral dos índices de evasão das turmas dos cursos da FCA no 

período de 2010 a 2014 encontram-se  bem elevadas. 

Tabela 4: Evasão escolar por ano de ingresso e a média geral das turmas dos cursos da FCA no 

período de 2010 a 2014. 

FCA- Faculdade de Ciências Agrárias 

Curso % de 

evasão 

2010 

*(10 – 9) 

Semestres 

cursados 

% de 

evasão 

2011 

% de 

evasão 

2012 

% de 

evasão 

2013 

% de 

evasão 

2014 

Média de 

evasão 

2010 -2014 

Agronomia 59,6 37,5 23,6 5,6 18,5 27,8 

Engenharia 

Florestal 

40,3 36,7 25,0 7,6 6,7 23,6 

Zootecnia 64,4 75,5 49,0 34,0 12,0 47,0 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

O Gráfico 7 abaixo retrata a situação vivenciada pelas turmas dos cursos da 

Faculdade de Ciências Agrárias. Ele oferece uma melhor visualização dos dados expressos na 

Tabela 4. Os índices de evasão foram mensurados ano a ano no período de 2010 a 2014, 

quando se observa grandes percentuais de evasão escolar no curso de Zootecnia. Verifica-se 

também, através dele, que há um comportamento diferenciado para as turmas de 2011 do 

curso de Zootecnia, quando confrontadas com as outras turmas dos demais cursos da Unidade 

Acadêmica no mesmo período. 
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Gráfico 7: Índices de evasão na FCA por curso de 2010 a 2014. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Conforme demonstrado no próximo Gráfico, o de número 8, observa-se que os 

dados são relacionados à média geral de evasão e referem-se às turmas dos cursos presenciais 

da Faculdade de Ciências Agrárias. Entre as turmas dos cursos com ingresso no período 

analisado, de 2010 a 2014, o curso que apresenta maior média de evasão é o de Zootecnia, 

com índice de abandono de 47,0%.  

Confrontando as médias apresentadas pelas turmas dos cursos da unidade nesse 

período, é possível supor/inferir a existência de fatores que afetam exclusivamente o curso de 

Zootecnia e que contribuem significativamente para os elevados índices de evasão de seus 

alunos com ingresso no período analisado na pesquisa. 

Gráfico 8: Evasão dos discentes da FCA com ingresso no período de 2010 a 2014. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 
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Na sequência, observam-se, na Tabela 5 abaixo, os índices de evasão referentes às 

turmas dos cursos presenciais da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, em cada ano do 

período de 2010 a 2014, dispensando atenção especial aos cursos de Bacharelado em 

Humanidades e em Turismo. As turmas desses cursos apresentam expressivos percentuais de 

evasão escolar discente no período analisado, como ilustrado no Gráfico 9. 

As turmas dos outros cursos da Unidade Acadêmica iniciaram a partir de 2012, 

com o cumprimento do período de integralização dos ingressantes no curso de Bacharelado 

em Humanidades em 2009. Desse conjunto de cursos, a exceção recai sobre o curso de 

Licenciatura em Letras/Espanhol; as demais turmas apresentam índice de evasão nos 

patamares considerados satisfatórios pelo MEC no período proposto pela pesquisa. 

Entre os ingressantes desta unidade, as turmas dos cursos de Humanidades e de 

Turismo apresentam índices de evasão elevados, tendo como referência o percentual de 20% 

de evasão, considerado satisfatório pelo MEC. Ainda em relação aos cursos de Humanidades 

e Turismo, em cada ano que compõe o período considerado na investigação, os índices de 

evasão se encontram superiores ao recomendado pela comissão de estudo do MEC. 

Tabela 5: Evasão escolar por ano de ingresso e a média geral das turmas dos cursos da FIH no 

período de 2010 a 2014. 

FIH- Faculdade Interdisciplinar em Humanidades 

Curso % de evasão 

2010 

*(10 – 9) 

Semestres 

cursados
  

% de 

evasão 

2011 

% de 

evasão 

2012 

% de 

evasão 

2013 

% de 

evasão 

2014 

Média de 

evasão 

2010 -2014 

Geografia - - 18,1 14,2 15,0 15,7 

História - - 12,5 33,3 15,0 20,2 

Humanidades 59,7 53,5 56,8 43,0 21,3 46,9 

Letras/Espanhol - - 0,0 75,0 7,6 27,5 

Letras/Inglês - - 0,0 14,2 20,0 11,8 

Pedagogia - - 20,0 3,7 0,0 7,9 

Turismo 61,2 52,7 45,5 34,0 28,0 44,3 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Os dados apresentados no Gráfico 9, a seguir, mensuram os índices de evasão das 

turmas dos cursos presenciais da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades nos anos de 

2010 a 2014. Apesar de haver uma semelhança no comportamento da evasão do alunado 

matriculado nas turmas no período avaliado, as médias dos percentuais de evasão dos 

ingressantes do curso de Humanidades mostram-se maiores que as dos demais cursos da 

Unidade. 



87 

A implantação do curso de Humanidades ocorreu em cumprimento aos 

compromissos assumidos pela instituição diante das novas diretrizes do Reuni. No entanto, 

nota-se que a situação vivenciada pelas turmas é preocupante em virtude do elevado 

percentual de evasão apresentado nos anos de 2010 a 2014. O mesmo cenário se estende às 

turmas do curso de Turismo com ingresso no mesmo período. 

Gráfico 9: Índices de evasão na FIH por curso de 2010 a 2014. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Quanto ao fenômeno da evasão escolar das turmas dos cursos da FIH exposto no 

Gráfico 10, verifica-se que os dados assinalam percentual de evasão de aproximadamente 

47,0% no período de 2010 a 2014 para as turmas do curso de Humanidades. Este índice 

apresenta-se superior ao apresentado pelos ingressantes do curso de Turismo. Ao comparar os 

dados de evasão das turmas de cada um dos cursos dessa Unidade Acadêmica no período 

considerado na pesquisa, verifica-se que o curso de Humanidades apresenta o maior índice de 

evasão discente. 
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Gráfico 10: Evasão dos discentes da FIH com ingresso no período de 2010 a 2014. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Em seguida, conforme exposto na Tabela 6 abaixo, são apresentados os 

percentuais de evasão escolar para as turmas ingressantes nos cursos do Instituto de Ciências 

e Tecnologia, no período de 2010 a 2014, no qual o curso de Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia apresenta os maiores percentuais de evasão da unidade em todos os anos do 

período analisado. 

Os dados relacionados aos cursos presenciais do ICT mostram que, a média geral 

de evasão do Curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia referente aos ingressantes no 

período de 2010 a 2014 é de aproximadamente 35,0%, índice superior ao recomendado pela 

CEEERD do MEC. Se for levado em consideração que o curso de Ciências e Tecnologia foi 

criado no âmbito da UFVJM segundo as novas diretrizes do Reuni para a educação superior, 

este índice é ainda mais preocupante, uma vez que a instituição assumiu o compromisso de 
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No que tange aos cursos de Engenharia de Alimentos, Mecânica e Química, 

verificam-se, para as turmas desses cursos com ingresso no período analisado, índices de 

evasão bem mais baixos quando confrontados ao índice proposto pelo MEC. Se os 

percentuais apresentados pelas turmas desses cursos persistirem, a Unidade Acadêmica terá a 

possibilidade de cumprir a meta proposta pelo Reuni, em relação aos ingressantes dos cursos 

de Engenharia no período de 2010 a 2014. 
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Tabela 6: Evasão escolar por ano de ingresso e a média geral das turmas dos cursos do ICT no 

período de 2010 a 2014. 

ICT- Instituto de Ciências e Tecnologia 

Curso % de 

evasão 

2010 

*(10 – 9) 

Semestres 

cursados
  

% de 

evasão 

2011 

% de 

evasão 

2012 

% de 

evasão 

2013 

% de 

evasão 

2014 

Média de 

evasão 

2010 -2014 

Ciências e 

Tecnologia 

61,5 43,9 39,3 19,1 11,9 35,1 

Engenharia de 

Alimentos 

- - 0,0 14,2 0,0 4,7 

Engenharia 

Mecânica 

0,0 0,0 11,1 8,3 9,0 5,6 

Engenharia 

Química 

0,0 0,0 15,0 1,5 0,0 3,3 

Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Gráfico 11: Índices de evasão no ICT por curso de 2010 a 2014. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 
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desse programa, em 2007, resultou no aumento dos índices de evasão de curso nos campi da 

UFVJM em Diamantina/MG. 

Tabela 7: Média geral de evasão escolar por ano de ingresso das turmas de todos os 

cursos dos Campi da UFVJM em Diamantina/MG no período de 2004 a 2010. 

 Evasão nos Campi da UFVJM em Diamantina/MG 

 

Período 

Média 

geral % 

de 

evasão 

2004    

Média 

geral % 

de 

evasão 

2005      

Média 

geral % 

de 

evasão 

2006      

Média 

geral % 

de 

evasão 

2007         

Média 

geral % 

de 

evasão 

2008      

Média 

geral % 

de 

evasão 

2009 

Média 

geral % 

de 

evasão 

2010 

Antes do 

Reuni 

18,0 % 28,2 % 28,3 % 31,9 % - - - 

Após o 

Reuni 

- - - 31,9 % 36,8 % 38,0% 51,4% 

Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Possivelmente, o aumento dos índices de evasão discente das turmas dos cursos 

da Tabela 7 se justifique em virtude de melhoramento das condições de acesso ao ensino 

superior público pelos discentes de classes populares que, provavelmente, não vieram 

acompanhadas por políticas facilitadoras para assegurar a permanência dos mesmos discentes 

nessa instituição pública de ensino superior. 

Nota-se que as análises dos percentuais de evasão escolar verificada através dos 

dados disponibilizados pela Prograd da UFVJM, apresentadas nesta pesquisa, comprovam a 

existência de índices elevados em seus cursos de graduação presencial, quando confrontados 

com o percentual considerado satisfatório pelo MEC. 

Em geral, a evasão escolar nos cursos de graduação das universidades brasileiras é 

um fenômeno de difícil explicação e, certamente, está associada a diversos fatores que 

verdadeiramente estão ligados às características individuais dos alunos e aos aspectos internos 

e externos à instituição de ensino (BRASIL, 1997). 

Considerando a importância da influência do fenômeno evasão escolar de curso 

para o êxito da instituição no ensino, pesquisa e extensão, o que, por sua vez, pode contribuir 

significativamente para o desenvolvimento da região na qual se encontra inserida, torna-se 

fundamental a realização de pesquisas com a finalidade de verificar os fatores que 

influenciaram consideravelmente na evasão discente nos cursos de graduação presencial dos 

campi da UFVJM em Diamantina/MG. 

Conforme contribui Pereira (2014), ao abordar a democratização e o acesso das 

classes populares à Universidade Pública Brasileira, ressalta-se que uma das metas do 
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programa de expansão universitária é garantir o acesso ao ensino superior público como 

condição imprescindível para o desenvolvimento econômico e social da região, além da 

qualificação profissional e a convivência social.  

Zago (2006, p.228), do mesmo modo, afirma que “uma efetiva democratização da 

educação requer certamente políticas para a ampliação do acesso e fortalecimento do ensino 

público, em todos os seus níveis, mas requer também políticas voltadas para a permanência 

dos estudantes no sistema educacional de ensino”. 

Ainda nessa mesma perspectiva, Ristoff (2004) contribui ao constatar que grande 

parte dos discentes universitários brasileiros constitui-se de pessoas pobres ao ponto de não 

possuírem condições de ingressar no ensino superior, mesmo sendo gratuito. 

No final da década de 1990, menos de 12,0% da população de 18 a 24 anos se 

encontravam vinculadas ao ensino superior brasileiro, conforme menciona o Plano Nacional 

de Educação (BRASIL, 2001). A situação vivenciada pelo sistema de ensino superior 

continua preocupante, pois os dados do relatório do primeiro ano do Reuni apresentado em 

2009, evidencia que até o ano de 2008, aproximadamente 24,0%, da população de 18 a 24 

anos se encontravam matriculadas no sistema de ensino superior brasileiro (REUNI, 2009). 

Tal realidade demanda um olhar atencioso das autoridades competentes na criação de 

políticas adequadas que favoreçam não só o ingresso, mas também a permanência de todos no 

ensino público superior brasileiro. 

Ao se conjecturar sobre tal comprovação de índices baixíssimos do acesso dos 

nossos jovens às universidades brasileiras, temos o propósito de contribuir, de forma 

significativa, para provocar uma reflexão mais aprofundada em relação ao fenômeno, com a 

finalidade de investigar e entender as variáveis que influenciam a evasão e suas implicações, o 

que será feito no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 – VARIÁVEL COM INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA NA EVASÃO 

ESCOLAR DISCENTE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DOS CAMPI 

DA UFVJM EM DIAMANTINA/MG 

 

Neste capítulo será apresentada ao leitor a variável retenção com influência 

significativa no processo de evasão escolar discente nos cursos de graduação presencial dos 

campi da UFVJM em Diamantina/MG, com o objetivo de contribuir para a permanência dos 

estudantes em seus cursos de graduação. A identificação dessa variável é fruto da 

investigação in loco realizada, por meio da análise documental, em busca de resposta para o 

problema da pesquisa. 

Conforme evidenciado no capítulo anterior, os cursos de Bacharelado em Ciências 

e Tecnologia, Bacharelado em Humanidades e, os de Graduação em Ciências Biológicas, 

Química e Zootecnia, foram identificados com os maiores percentuais de evasão discentes em 

suas respectivas Unidades Acadêmicas, considerando os alunos ingressantes no período de 

2010 a 2014, espaço de tempo delimitado na pesquisa. 

Para tanto, na identificação desta variável preponderante para a evasão escolar nos 

cursos de graduação presencial citados anteriormente, foi considerado para análise o alunado 

ingressante no ano de 2010. O recorte no período de tempo da pesquisa justifica-se, uma vez 

que foi o ano em que houve maior espaço de tempo para integralização do curso pelos alunos, 

aproximando-se, portanto, do cumprimento do período mínimo de integralização dos cursos 

envolvidos nas análises. A única exceção é com relação ao curso de graduação em Zootecnia, 

que necessitaria de mais um (1) semestre para que o aluno alcançasse o tempo mínimo para 

sua integralização. Outro ponto relevante para a escolha desse período refere-se à extensão do 

espaço amostral a ser analisado, fator que impediria a execução da pesquisa pelo investigador 

dentro do tempo estabelecido pelo programa de pós-graduação ao qual se encontra vinculado. 

 

3.1 – Retenção em disciplinas: uma das varáveis preponderantes para a expansão do 

fenômeno evasão nos cursos de graduação presencial dos campi da UFVJM em 

Diamantina/MG 

 

A evasão escolar nos cursos de graduação presencial dos campi da UFVJM em 

Diamantina/MG, no período proposto na investigação, está representada pelo número de 

alunos, nas seguintes situações: cancelados, desligados, desistentes, desistentes na matrícula, 

transferidos, transferidos ex officio e reoptantes de curso. 
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O enquadramento legal das situações acima, que caracterizam o fenômeno evasão 

discente nos cursos de graduação da instituição, está contido em seu regulamento, 

formalizado através da Resolução nº19 - Consepe, de 20 de junho de 2008, vigorando até o 

final do primeiro semestre letivo de 2010 e, posteriormente, pela Resolução nº 05 – Consepe, 

de 20 de maio de 2011. 

Do ponto de vista da CEEERD do MEC e exposto em seu relatório final, que é 

um dos documentos de referência para a realização desta pesquisa, a evasão discente nos 

cursos de graduação presencial pode estar relacionada às características individuais dos alunos 

e a fatores internos e externos à instituição de ensino (BRASIL, 1997). 

As informações encontradas em pesquisa realizada junto às fichas individuais dos 

discentes evadidos dos cursos analisados, nesta etapa investigativa, revelam que a evasão de 

curso está diretamente relacionada à retenção em disciplinas, visto que, no período que 

antecede a desistência do alunado, os percentuais de reprovação em disciplinas apresentam-se 

elevados. Essas informações se encontram registradas nos arquivos da Prograd/UFVJM e, em 

consonância com o histórico escolar dos estudantes investigados, documentos arquivados no 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – Siga – ensino (UFVJM, 2016). 

Essa situação vivenciada pelos discentes das turmas dos cursos com ingresso no 

ano de 2010 é confirmada pelo estudo realizado pela comissão especial do MEC, o qual 

indica que um dos fatores com influência mais significativa para os altos percentuais de 

evasão de curso é a retenção em disciplinas, a qual é decorrente de “dificuldades na relação 

ensino-aprendizagem, traduzidas em reprovações constantes ou na baixa frequência às aulas” 

(BRASIL, 1997, p.137); situação vivenciada pelos discentes da UFVJM analisados nesta 

pesquisa. 

Buscou-se as informações relacionadas aos motivos que influenciaram o 

abandono pelo discente, a partir da análise dos formulários que acompanham as fichas 

individuais dos alunos ao realizarem o pedido formal de desistência do curso. Nesta etapa da 

investigação não foi possível coletar as informações necessárias ao cumprimento dos 

objetivos da pesquisa, uma vez que os documentos considerados, em sua maioria, não 

continham as informações que conduzissem a tais variáveis, em virtude do preenchimento de 

forma inadequada do formulário. Para alcançar o fim proposto, foi necessário realizar um 

estudo do histórico escolar dos alunos evadidos, com especial atenção aos dados que levassem 

à identificação das variáveis que teriam influenciado de forma significativa a evasão do 

estudante de seu curso de origem. 
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Como critério para essa análise, tomou-se como parâmetro o comportamento do 

estudante em relação ao seu aproveitamento nas disciplinas em curso, no semestre que 

antecedeu o abandono escolar. 

A fim de concretizar o estudo, neste capítulo utilizou-se como método de 

apreciação dos dados, a análise de conteúdo, tendo como referência o modelo apresentado por 

Bardin (2011), que propõe uma das formas possíveis de exploração de dados em pesquisas 

qualitativas. Desse ponto de vista, o processo refere-se às formas de organização e às etapas 

aplicadas para a produção de inferências explicativas ou descritivas. 

Desse modo, com a utilização dessa metodologia, procurou-se averiguar, através 

dos elementos presentes no histórico escolar do aluno evadido, a variável com influência mais 

significativa no abandono discente dos cursos de graduação presencial da UFVJM, 

identificados, na etapa anterior da pesquisa, com o maior índice de evasão em cada Unidade 

Acadêmica dos campi da instituição em Diamantina/MG. 

De acordo com o exposto no regulamento dos cursos de graduação da UFVJM, 

uma das formas de concretização da desistência do alunado do seu curso de origem, está 

normatizada no Art. 43 ao determinar que “não será permitida a renovação de matrícula ao 

discente que, em seu primeiro período for reprovado por infrequência em todas as disciplinas” 

(UFVJM, 2008, p.12). Essa situação ocorreu com frequência nos cursos de Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia e Humanidades, e nos cursos de graduação em Ciências Biológicas e 

Zootecnia.  

Iniciando a exposição do conteúdo investigado, em relação aos dados do curso de 

Graduação em Ciências Biológicas, averiguados através da análise dos históricos escolares 

dos discentes, verificou-se que, no grupo de trinta e três (33) alunos evadidos das turmas com 

matrículas no ano de 2010, sete desses alunos abandonaram o curso no processo de 

confirmação de matrícula, ou seja, sequer ingressaram no curso, evadiram na matrícula
13

. 

No Gráfico 12 abaixo, são apresentados os dados estatísticos sobre a influência da 

retenção em disciplinas nos percentuais de evasão do curso de Ciências Biológicas. Neste 

Gráfico verifica-se que, do total de vinte e seis (26) alunos com histórico de abandono após a 

efetivação da matrícula no ano de 2010, o número de discentes que apresentaram alto índice 

de fracasso escolar no período que precede a concretização da evasão foram: dezesseis (16) 

alunos com índice de 100,0% de reprovação nas disciplinas; um (1) aluno com índice de 

aproximadamente 80,0%, um (1) aluno com índice próximo a 60,0%, um (1) aluno com 

                                                      
13

 O Siga-ensino considera essa situação como mais uma forma de evasão discente dos cursos de graduação 

presencial da UFVJM. 
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índice em torno de 50,0% e um (1) aluno com índice de aproximadamente 40,0% de 

reprovações em disciplinas no período que antecede o abandono escolar. Esses números 

referem-se a um total de 20 alunos com elevados percentuais de reprovações nas disciplinas 

no período anterior a sua saída do curso de origem, dados que representam aproximadamente 

77,0% dos alunos evadidos das turmas ingressantes no ano de 2010. 

Aqui, tem-se uma visão da situação vivenciada pelas turmas do curso. É possível 

verificar o número de alunos e os percentuais de reprovações em disciplinas nas quais os 

discentes das turmas do ano de 2010 se encontravam. 

Gráfico 12: Índices de retenção em disciplinas no curso de Ciências Biológicas – Ingressantes 

em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Outros dados foram apreciados na investigação em relação ao curso de Ciências 

Biológicas como relevantes. Entre eles, podemos citar os seguintes: apenas cinco alunos, ou 

seja, 15% do grupo dos evadidos com aproveitamento satisfatório nas disciplinas do curso de 

Ciências Biológicas optaram pela desistência. Desse grupo de alunos, dois ingressaram em 

um novo curso na mesma instituição, e um ingressou em outra IES fora do Município de 

Diamantina/MG. Do grupo de trinta e três alunos evadidos do curso, sete, representando 

aproximadamente 21,0% dos alunos, abandonaram o curso na matrícula. 

No Gráfico 13 abaixo, visualiza-se a região de residência dos discentes evadidos 

ingressantes nas turmas do curso de Ciências Biológicas no ano de 2010. Em relação aos 

Municípios de residência dos estudantes evadidos, é possível que esses, em virtude de sua 

localização em relação aos campi da UFVJM em Diamantina/MG, possam influenciar 
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diretamente na permanência dos discentes em sua carreira acadêmica. Dessa forma, entre os 

discentes evadidos que confirmaram matrícula, verifica-se que 31,0% pertencem ao município 

de Diamantina/MG, enquanto um percentual relevante de 69,0% reside em outros Municípios. 

Do total do alunado evadido das turmas ingressantes no ano de 2010 no curso de Ciências 

Biológicas, aproximadamente 54,0% são residentes do Vale do Jequitinhonha, enquanto 

aproximadamente 46,0% pertencem a outras regiões do país. 

Gráfico 13: Número de alunos evadidos do curso de Ciências Biológicas e Município de 

residência - Ingressantes em 2010. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Analisando os dados relacionados aos discentes das turmas do curso de graduação 

presencial em Química com ingresso no ano de 2010, dos quarenta e dois alunos evadidos, 

seis deles não concretizaram a matrícula e abandonaram o curso no processo de confirmação 

de matrícula. 

 Tendo em vista os dados abaixo, no Gráfico 14, nota-se a situação vivenciada 

pelos discentes das turmas do curso de graduação presencial em Química. Do grupo composto 

por trinta e seis alunos, o número de discentes que foram reprovados em disciplinas no 

semestre que antecedeu o abandono foi: vinte e quatro ficaram reprovados em 100,0%; um 

aluno em aproximadamente 70,0% e quatro alunos em aproximadamente 50,0% das 

disciplinas. Ressalta-se que quatro alunos abandonaram o curso com rendimento satisfatório, 

sendo que dois destes ingressaram em novos cursos, um na mesma instituição e outro em IES 

fora do Município de Diamantina/MG; três alunos obtiveram rendimento indefinido, uma vez 
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que solicitaram o cancelamento das disciplinas antes da finalização do primeiro semestre de 

curso, sem justificativa. 

Desse modo, verifica-se que vinte e nove alunos, representando aproximadamente 

80,0% dos evadidos dessas turmas com ingresso no ano de 2010 no curso de Química, 

apresentaram alto índice de fracasso nas disciplinas cursadas no semestre anterior à 

concretização da evasão. Assim, devido à alta frequência desse fator, foi possível constatar, 

para esse grupo de alunos, com matrículas efetivadas e com histórico de abandono, que uma 

das variáveis com significativa influência nos índices de evasão discente do curso foi a 

retenção em disciplinas. 

Gráfico 14: Índices de retenção em disciplinas no curso de Química - Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Os dados apresentados abaixo, no Gráfico 15, mostram as regiões de residência 

dos discentes ingressantes nas turmas do curso de graduação presencial em Química no ano 

de 2010, que evadiram do curso após o inicio de sua trajetória acadêmica na UFVJM. 

Desse grupo de alunos, verifica-se que 25,0% deles pertencem ao Município de 

Diamantina/MG, enquanto um percentual relevante de 75,0% residem em outros Municípios. 

Do total do alunado evadido das turmas ingressantes no ano de 2010 no curso de Química 

aproximadamente 36,0% são residentes do Vale do Jequitinhonha, enquanto 

aproximadamente 64,0% pertencem a outras regiões do país. 
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Gráfico 15: Número de alunos evadidos do curso de Química e Município de residência – 

Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Analisando os dados do curso de graduação em Zootecnia, verificou-se que, do 

grupo de vinte e nove alunos evadidos das turmas com matrículas iniciais no ano de 2010, três 

desses alunos abandonaram o curso no processo de confirmação de matrícula. 

Conforme exposto no Gráfico 16 abaixo, os dados estatísticos mostram a 

influência da retenção em disciplinas, nos percentuais de evasão do curso de Zootecnia. Neste 

Gráfico verifica-se que do total de vinte e seis alunos com histórico de abandono após o 

período de efetivação da matrícula no ano de 2010, o número de discentes que apresentaram 

alto índice de fracasso escolar no período que precede a concretização da evasão foram: 

catorze alunos com índice de 100,0% de reprovação nas disciplinas; um aluno com o índice 

próximo a 80,0% e um aluno com aproximadamente 60,0% de reprovações nas disciplinas; 

três alunos com percentuais próximos aos 50,0% de reprovação nessas disciplinas; dois 

alunos com índice de reprovação em torno de 40,0% nas disciplinas do período que antecede 

o abandono do curso. Cabe ressaltar que cinco alunos que abandonaram o curso apresentavam 

rendimentos satisfatórios, e somente dois desses alunos ingressaram em novo curso. Esse 

quantitativo de vinte e um alunos, com altos percentuais de reprovações nas disciplinas no 

período anterior a sua saída do curso de origem, representa aproximadamente 81,0% dos 

alunos das turmas (1ª e 2ª entradas) ingressantes no ano de 2010, que abandonaram o curso. 
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Gráfico 16: Índices de retenção em disciplinas no curso de Zootecnia - Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Em relação aos dados apresentados no Gráfico 17, exposto abaixo, visualiza-se as 

regiões de residência dos discentes ingressantes nas turmas do curso de graduação presencial 

em Zootecnia no ano de 2010, que abandonaram o curso após o início de sua carreira 

acadêmica na UFVJM. 

Do grupo de alunos evadidos que confirmaram matrícula, verificou-se que onze 

estudantes que representam aproximadamente 42,0% do alunado descrito, residiam no 

Município de Diamantina/MG; desse modo, moram no Vale do Jequitinhonha. Assim, quinze 

deles, representando um percentual relevante próximo de 58,0%, residiam em outros 

municípios, ou seja, provinham de outras regiões de Minas Gerais ou do país. 
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Gráfico 17: Número de alunos evadidos do curso de Zootecnia e Município de residência – 

Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Os dados expostos no Gráfico 18 abaixo, mostram a influência da retenção em 

disciplinas, no índice de abandono dos discentes das turmas do curso de graduação presencial 

em Ciências e Tecnologia, com ingresso no ano de 2010. 

Em relação ao grupo composto por cento e quarenta estudantes na situação de 

evadidos, o número de alunos com registros de reprovação nas disciplinas do curso no 

semestre que antecedeu o abandono foram: setenta e nove alunos tiveram 100,0%; dez alunos 

obtiveram aproximadamente 80,0%; doze alunos alcançaram índice de 60,0%; sete alunos 

foram identificados com índice próximo de 50,0% de retenção nas disciplinas cursadas. 

Ressalta-se que vinte e três alunos abandonaram o curso com rendimento satisfatório e, oito 

desses, ingressaram em novos cursos, sendo, cinco na própria instituição e outros três em IES 

fora do Município de Diamantina/MG. Foram identificados no grupo de alunos com histórico 

de abandono, que nove (9) deles obtiveram rendimento indefinido, visto que solicitaram o 

cancelamento de todas as disciplinas antes da finalização do seu primeiro semestre de curso, 

sem justificativa. 
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Gráfico 18: Índices de retenção em disciplinas no curso de Ciências e Tecnologia – 

Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

É importante relatar que, dos discentes evadidos das turmas ingressantes no ano 

de 2010, somente dezenove apresentaram registros de ingresso em novos cursos, sendo sete 

deles na própria instituição e doze em outras IES fora do município de Diamantina. 

No Gráfico 19 exposto abaixo, é apresentado o quantitativo de alunos evadidos 

das turmas do curso de graduação presencial em Ciências e Tecnologia residentes no 

Município de Diamantina/MG, sede da instituição, e os que residiam fora dele. 

Desse grupo de alunos que abandonaram o curso, verificou-se que 

aproximadamente 13,0% deles residiam do Município de Diamantina/MG, enquanto um 

percentual relevante em torno de 87,0% reside em outros Municípios fora da sede da 

instituição. Do total do alunado evadido das turmas ingressantes no ano de 2010, no curso de 

Ciências e Tecnologia, aproximadamente 20,0% residiam no Vale do Jequitinhonha, ao passo 

que aproximadamente 80,0% residiam em outras regiões do país. 
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Gráfico 19: Número de alunos evadidos do curso de Ciências e Tecnologia e Município de 

residência – Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Examinando as informações expostas no Gráfico 20 a seguir, percebe-se a 

influência da retenção em disciplinas no percentual de abandono dos discentes das turmas do 

curso de graduação presencial em Humanidades, com ingresso no ano de 2010. 

Em relação ao grupo composto por duzentos e catorze estudantes na situação de 

evadidos, o número de alunos com registros de reprovação em disciplinas no semestre que 

antecedeu o abandono foram: cento e vinte e quatro alunos tiveram 100,0%; treze obtiveram 

aproximadamente 80,0%; doze alcançaram índice de 60,0% de reprovação; oito foram 

identificados com índice de retenção próximo de 50,0% nas disciplinas no semestre que 

antecedeu o abandono; cinquenta e sete alunos abandonaram o curso com rendimento 

satisfatório, sendo que, vinte e nove desses ingressaram em novos cursos, vinte e cinco na 

própria instituição e outros quatro em IES fora do Município de Diamantina. Cabe ressaltar 

que no grupo de alunos com baixo aproveitamento, apenas oito ingressaram em novo curso. 

Um diferencial do curso de Bacharelado em Humanidades, quando comparado 

aos demais cursos analisados, refere-se ao elevado índice de alunos que abandonaram o curso 

no processo de confirmação de matrícula, persistindo em torno de 27,0%. 
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Gráfico 20: Índices de retenção em disciplinas no curso de Humanidades – Ingressantes em 

2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

O Gráfico 21 abaixo, mostra o quantitativo de alunos evadidos das turmas do 

curso de graduação presencial em Humanidades, então residentes no Município de 

Diamantina, e os que residiam em outros Municípios. 

Em relação ao grupo de estudantes que abandonaram o curso após iniciar sua 

trajetória acadêmica, verificou-se que aproximadamente 33,0% deles eram residentes do 

Município de Diamantina/MG, enquanto um percentual relevante próximo de 67,0% residia 

em outros Municípios. Do total do alunado evadido das turmas ingressantes no ano de 2010 

no curso de Humanidades, aproximadamente 43,0% eram residentes do Vale do 

Jequitinhonha, enquanto quase 57,0% residiam em outras regiões do país.  
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Gráfico 21: Número de alunos evadidos do curso de Humanidades e Município de 

residência – Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2015). 

Autoria: Próprio autor. 

Considerando as informações expostas nos Gráficos de 12 a 21, verificou-se que a 

retenção em disciplinas apresentou-se como uma variável com influência significativa para a 

elevação dos índices de evasão dos cursos de graduação presencial dos campi da UFVJM em 

Diamantina/MG. É importante ressaltar que a permanência do discente no curso escolhido 

contribui para a socialização dos conhecimentos e colabora para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, visto que o aumento da diplomação coopera para suprir as diferentes 

necessidades da sociedade (CHAUÍ, 2001). 

As informações, no que tange às reprovações por nota, expostas no histórico 

escolar dos discentes, são impactantes para a instituição, uma vez que afeta, diretamente, 

todos os envolvidos no processo de ensino apredizagem. Desta forma, buscou-se elucidar essa 

conjuntura, por meio da investigação relacionada aos registros individuais dos alunos em 

todas as disciplinas nas quais se encontravam matriculados. 

Observando-se os dados apresentados em relação ao curso de Bacharelado em 

Humanidades, se destaca o quantitativo de discentes com registro de reprovação por notas em 

todas as disciplinas no semestre analisado. Ao dispensar maior atenção com relação ao fator, 

verifica-se uma divergência ao registrar a informação em relação às disciplinas, uma vez que 

a situação exposta no histórico escolar não é a vivenciada pelo discente no exercício do curso. 

Considerando o grupo de cento e vinte e quatro alunos do curso de Humanidades 

com registros de reprovações por notas em todas as disciplinas, percebe-se que, deste 

montante, apenas catorze alunos se enquadram nessa situação. Desse grupo inicial, trinta e 

quatro discentes, reprovaram apenas por frequência nas disciplinas em que se encontravam 
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matriculados, pois não há nenhum registro de notas em seus históricos. O sistema de gestão 

acadêmica também os reprovou por nota, mas estes não chegaram a ser avaliados. 

Outro grupo de cinquenta e nove alunos foi identificado com registro de notas em 

apenas vinte por cento das disciplinas, apresentando infrequência em todas as disciplinas nas 

quais se encontravam matriculados. Mesmo com uma frequência baixa, existem registros de 

que estes discentes foram avaliados, portanto, em algum momento frequentaram as aulas. As 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, a frequência e a nota estão intimamente 

relacionadas.   Neste caso, o fenômeno descrito se torna preocupante na medida em que o 

curso e a universidade não conseguiram identificar se os 59 estudantes evadidos sentiram 

dificuldades de aprendizagem e, por isso, desistiram de frequentar as aulas, ou se a 

infrequência, por motivos externos às salas de aula, levou à desistência do curso. Assim, com 

exceção dos 34 discentes evadidos, que não foram avaliados em tempo algum, os demais 90 

discentes foram, em algum momento, avaliados pelo curso. 

Outro problema grave que pode ser constatado diz respeito à forma como os 

registros de frequência são realizados pelo sistema de ensino adotado pela universidade. Ser 

reprovado por infrequência significa que o discente não cumpriu o mínimo de 75% de 

presença em determinada disciplina. O sistema somente registra se a frequência foi suficiente 

ou insuficiente e não a quantidade exata de suas faltas. Tomando como exemplo uma 

disciplina de sessenta horas, sendo quatro horas semanais de aulas, será permitido ao discente 

quinze faltas, no máximo, ou seja, terá que, obrigatoriamente, assistir a quarenta e cinco aulas. 

O aluno que se matricular e não assistir a nenhuma aula ou assistir a duas aulas ou a dezesseis 

aulas, sem ter sido avaliado, será tratado da mesma maneira pelo sistema. Reprovado por 

falta, no registro aparecerá apenas que a sua frequência foi insuficiente. Mas, na prática, fora 

do sistema e com a finalidade de analisar os motivos que o induziram a desistir do curso, não 

assistir a nenhuma aula e evadir ou assistir a duas aulas e evadir ou ainda, assistir a dezesseis 

aulas e evadir do curso, possui, entre si, diferenças significativas. O discente que não assiste 

aula pode ter evadido por outros problemas que não envolvem o processo ensino-

aprendizagem.   Mas o discente que assiste às aulas pode ter encontrado dificuldades que 

precisam ser diagnosticadas e conhecidas para, oportunamente, serem enfrentadas. 

Por este motivo, não se pode afirmar que os trinta e quatro discentes reprovados 

pelo sistema por frequência e, também, equivocadamente por nota, nunca frequentaram a sala 

de aula. 

O Gráfico, a seguir, retrata a situação dos discentes nas disciplinas em que se 

encontravam matriculados no semestre em questão. 
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Gráfico 22: Análise do número de alunos reprovados por nota em todas as disciplinas 

do curso de Humanidades – Ingressantes em 2010. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2016). 

Autoria: Próprio autor. 

No Gráfico 23, abaixo, vemos a situação do curso de Química. Em relação ao 

grupo de vinte e quatro alunos desse curso com registro de reprovação por nota em todas as 

disciplinas, na análise específica dos registros inerentes a cada disciplina identificam-se cinco 

alunos na situação em consonância com os registros. Do referido grupo, quatro discentes 

reprovaram apenas por frequência nas disciplinas em que se encontravam matriculados, não 

havendo nenhum registro de nota em seus históricos. O sistema de gestão acadêmica também 

os reprovou por nota, mas eles não chegaram a ser avaliados.  

Outro grupo, de nove alunos, foi identificado com registros de notas em apenas 

vinte por cento das disciplinas, apresentando infrequência em relação às demais disciplinas 

nas quais se encontravam matriculados. O fenômeno descrito, a exemplo do que foi analisado 

no curso de bacharelado interdisciplinar em Humanidades, se torna preocupante na medida 

em que o curso e a universidade não conseguiram identificar se os nove estudantes evadidos 

sentiram dificuldades de aprendizagem e por isso desistiram de frequentar às aulas, ou se a 

infrequência, por motivos externos às salas de aula, levou à desistência do curso. Assim, com 

exceção dos quatro discentes que não foram avaliados em tempo algum, vinte discentes 

foram, em algum momento, avaliados pelo curso. 

De acordo com a forma de funcionamento do sistema de registro acadêmico, 

analisado acima, não se pode afirmar que os quatro discentes reprovados por infrequência e, 

também, equivocadamente por nota, nunca frequentaram a sala de aula. 
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O Gráfico abaixo mostra a realidade dos registros de reprovações nas disciplinas 

no semestre considerado no estudo. 

Gráfico 23: Análise do número de alunos reprovados por nota em todas as disciplinas 

do curso de Química – Ingressantes em 2010. 

 
Fonte: PROGRAD/UFVJM (2016). 

Autoria: Próprio autor. 

Quanto aos catorze alunos do curso de graduação em Zootecnia, identificados 

com histórico de reprovações por nota em todas as disciplinas em que se encontravam 

matriculados, apenas três destes apresentam registros de notas que os conduzem à situação 

informada no histórico escolar. Foi verificado também que quatro alunos desse grupo tiveram 

registros de notas somente em vinte por cento das disciplinas e sete alunos não foram 

avaliados em momento algum. 

A situação informada, a exemplo do que foi analisado nos cursos de Humanidades 

e Química, gera preocupação uma vez que a instituição não conseguiu identificar se estes sete 

estudantes evadidos sentiram dificuldades de aprendizagem e, por isso, desistiram de 

frequentar as aulas, ou se a infrequência, por motivos externos às salas de aula, levou à 

desistência do curso. Desta forma, com exceção dos sete discentes que não foram avaliados 

em tempo algum, os demais discentes foram, em algum momento, avaliados pelo curso. 

Tendo como referência as informações provenientes do sistema de registro 

acadêmico analisado acima, não se pode afirmar que os sete discentes reprovados por 

infrequência e, também, incorretamente por nota, nunca frequentaram a sala de aula. 

5 

3 

2 

1 

9 

4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rep. por nota

em 100% das

disciplinas

Rep. por nota

em 60% das

disciplinas

Rep. por nota

em 50% das

disciplinas

Rep. por nota

em 30% das

disciplinas

Rep. por nota

em 20% das

disciplinas

Rep. por nota

em 0% das

disciplinas

Número de alunos X Percentuais de reprovações por nota em 

disciplinas  



108 

O Gráfico, a seguir, ilustra as informações encontradas ao se analisar os dados 

registrados em relação aos discentes que se encontram na situação acima descrita. 

Gráfico 24: Análise do número de alunos reprovados por nota em todas as disciplinas 

do curso de Zootecnia – Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2016). 

Autoria: Próprio autor. 

Considerando o grupo de dezesseis alunos com registro de reprovação em todas as 

disciplinas no curso de Ciências Biológica, apenas seis foram identificados nessa situação. 

Desse grupo em evidência, sete discentes não compareceram para cumprimento das 

disciplinas, reprovaram apenas por infrequência nas disciplinas em que se encontravam 

matriculados, não havendo nenhum registro de nota em seus históricos. O sistema de gestão 

acadêmica também os reprovou por nota, mas de forma equivocada uma vez que estes não 

chegaram a ser avaliados.  

O Gráfico abaixo mostra a situação vivenciada pelos discentes em cada disciplina 

nas quais se encontram matriculados no semestre em análise. 
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Gráfico 25: Análise do número de alunos reprovados por nota em todas as disciplinas 

do curso de Ciências Biológicas – Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2016). 

Autoria: Próprio autor. 

Com relação curso de Ciências e Tecnologia, do grupo de setenta e nove alunos 

com registro de reprovação em todas as disciplinas, verifica-se que, deste montante, apenas 

vinte e cinco enquadram nessa situação. Desse grupo inicial, dezesseis discentes, reprovaram 

apenas por infrequência nas disciplinas em que se encontravam matriculados, pois não há 

nenhum registro de notas em seus históricos.  Apesar do sistema de gestão acadêmica, 

também os ter reprovado por nota erroneamente, pois estes não foram avaliados em tempo 

algum. 

Outro dado relevante é que vinte e cinco alunos desse grupo foram identificados 

com registro de notas em apenas vinte por cento das disciplinas, apresentando infrequência 

nas demais disciplinas em que se encontravam matriculados. Apesar de apresentarem uma 

frequência baixa, existem registros de que estes discentes foram avaliados, portanto, em 

algum momento frequentaram as aulas. A exemplo dos demais cursos analisados, as 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, a frequência e a nota, são fatores que se 

revelam intensamente relacionadas. 

O Gráfico abaixo ilustra a situação vivenciada pelos discentes do curso de 

Ciências e Tecnologia. 
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Gráfico 26: Análise do número de alunos reprovados por nota em todas as disciplinas 

do curso de Ciências e Tecnologia – Ingressantes em 2010. 

 Fonte: PROGRAD/UFVJM (2016). 

Autoria: Próprio autor. 

Diante dos dados expostos por meio dos Gráficos 22-26, verifica-se uma 

inconsistência qualitativa entre os dados brutos apresentados pelos sistema acadêmico e a 

situação vivenciada pelos discentes, com relação às informações de sua trajetória escolar 

registradas em seu histórico. 

Em um espaço amostral composto por duzentos e cinquenta e sete estudantes, 

existe um quantitativo de cinquenta e três alunos com registros de reprovações por  nota em 

todas as disciplinas e, estes foram realmente avaliados  pelos docentes responsáveis pelas 

disciplinas.  Por outro lado, um número maior de estudantes, sendo estes o total de sessenta e 

oito, dos quais não é possivel identificar se estiveram presentes em sala de aula e desistiram 

do curso, ou simplesmente, evadiram na matrícula e nunca compareceram em sala de aula.  

Ainda assim, o número de estudantes que, em algum momento, foram avaliados e evadiram-

se do curso, sendo estes cento e oitenta e nove, continua sendo o maior dos problemas. 

Pode-se diagnosticar que com um sistema que registrasse pelo menos a 

quantidade de faltas que cada aluno possui no semestre e separasse os estudantes que 

reprovaram por nota e frequência daqueles que reprovaram apenas por nota ou apenas por 

frequência, seria possível que essas inconsistências qualitativas desaparecessem. Vê-se que 

essas inconsistêcias entre o histórico e o sistema de registro acadêmico, Siga, não permitem 

uma aproximação real do problema em questão, maquiando o fenômeno que ora produz uma 

evasão questionável, como aqueles que se evadem na matrícula, e ora produz uma indefinição 
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com relação ao tempo em que o aluno evadido esteve em contato com o processo de ensino-

aprendizagem. 

Acredita-se serem estes elementos fundamentais para intensificar os estudos e 

pesquisas relativos à evasão na instituição, dando transparência ao processo e proporcionando 

um debate qualificado.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar, as considerações finais apontam sobre os resultados da pesquisa e 

as suas possíveis contribuições para a gestão da UFVJM, como também, para outras IES, 

tendo em vista a proposta de estudo, que consistiu numa análise do abandono discente dos 

cursos de graduação presencial dos campi da UFVJM em Diamantina/MG, e teve como 

objetivo geral a identificação dos cursos com os maiores percentuais de evasão discente em 

suas respectivas Unidades Acadêmicas, considerando os alunos ingressantes no período de 

2010 a 2014, espaço de tempo da pesquisa, e a verificação, em cada um desses cursos, da 

variável com influência significativa na concretização da evasão do discente do curso de 

origem, sem a sua conclusão. 

O estudo almejou alcançar uma visão em relação ao comportamento do alunado 

da UFVJM frente a uma nova estrutura educacional, em consequência da adesão da 

instituição ao Reuni, programa nacional que contribuiu para a expansão, interiorização e 

democratização desse nível educacional no país. Apresentou a gênese do programa na 

universidade, o processo de expansão, a criação e ampliação de ofertas de vagas, o problema 

da evasão e seus desdobramentos. 

Desse modo, considerou-se, para o desenvolvimento do estudo, a relevância das 

Instituições de Ensino Superior para o crescimento do país, especialmente quando se fala em 

evolução social. Desse ponto de vista, diferentes autores na literatura, (CHAUÍ, 2003; 

GOERGEN, 2006; SAVIANI, 2009; LEHER, 2012; BUARQUE, 2014), destacam a 

importância da educação e das universidades para a formação social e o desenvolvimento 

humano. 

Com essa perspectiva, o primeiro capítulo abordou os aspectos históricos da 

educação superior no Brasil, desde seus primórdios até os anos 1990, sua gênese, evolução e 

algumas de suas reformas educacionais. Conferiu-se relevante atenção às reformas 

educacionais dos anos de 1930, quando se iniciou um movimento de oposição ao sistema 

político vigente na época e em defesa de uma educação gratuita e de qualidade. O fato 

contribuiu profundamente para a abertura das discussões relacionadas ao ensino, marcadas 

principalmente pela constituição da primeira LDBEN, no início dos anos de 1960 e no final 

dessa década, em 1968, pelo estabelecimento da reforma universitária. 

A década 1990 foi marcante para o referido nível de ensino em consequência da 

nova política educacional proposta pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso, com ênfase 

na redução dos recursos do estado no orçamento direcionado às universidades. Esse período 
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também ficou marcado pelo surgimento dos primeiros estudos sobre evasão, em 1995, 

direcionados pelo MEC (BRASIL, 1997), com vistas a compreender esse complexo 

fenômeno, pela constituição da nova LDBEN Lei nº 9.394/96 e, posteriormente, pela 

implantação do plano Nacional de Educação. 

O segundo capítulo apresentou aspectos históricos da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, as transformações em termos estruturais ao assumir a 

condição de universidade e, em decorrência de sua adesão ao Reuni, as mudanças ocorridas 

em seu âmbito, no que tange ao fenômeno da evasão discente, nos cursos de graduação 

presencial. Nele também foi apresentado ao leitor o surgimento do fenômeno no interior da 

instituição e seu crescimento no decorrer da década de 2000. 

No intuito de identificar os índices de evasão nos cursos presenciais dos campi da 

UFVJM em Diamantina/MG, o estudo tomou como referencia/parâmetro o percentual de 

20,0% de abandono, considerado satisfatório pela Comissão Especial de Estudo da Evasão, 

Diplomação e Retenção do MEC (BRASIL, 1997). Esse índice foi considerado aceitável 

partindo do princípio de que o acesso à educação superior, para a população da faixa etária 

entre 18 e 24 anos, no Brasil, ainda é muito restrito. O que se constata como uma constante no 

país, desde seus primórdios, visto que esse nível de ensino esteve inicialmente direcionado tão 

somente à elite brasileira (FÁVERO, 2006) e ainda é essa realidade nos dias atuais 

(PEREIRA, 2014).  

O estudo revelou também que, no início da década passada, a UFVJM apresentava 

média geral de evasão, em seus cursos presenciais, inferior a 10%, índice baixo quando 

comparado à média nacional, que se encontra próxima aos 29%. Já para as turmas dos cursos 

iniciados no ano de 2004, houve crescimento na média geral de evasão nos cursos presenciais 

da instituição, que passou a apresentar um índice geral de aproximadamente 18%. Ressalta-se 

que, apesar da elevação da média geral, essa ainda se encontrava em um patamar considerado 

satisfatório pelo MEC. Contudo, para as turmas ingressantes, a partir do ano de 2005, a média 

geral dos cursos superou o índice recomendado pelo Ministério da Educação com progressivo 

crescimento, conforme exposto na Tabela 7 à página 96. 

Assim, no período do recorte temporal da pesquisa, os cursos de Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia e em Humanidades e os cursos de Graduação em Ciências Biológicas, 

Química e Zootecnia foram identificados com os maiores percentuais de evasão de discentes 

em suas respectivas Unidades Acadêmicas, considerando os alunos ingressantes no período de 

2010 a 2014. As médias relacionadas às turmas ingressantes nos cursos em cada ano que 
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compõe o período estudado, assim como a média geral desses cursos, nesse intervalo de 

tempo, se encontram representadas nas Tabelas 1 a 6 e nos Gráficos 3 a 11.  

Partindo dessa constatação, o último capítulo expôs a análise dos dados referentes 

aos discentes evadidos, com a finalidade de verificação da variável com maior influência no 

abandono do curso pelo discente. Desse modo, a retenção foi identificada como uma das 

variáveis preponderantes para a evasão escolar nos cursos de graduação presencial dos campi 

da UFVJM em Diamantina/MG, considerando as turmas ingressantes no ano de 2010. 

Cientes da complexidade do problema relacionado à evasão e à retenção em 

disciplinas para a instituição, a partir do início dessa década, algumas Unidades Acadêmicas 

dos campi da UFVJM em Diamantina/MG, tomaram a iniciativa de implementar políticas de 

combate às deficiências de aprendizagem, decorrentes da formação básica dos alunos, com a 

criação de diversos projetos desenvolvidos com o objetivo de promover a diminuição dos 

índices de retenção e evasão nos campi da instituição em Diamantina/MG. Por isso, cabe à 

instituição realizar um acompanhamento desses projetos, buscando averiguar sua eficácia, 

quanto à redução dos índices de retenção e evasão alcançado pelos seus cursos de graduação 

presencial. Trata-se de uma iniciativa que merece uma atenção especial, uma vez que há 

experiências bem sucedidas em outras IFES, as quais se podem citar a UFMG e a USP. 

Deste modo, é possível que a continuidade no desenvolvimento de programas de 

apoio à formação do discente, como exemplos, o Programa de Consolidação das Licenciaturas 

(Prodocência) e o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (Life), e os 

programas de apoio à formação docente como o Programa de Formação Pedagógica 

Continuada para a Docência (Forped), poderão contribuir de forma significativa para a 

redução dos índices de evasão e retenção no âmbito da UFVJM. Todavia, tais programas 

carecem de um acompanhamento pedagógico com o intuito de verificar sua efetiva 

contribuição para melhorar o desempenho dos cursos de graduação presencial da instituição. 

Nesta investigação, foi possível observar também que, apesar de um grande 

quantitativo de discentes formalizar a desistência junto à Diretoria de Registro e Controle 

Acadêmico da UFVJM, infelizmente, muitos não informaram de maneira explícita os motivos 

que os levaram ao abandono do curso de origem. Por esse motivo, é necessário uma 

formalização mais adequada do processo no âmbito da instituição, uma vez que o documento 

é preenchido de forma parcial pelos discentes. Acredita-se que essa ação contribuirá para que 

a instituição possa iniciar um processo de implantação de um sistema integrado de 

procedimentos e cadastros relativos aos fatores motivadores da evasão e o destino dos 

evadidos dos diferentes cursos da instituição. Essa é uma dificuldade operacional enfrentada 
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pelas instituições de ensino superior no cenário nacional, situação que já foi alertada pela 

CEEERD do MEC (BRASIL, 1997). 

Verifica-se, ainda, a necessidade de estruturação de uma Diretoria na Prograd com 

a finalidade de abordar, especialmente, as questões de evasão na UFVJM, buscando a 

definição de conceitos e metodologias próprias de estudo sobre o tema. Acredita-se que, por 

meio dessa diretoria, haveria a possibilidade de buscar o mapeamento geral do fenômeno no 

âmbito da instituição, na tentativa de construir uma política institucional de redução da evasão 

e retenção em seus cursos de graduação presencial. Para tanto, será crucial a participação 

efetiva de suas unidades acadêmicas: ação que resultaria em reuniões constantes com 

Diretores de Unidades, Coordenadores de cursos e representantes discentes, almejando a 

construção de um trabalho preventivo de controle do fenômeno. 

Outra ocorrência relevante está relacionada aos registros no histórico escolar dos 

discentes que, na maioria das vezes, apresentam informações de reprovações do aluno em 

todas as disciplinas nas quais se encontravam matriculado. No desenvolvimento da 

dissertação, esse caso foi relatado pela expressão „reprovações por nota em 100% das 

disciplinas e exposto através dos Gráficos 12 a 21, páginas 101 a 109. Na realidade esses 

discentes não foram avaliados pelos docentes responsáveis pelas disciplinas em nenhuma das 

etapas previstas e expostas no plano de ensino. Desta forma, para que a instituição possa ter a 

compreensão correta dos fatores motivadores dos elevados índices de retenções em disciplinas 

nos seus cursos de graduação presencial, fica explícita a necessidade de revisão do documento 

que regulamenta o funcionamento de seus cursos de graduação a fim de que o histórico 

escolar do discente expresse realmente as situações vivenciadas pelos alunos durante sua vida 

acadêmica.  

A baixa frequência às aulas caracterizada pelos alunos na condição de evadidos 

nos conduzem à necessidade de implementação de um serviço específico de orientação 

psicopedagógico aos alunos ingressantes, visando ao acompanhamento do acadêmico, além 

de apoio em relação às dificuldades aqui exemplificadas: a ausência da família, as 

transformações culturais e habituais, entre outras especificidades que contemplam os 

estudantes, a dificuldades no aprendizado e, especialmente, as deficiências oriundas de sua 

formação na educação básica. Em conformidade com o exposto por Lobo (2012), a 

implantação do serviço específico de orientação ao discente apresentou-se como uma 

experiencia de sucesso, contribuindo para a redução dos elevados índices de evasão em 

diversas Universidades Americanas. 
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Outro fator significativo identificado no estudo refere-se à retenção do discente no 

primeiro período do curso por motivo de infrequência em todas as disciplinas. Essa situação 

encontra-se em conformidade com o artigo 43 da Resolução nº 19 – Consepe, de 20 de junho 

de 2008 e com o artigo 80, inciso IV da Resolução nº 05 – Consepe, de 20 de maio de 2011. 

Diante desse problema, sugere-se um acompanhamento dos acadêmicos durante o primeiro 

período de sua trajetória na universidade, oferecendo suporte pedagógico e orientação para o 

melhor desempenho em sua vida escolar. 

É importante salientar que, além desse grupo de estudante, um grande número de 

discente abandonou o curso no processo de confirmação de matrícula. Esse é um tipo de 

evasão que a UFVJM contabiliza e que é questionável, uma vez que a maioria das vagas 

geradas é ocupada antes da finalização do mesmo processo seletivo. Esse diferencial 

protagoniza uma elevação dos índices de evasão e, para os cinco cursos identificados neste 

estudo, com os mais elevados percentuais de evasão em suas respectivas Unidades 

Acadêmicas, a média geral encontra-se em torno de 17,0%. 

Evidencia-se também que outro problema relevante, constatado no estudo, 

relaciona-se à forma como os registros de frequência são realizados pelo sistema de ensino 

adotado pela universidade e apresentado no histórico escolar no Siga-ensino. Ser reprovado 

por infrequência significa que o discente não cumpriu o mínimo de presença necessária em 

determinada disciplina. O sistema somente registra se a frequência foi suficiente ou 

insuficiente e não a quantidade exata de suas faltas. A questão é merecedora de reflexão, uma 

vez que a situação manifesta diferenças importantes, visto que, o discente que não assistiu às 

aulas pode ter evadido por outros problemas que não envolvem o processo ensino-

aprendizagem. Enquanto o discente que assistiu às aulas pode ter encontrado dificuldades que 

precisam ser identificadas. Outra ocorrência equivocada, apresentada pelo sistema de ensino 

da instituição, está relacionada ao número de registro de reprovação por nota em todas as 

disciplinas em que o estudante se encontrava matriculado, ao passo que estes nunca 

frequentaram a sala de aula. Assim, estes discentes evadidos não foram avaliados pelo curso 

em tempo algum. 

Enfim, a evasão se apresenta como um tema complexo e de difícil análise e 

solução na educação superior brasileira. No entanto, o estudo não objetivou esgotar as 

discussões sobre o tema mas, evidenciar o problema no interior da instituição. Contudo, é 

importante lembrar que, caso a gestão da instituição coloque em prática as possibilidades aqui 

apresentadas tendo em conta a necessidade de assistência pedagógica adequada, essas 

experiências, mais que buscar descrever o perfil dos alunos evadidos da UFVJM, seriam 
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concretizadas como tentativas de enfrentamento e sistematização do problema da evasão, com 

vistas à redução dos índices de retenção e evasão, cujos impactos políticos, econômicos e 

sociais para a região de inserção e para o país são inegáveis. 

A retenção, ao apresentar-se como um dos fatores provocadores da evasão, 

tornou-se um problema para a instituição, quando confrontada à sua missão, que consiste em 

“produzir e disseminar o conhecimento e a inovação integrando o ensino, a pesquisa e a 

extensão como propulsores do desenvolvimento regional e nacional” (UFVJM, 2016), uma 

vez que se torna um obstáculo para a instituição na busca de êxito na formação intelectual e 

científica do indivíduo. 
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ANEXOS 

Anexo A: Grupo de cursos, pesos por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de Retenção. 

   Fonte: Brasil (2005). 

Anexo B: Cálculo do número de aluno Equivalente da UFVJM. 
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    Fonte: (PROPLAN/UFVJM, 2016). 
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Anexo C: Índices de evasão no curso de Enfermagem da UFVJM até 2004. 

   

Fonte: Prograd/DTI (2015). 

Anexo D: Índices de evasão no curso de Odontologia da UFVJM até 2004. 

 Fonte: Prograd/DTI (2015). 


