
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

Cácia Aparecida Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVASÃO NOS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES DA UFVJM - CAMPUS 

DIAMANTINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina - MG 

2017





 

 

 

Cácia Aparecida Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVASÃO NOS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES DA UFVJM – CAMPUS 

DIAMANTINA. 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação de Mestrado em Gestão de Instituições 

Educacionais da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - na Área de Concentração Educação e 

Gestão de Instituições Educacionais – linha de pesquisa 

Avaliação e Tecnologia sob a orientação do Prof. Dr. Paulo 

César de Resende Andrade. 

 

Diamantina 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais por tudo que fizeram para que hoje eu pudesse estar aqui. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me guiado e ajudado a superar os obstáculos para que 

eu pudesse concluir o trabalho. Às pessoas que me ajudaram e as que dificultaram a minha 

trajetória, pois tudo contribuiu para o meu aprendizado, para que eu me tornasse mais 

paciente, mais compreensiva, mais resiliente e com força de vontade para continuar. Todos os 

acontecimentos foram muito importantes para o meu crescimento. Ao meu orientador Paulo 

César de Resende Andrade pelos ensinamentos, orientação, estímulo, amizade, compreensão e 

pelo apoio nos momentos de adversidades e por acreditar que a pesquisa daria certo. Aos 

meus pais Dona Ester e Sr. Domingos Ranque pelo apoio e por sempre acreditarem em minha 

capacidade. Aos meus irmãos, principalmente aos mais próximos que acompanharam o 

desenvolver da pesquisa desde o processo seletivo até a sua finalização. Obrigada pela força e 

pela paciência em ouvir as minhas histórias sobre os acontecimentos, incertezas, alegrias e 

principalmente as lamúrias durante o período de estudo. Ao meu companheiro Juliano pelo 

apoio, pelas orientações, sugestões e paciência quando o desespero surgia e eu achava que não 

ia dar conta. Aos colegas de trabalho que participaram sempre das angústias, das alegrias, 

obrigada por me ouvirem sempre. Aos colegas de curso pelas orientações por sempre 

alertarem sobre os prazos, as datas importantes e por compartilhar as angústias e as alegrias 

da trajetória do curso. A toda equipe do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) 

e à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) por me 

proporcionar esta oportunidade nunca imaginada em minha vida. À vida só tenho 

agradecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Em 2007, foi criado pelo governo Lula, através do Decreto Nº 6.096, o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Entre os 

objetivos do REUNI estão a melhoria da qualidade de ensino interligando diferentes níveis, 

diminuindo a evasão e ampliando o acesso e a permanência do aluno na educação superior. 

Em 2009 a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) adere ao 

REUNI e são criados três institutos adotando o modelo interdisciplinar de ensino composto 

por três ciclos, sendo o primeiro chamado de Bacharelados Interdisciplinares (BIs), o segundo 

composto por cursos profissionais em áreas específicas e o terceiro correspondendo a pós-

graduação. Após concluir o primeiro ciclo, o estudante pode seguir para o segundo ciclo, 

prosseguir para o terceiro ciclo ou ir direto para o mercado de trabalho. Este novo modelo de 

ensino busca amenizar problemas como a evasão, precocidade na escolha da carreira, e 

proporcionar ao aluno uma formação com uma visão mais ampla do mundo. O propósito da 

pesquisa foi analisar a evasão nos BIs, Campus Diamantina, na formação do primeiro ciclo 

deste novo modelo de ensino, compreender os motivos que contribuíram para a evasão e 

apontar qual a percepção discente sobre o funcionamento desta modalidade de ensino. Para a 

realização do estudo foi aplicado um questionário com cinquenta questões estruturadas e 

semiestruturadas com o objetivo de conhecer o perfil do aluno evadido e os motivos que o 

levaram a evadir. Outro questionário com quinze questões foi aplicado aos docentes com o 

mesmo objetivo. Constatou-se diferenças entre o perfil do aluno do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia (BCT) que estuda período integral e do Bacharelado em Humanidades (BHu) 

aluno do período noturno. Durante a pesquisa observou-se que razões internas e externas 

podem estar relacionadas com os motivos que levaram os alunos a evadirem como a falta de 

infraestrutura, de assistência estudantil da Universidade, falta de afinidade com o curso, 

dificuldades financeiras, incompatibilidade de horário de trabalho com o estudo, entre outras 

questões. Observou-se também que ainda não houve uma variação nos índices de evasão 

esperado com esta nova modalidade de ensino, sendo as mesmas similares aos dos cursos 

tradicionais. Apesar da ampliação das Universidades e da democratização do ensino, a 

permanência do aluno ainda não é garantida. Há necessidade de implementação de políticas 

públicas para diminuir o problema. 
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ABSTRACT 

 

In 2007, through the Decree Nº 6,096, the Program to Support Restructuring and Expansion 

Plans of Federal Universities (REUNI) was created by the Lula government. REUNI's 

objectives include improving the quality of teaching by linking different levels, reducing 

dropout, and increasing student access and permanence in higher education. In 2009, the 

Federal University of Vouchers of Jequitinhonha and Mucuri (UFVJM) joins the REUNI and 

three institutes are created adopting the interdisciplinary model of education composed of 

three cycles, the first one being called Interdisciplinary Bachelor's (IBs), the second composed 

by professional courses in specific areas and the third corresponding to graduate studies. After 

completing the first cycle, the student can move on to the second cycle, move on to the third 

cycle or go straight to the job market. This new teaching model seeks to alleviate problems 

such as avoidance, precocity in career choice, and provide the student with training with a 

broader view of the world. The purpose of the research was to analyze the evasion in the BIs, 

Campus Diamantina, in the formation of the first cycle of this new model of education, to 

understand the reasons that contributed to the evasion and to point out the student perception 

about the functioning of this modality of education. To carry out the study, a questionnaire 

was applied with fifty questions structured and semi structured with the objective of knowing 

the profile of the student evaded and the reasons that led him to evade. Another questionnaire 

with fifteen questions was applied to teachers with the same objective. Differences were 

found between the profile of the student of the Bachelor of Science and Technology (BCT) 

who studies full-time and the Bachelor of Humanities (BHu) student of the night period. 

During the research it was observed that internal and external reasons may be related to the 

reasons that led the students to evade with the lack of infrastructure, university student 

assistance, lack of affinity with the course, financial difficulties, incompatibility of working 

hours with the study, among other issues. It was also observed that there was not yet a 

variation in the avoidance rates expected with this new modality of teaching, being the same 

similar to the traditional courses. Despite the expansion of universities and the 

democratization of education, the permanence of the student is not yet guaranteed. There is a 

need to implement public policies to reduce the problem. 

 

Keywords: evasion, interdisciplinary baccalaureate, public policies, REUNI. 
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1 Introdução 

 

Devido à crescente globalização, aos avanços tecnológicos, à integração 

econômica e à formação dos blocos econômicos, que desregulam os sistemas comerciais, 

acentuando as desigualdades sociais, surge em todo o mundo a necessidade de renovação e 

ampliação do sistema universitário, facilitando assim a mobilidade acadêmica e 

empregabilidade dos egressos. 

 Na Europa, com o surgimento da União Europeia (UE), os países que a integram 

sentiram a necessidade da criação de um Espaço Europeu de Educação Superior (EEES). 

Assim, em 19 de junho de 1999, é assinado o Processo de Bolonha (DECLARAÇÃO DE 

BOLONHA, 1999), que atualmente engloba 47 países da Europa. Através dos ECTS (Sistema 

de Créditos Transferíveis e Acumuláveis), promovem a mobilidade do acadêmico entre os 

países membros. O sistema de ensino é baseado em três ciclos, também conhecido como L-

M-D (Licenciatura – Mestrado – Doutorado). No regime de ciclos (LMD), os créditos se 

organizam em 180 ECTS para Licenciatura, 120 ECTS para Mestrado e de 180 a 240 ECTS 

para o Doutorado. 

O Processo de Bolonha serviu de inspiração para diversos tratados na América 

Latina e no Brasil. Pode-se citar o Tratado Brasil-Portugal, por meio do Decreto 3.927/2001 

(BRASIL, 2001), com a criação da Universidade Federal Latino-Americana (UNILA), da 

Universidade de Integração Internacional da Lusofania Afro-Brasileira (Unilab) e da 

Universidade Federal da Integração Amazônica (Uniam), entre outros. Os tratados têm como 

objetivo cooperação entre os países para a formação no ensino superior, dando maior 

mobilidade aos acadêmicos entre os países, facilitando a empregabilidade. 

Além dos tratados de cooperação, o Processo de Bolonha, serviu de inspiração 

para a então chamada “Universidade Nova” (TONEGUTTI; MARTINEZ, 2007). Idealizada 

pelo então reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Prof. Naomar de Almeida Filho, 

tinha como objetivo a reestruturação do ensino de graduação através do regime de ciclos. O 

primeiro ciclo de formação generalista, o segundo de formação específica e o terceiro pós-

graduação (Mestrado/Doutorado). 

Assim baseado na proposta da “UFBA Nova” e inspirada no Processo de 

Bolonha, são implantados nas universidades públicas brasileiras a partir de 2009, os 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs). 
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Os BIs seriam oferecidos em quatro grandes áreas do conhecimento (Artes, 

Humanidades, Ciência e Tecnologia, Saúde), com duração de 6 (seis) semestres e carga 

horária de cerca de 2.400 horas (SANTOS e ALMEIDA FILHO, 2008). 

Do projeto “Universidade Nova” origina-se o Projeto REUNI (Reestruturação das 

Universidades Federais), firmado através do Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007 

(BRASIL, 2007). O REUNI, tinha como objetivo, entre vários outros, prevenir a evasão e 

tornar possível a utilização mais eficiente de recursos materiais e humanos existentes nas 

universidades.  

Em 2011, diversas universidades já haviam adotado os Bacharelados 

Interdisciplinares, a saber: Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), União das Instituições 

do Estado de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade 

Federal de São João Del Rei (UFSJ), Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA); 

chegando a quase totalidade das universidades federais atualmente. Cada universidade 

apresenta características próprias. Porém, entre as exigências do REUNI, é importante 

ressaltar que os projetos pedagógicos deverão especificar as possibilidades de integralização 

curricular e de fluxo de formação em termos de pelo menos: estrutura, acesso, permanência e 

sucesso, progressão, aprendizagem e avaliação e mobilidade (BRASIL, 2010). 

Para aderir ao REUNI, a UFVJM assinou junto ao MEC um Plano de 

Providências, onde um dos principais objetivos da universidade seria a redução do índice de 

evasão nos cursos de graduação para valores menores que 5% até 2012. Até a implantação do 

Projeto REUNI, a taxa de evasão nos cursos da UFVJM atingia o nível de 12,6% (calculado 

com base na relação entre número de ingressantes e o número de alunos que se desvincularam 

anualmente, sem diplomação), segundo dados do Plano de Providências REUNI-UFVJM 

(UFVJM, 2007). 

Em 2009, foram criadas duas unidades acadêmicas na UFVJM, no Campus de 

Diamantina. O Instituto de Ciência e Tecnologia, tendo o Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia com formação generalista e o segundo ciclo profissional em Engenharia Química, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica e, a partir de 2015, Engenharia Geológica. O 

Instituto de Humanidades, atualmente Faculdade Interdisciplinar de Humanidades (FIH), com 
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formação generalista em Bacharelado em Humanidades e cursos profissionais em Geografia, 

História, Pedagogia, Letras/Português, Letras/Inglês, Letras/Espanhol, o curso de Turismo foi 

acrescentado posteriormente. No campus de Teófilo Ottoni foi criado o Instituto de Ciência, 

Engenharia e Tecnologia, com formação generalista em Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

e formação profissional em Engenharia Civil, Engenharia Hídrica e Engenharia de Produção. 

Em 2014, foram criados outros dois campi nas cidades mineiras de Unaí e Janaúba. 

A evasão é fenômeno que atinge todos os níveis da educação, desde a educação 

básica até o nível superior. Porém observa-se que o fenômeno é mais amplamente estudado 

nos anos iniciais. Na educação superior ainda é tímido o número de estudos divulgados.  

De acordo com Kotler e Fox (1994), a manutenção de alunos é crucial para a 

instituição de ensino, pois os alunos são a razão de ser dessas instituições. A identificação das 

causas da evasão poderá contribuir na elaboração de políticas públicas com o objetivo de 

amenizar o problema e possibilitar aos gestores tomar decisões embasadas em critérios 

científicos. O estudo do tema pode servir de ponto de partida para novos estudos e novas 

abordagens sobre o assunto. 

O objeto de estudo foi a evasão dos discentes dos Bacharelados Interdisciplinares, 

do Campus de Diamantina, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), pelo fato que a partir de 2012 terem concluído o primeiro ciclo de formação 

generalista, ou seja, concluíram o Bacharelado Interdisciplinar.  

Os Bacharelados Interdisciplinares em Humanidades e Ciência e Tecnologia  

tiveram início em 2009 e as primeiras turmas formaram em 2012. O levantamento dos alunos 

evadidos foi feito considerando o período de 2009 a 2015. O estudo levou em consideração a 

evasão do curso, pois o aluno pode evadir e continuar em outro curso da universidade. 

Desta forma o presente trabalho analisa o fenômeno da evasão no primeiro ciclo 

dos Bacharelados Interdisciplinares na educação superior, no sentido de contribuir para o 

conhecimento das causas que possam estar ligadas diretamente com a instituição e das causas 

externas que contribuem para a evasão dos alunos nos BIs, bem como observar se esta nova 

modalidade de ensino contribuiu para a diminuição da evasão e propor políticas que visam 

diminuir o problema. 

O objetivo é analisar os principais motivos que levaram os alunos dos 

bacharelados interdisciplinares a evadirem do curso. Podem ter ocorrido devido ao 

desconhecimento do novo modelo de ensino, da grade curricular, problemas financeiros, 
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familiares, dificuldade em determinado conteúdo. Enfim o que mais contribuiu para a evasão 

neste e procurar entender se o modelo interdisciplinar contribuiu para diminuir a evasão. 

A autora da pesquisa é servidora técnico-administrativo da UFVJM e trabalha 

como secretária do Instituto de Ciência e Tecnologia, que abriga o Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Através da experiência como secretária e no contato 

com os alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) surgiu o desejo de saber um 

pouco mais sobre os Bacharelados Interdisciplinares e perceber a visão dos alunos com 

relação a essa nova modalidade e quais os principais motivos que os levavam a evadir do 

curso. A pesquisa será de natureza qualitativa e quantitativa e está inserida na linha de 

pesquisa intitulada Avaliação e Tecnologia, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFVJM. Foi aprovada pela Pró-Reitoria de Graduação da UFVJM (PROGRAD) e pelo 

Conselho de Ética e Pesquisa (CEP), seguindo todos os trâmites legais. 

A pesquisa está dividida em quatro partes, sendo que a primeira será o 

“Referencial Teórico” que dará a fundamentação teórica para as argumentações. Ela irá 

abordar as mudanças na educação superior em todo o mundo e no Brasil; os acordos de 

cooperação assinados entre os países da América Latina, Brasil e Portugal e as influências do 

Processo de Bolonha no sistema de ensino brasileiro através da ideia da “Universidade Nova" 

e do Projeto REUNI; o PDE Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), que trata das 

metas a serem atingidas na educação superior na década 2010-2020 e da implantação do 

Projeto REUNI no ano de 2007; as diretrizes do REUNI e do Plano de Providências 

estabelecido entre a UFVJM e o MEC para a implantação do mesmo e os bacharelados 

interdisciplinares, a sua proposta e os objetivos dessa nova modalidade de ensino. Para fechar, 

o fenômeno da evasão: as principais causas, as estatísticas nacionais, os cursos com maior 

número de evasão, os principais motivos que levam os alunos a evadirem, uma análise geral 

sobre a evasão no Brasil. 

Na segunda parte “Métodos e Pesquisa”, será apresentada a metodologia utilizada 

para desenvolver a pesquisa e cumprir os objetivos propostos. Neste momento serão 

explicitados os objetivos da pesquisa, a abordagem escolhida, os objetos de análise, os 

instrumentos de coleta de dados utilizados e o método utilizado para análise e discussão dos 

dados.   

"Descrição da Pesquisa e Análise dos Resultados" será a terceira sessão, onde 

serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos questionários no BCT e no 

BHu. Em seguida será realizado um comparativo entre os dois cursos e uma discussão geral. 
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A quarta parte, as Considerações Finais da pesquisadora sobre o estudo realizado 

e os resultados obtidos. 
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2  Referencial Teórico 

 

2.1 Educação superior no contexto mundial 

 

 Desde o seu surgimento até o final do século XX, os três principais modelos de 

universidades não se alteraram de maneira significativa em sua estrutura. Eram eles 

(HORTALE e MORA, 2004, p. 939): 

a) oHumboldtiano - Berlim, 1808, tinha como finalidade primeira da universidade 

a pesquisa e vivia sobre a tutela do estado. De acordo com Pereira (2009), esta nova 

instituição preconizada por Humboldt tinha como princípios a formação através da pesquisa; a 

unidade entre ensino e pesquisa; a interdisciplinaridade; a autonomia e a liberdade de 

administração da instituição e da ciência que ela produz; a relação integrada, porém autônoma 

entre Estado e Universidade e a complementaridade da educação básica com a superior. O 

conceito de universidade concebido por Humboldt implicou essencialmente em duas tarefas, 

“de um lado, promoção do desenvolvimento máximo da ciência, de outro, produção do 

conteúdo responsável pela formação intelectual e moral da nação” (PEREIRA, 2009, p.31). 

“Humboldt planeja a organização universitária alemã de modo que concilia liberdade de 

ensino com intervenção estatal” (SILVEIRA e BIANCHETTI, 2016, p.83). Os mesmos 

autores sintetizam o modelo humboldtiano como uma formação demarcada por uma 

concepção idealista, liberal e acadêmica que põe a pesquisa científica no centro das relações 

universitárias, enfatizando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e formação geral, 

humanística e científica.  

b) o modelo Napoleônico - França, 1811, tinha como finalidade formar 

funcionários públicos, estabelecer uma elite indispensável ao funcionamento do estado e o 

desenvolvimento econômico da nação; era essencialmente estatal.  Segundo Silveira e 

Bianchetti (2016), o modelo napoleônico veio substituir a antiga universidade medieval por 

um sistema centralizado na universidade imperial. Conforme Rodriguez (2004, p.26) “a lei de 

criação da universidade napoleônica subsidiou a introdução de uma administração 

centralizada de todo o ensino, por meio de um conselho superior com atribuições 

administrativas, disciplinares e pedagógicas. ” Silveira e Bianchetti (2016), observam que o 

modelo francês reflete: 
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“uma concepção educacional fundamentada nas necessidades práticas da classe 

dominante, sendo uns dos exemplos mais antigos de instrumentalização da 

universidade pelo estado, exercido por mediação da legislação, controle financeiro e 

de nomeações em todo território nacional, com vistas à modernização da sociedade, 

à construção de uma identidade nacional e à (con) formação da classe trabalhadora” 

(Silveira e Bianchetti, 2016, p. 87). 

 

c) o anglo-saxão - Reino Unido, 1809, predominante na Inglaterra, era o único 

modelo divergente. As instituições não eram financiadas por recursos públicos e sim através 

de pagamento de mensalidades e de financiamento privado para realização de pesquisa. 

Foram as primeiras universidades a criar conselhos de administração com representantes não 

acadêmicos. No século XIX as universidades ainda respeitavam as características medievais 

no Reino Unido. Porém com a necessidade da formação de indivíduos mais qualificados a 

nobreza e as autoridades municipais em diversas cidades criaram as chamadas universidades 

“civis” que expandiram para todo o Reino Unido no século XX (Hortale e Mora, 2004). De 

acordo com Alves e Machado (2006) 

 

“as universidades britânicas nunca deixaram de ser autônomas, uma vez que sempre 

foram de natureza privada. Ao contrário no modelo europeu continental é 

tradicionalmente muito grande o poder do estado sobre educação” (ALVES e 

MACHADO, 2006, p.6). 

 

 

 Porém, no início do Século XX, o processo de globalização, de desenvolvimento 

tecnológico, integração econômica e a formação de blocos econômicos como a União 

Europeia (UE), desregulam os sistemas comerciais e acentuam as desigualdades sociais. 

Surge assim a necessidade de renovação e ampliação do sistema universitário europeu, 

facilitando a mobilidade e principalmente aumentando a empregabilidade dos egressos neste 

sistema. Desta maneira, como afirma Hortale e Mora (2004, p.942), "o estabelecimento da 

União Europeia, no início da década de 1990, apontam que esses sistemas educacionais 

estariam funcionando às margens da integração europeia definida para a nova comunidade 

criada".  

 Criada em 1992, a UE se torna a base para a formação de um Espaço Europeu de 

Ensino Superior (EEES). O objetivo é criar através das universidades uma Europa competitiva 

e unida e cidadãos capazes de protagonizar a resolução dos problemas advindos da lógica da 

globalização. 

  Observando este cenário, em 25 de maio de 1998, com as comemorações de 

aniversário da Universidade de Sorbonne, diante das críticas do funcionamento das 

universidades europeias, deu-se início a estratégias políticas para promover um processo de 
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europeização dos sistemas de educação superior. Foi assinada pela França, Alemanha, Itália e 

Inglaterra a Declaração de Sorbonne (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999; DIAS 

SOBRINHO, 1999). Nesta declaração se estabeleceu que os sistemas europeus de ensino 

superior deveriam ser coerentes e compatíveis entre si para fortalecer o reconhecimento de 

qualificações e incrementar a competitividade internacionais de suas universidades (Portugal, 

1999). 

 De acordo com Siebiger (2011), “a Declaração de Sorbonne será a abertura para a 

assinatura em 1999, da Declaração de Bolonha ou Processo de Bolonha, o qual passa a definir 

as metas para a educação superior europeia” (Siebiger, 2011, p.69). Assinada inicialmente por 

ministros responsáveis pela educação de vinte e nove países europeus tinha como principais 

objetivos: estabelecer um Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) em um prazo de dez 

anos, aumentar a atração de estudantes de outros países e continentes para as universidades 

europeias, reconhecer títulos, incentivar a mobilidade de estudantes entre as fronteiras 

europeias.  

 São três as principais medidas tomadas pelo Processo de Bolonha para alicerçar o 

Espaço Europeu de Ensino Superior (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999):  

1. Adoção de um sistema nacional constituído de dois ciclos: o primeiro 

equivalente ao grau de licenciado (duração de seis a oito semestres, com 180 créditos ECTS – 

Europen Credit Transferand Acumalation System); e um segundo ciclo referente a pós-

graduação. Equivale aos graus de Mestre (três a quatro semestres) e Doutor (seis semestres). 

O modelo é também conhecido por LMD 3-2-3 (Licenciatura, Mestrado e Doutorado em 

anos); 

2. Implementação do sistema de créditos ECTS ou Sistema Europeu de 

Acumulação e Transferência de Créditos. Este sistema mede a carga horária indispensável 

para o estudante concluir o programa de estudos previstos, assim como reconhecer títulos 

acadêmicos e estudos realizados em outras universidades europeias. No regime de ciclos 

(LMD), os créditos se organizam em 180 ECTS para Licenciatura, 120 ECTS para Mestrado e 

de 180 a 240 ECTS para o Doutorado; 

3. Adoção de Suplemento ao Diploma: documento bilíngue, padrão para todos os 

países e emitido junto ao diploma, onde consta a natureza dos estudos concluídos e 

competências adquiridas, a estrutura do curso, os créditos ECTS e as atividades 

extracurriculares desenvolvidas. 

De acordo com Dias Sobrinho (2009), para que isso realmente se efetive, se faz 
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[...] imperativo a todo bloco europeu, a cada país e a cada instituição, o aumento de 

competitividade, não só pela questão de sobrevivência individual, mas também em 

razão da necessidade de consolidar um modelo convergente que permita a 

propagação de uma concepção de educação superior e a transnacionalização de suas 

respectivas estruturas internacionais e seus programas pedagógicos a países de 

outros continentes menos desenvolvidos (DIAS SOBRINHO, 2009, p.136). 

 

Até o ano de 2009, com a reunião de ministros de Lovaina, mais 18 países já 

haviam aderido à Declaração de Bolonha. Atualmente o Processo de Bolonha conta com 47 

países membros. À medida que o mesmo se intensificava e se consolidava o Espaço Europeu 

de Ensino Superior, influenciava o pensamento e o desejo de mudanças nas universidades 

brasileiras e da América Latina. 

 

2.2  Mudanças no cenário da educação superior no Brasil, na América Latina e em 

Portugal 

 

  Começam a surgir iniciativas de cooperação entre os países latinos inspirados no 

Processo de Bolonha (Portugal, 1999). Entre esses acordos estão a Declaração de 

Florianópolis, o Tratado de Amizade Brasil Portugal e a instalação de três instituições 

superiores - Universidade Federal Latino-Americana (UNILA), Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UniLab) e Universidade Federal da Integração 

Amazônica (Uniam) (SIEBIGER, 2011). 

 De acordo com Pinto da Luz et al. (2005), a Declaração de Florianópolis se 

constituía a base do Programa de Ação proposto na Conferência de Turin, realizada nos dias 

16 e 17 de novembro de 2000. Ainda de acordo com Pinto da Luz et al. (2005), a Declaração 

era calcada em cinco linhas de ação prioritárias: 

 

a) a reestruturação convergente dos sistemas de educação superior da Europa e da 

América Latina e Caribe para propiciar maior comparabilidade e compatibilidade; 

 b) a renovação dos currículos para aumentar a sua contribuição às políticas de 

desenvolvimento;  

c) a promoção da avaliação da qualidade e do credenciamento em nível institucional, 

nacional, regional e internacional;  

d) o incremento da mobilidade de estudantes, jovens pesquisadores, graduados, 

pessoal acadêmico e administradores de educação superior, entre a Europa, a 

América Latina e o Caribe; 

 e) a melhoria da capacidade de atração e de competitividade das universidades 

europeias e latino-americanas em sua região e no mundo (PINTO DA LUZ et 

al.,2005, p. 9-10). 
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O Tratado de Amizade Cooperação e Consulta entre a República Federativa do 

Brasil e a República Portuguesa foi ratificado pelo Decreto nº 3.927 (BRASIL, 2001), de 19 

de setembro de 2001. O Decreto estabelece a Cooperação no Domínio do Ensino e Pesquisa, 

Reconhecimento de Graus e Títulos Acadêmicos e de Especialização, obtidos em instituições 

de ensino superior nos dois países.  

 O acordo possibilita aos estudantes brasileiros ou portugueses realizar parte de seu 

currículo acadêmico em uma universidade do outro país subscrito, assim como equivalência 

dos estudos acadêmicos de ambos os países para efeito de transferência e prosseguimento de 

estudos. Os títulos acadêmicos e de especialização serão habilitados tanto no Brasil, quanto 

em Portugal e serão reconhecidos pelos dois países, desde que atendam as legislações dos 

mesmos. 

 Segundo Moura (2008, p.2), "além de assegurar a mobilidade para estudantes e 

diplomados brasileiros e portugueses, é relevante na medida em que aborda tanto as Diretrizes 

Curriculares para a educação superior com base no Processo de Bolonha e garante a discussão 

sobre equivalências tanto no Brasil como em Portugal". 

 Outro acordo firmado foi a Declaração de Fortaleza (DECLARAÇÃO DE 

FORTALEZA, 2004), assinada de 26 de maio de 2004, pelos Ministros Responsáveis pelo 

Ensino Superior da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que tem como o 

objetivo criar no prazo de dez anos, um Espaço de Ensino Superior da CPLP.  

 O documento apresenta semelhanças com o Processo de Bolonha. Os 

objetivospropostos na declaração são:  

1) o estímulo à qualidade das formações oferecidas no âmbito da CPLP e ao 

reconhecimento mútuo e internacional; 

 2) a promoção da mobilidade de estudantes, docentes, pesquisadores e técnicos;  

3) a cooperação no domínio da estrutura das formações superiores;  

4) o incentivo à participação das instituições na CPLP em programas relevantes de 

outras comunidades de países (DECLARAÇÃO DE FORTALEZA, 2004, p.1). 

 Em 2008, o Ministério das Relações Exteriores anuncia um prazo de dois anos 

para a criação da Universidade da CPLP, com sede na cidade de Redenção, no Ceará. 

De acordo com o livro de memórias da UNILAB, intitulado Unilab, Caminho e 

Desafios Acadêmicos da Cooperação Sul-Sul organizado por Diógenes e Aguiar (2013), o 

processo de criação da mesma teve seu ponto de partida quando o então presidente Luís 

Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Nº 3.891, que 
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dispõe sobre a criação da universidade. Ainda de acordo com o livro de memórias no mesmo 

ano, Lula apresentou o modelo da nova instituição na 7ª Conferência de Chefes de Estado e 

Governo da CPLP, realizada em Lisboa e em maio de 2009 o projeto foi aprovado pela 

Comissão de Educação e Cultura (DIÓGENES E AGUIAR, 2013). 

A redação final do Projeto de Lei Nº 3.891/08 (BRASIL, 2008) foi aprovado pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados em maio de 2010 e em julho do mesmo ano, o projeto 

UniCPLP transformou-se em Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira – UniLAB, com a publicação em 20 de julho de 2010, da Lei 12.289 (BRASIL, 

2010), com sede na cidade de redenção, sob a tutoria da Universidade Federal do Ceará 

(UFC).  

 Em seu livro de Memórias, a Unilab de acordo com Diógenes e Aguiar (2013) 

aponta que:  

 

“A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, de 

acordo com a sua Lei de criação, tem como objetivo ministrar ensino superior, 

desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão 

universitária, tendo como missão institucional específica formar profissionais e 

cidadãos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais estados 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente 

os países africanos e Timor Leste, bem como promover o desenvolvimento regional 

e o intercâmbio cultural, científico e educacional” (DIÓGENES e AGUIAR, 2013, 

p.7). 

 

    A oferta de cursos se daria com ênfase em temas envolvendo formação de 

professores, desenvolvimento agrário, gestão, saúde pública e demais áreas consideradas 

estratégicas para o Brasil e aos países membros da CPLP (BRASIL, 2010). 

 Pode-se observar que Portugal, ao mesmo tempo em que integra a CPLP, integra 

também a UE e consequentemente o Processo de Bolonha. 

Observa-se na América Latina a criação de outra universidade semelhante a 

UniLAB; a Unila - Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Lançada em 2009, 

por meio do Projeto de Lei 2.878/2008 (BRASIL, 2008). O campus da Unila tem sede em Foz 

do Iguaçu, Paraná, em uma área de 38 hectares doada pela Itaipu Binacional, local entendido 

como estratégico por situar-se na fronteira entre Brasil, Paraguai e a poucos quilômetros da 

Argentina (BRASIL, 2008). 

Muticampi, tendo como sede a cidade de Santarém – PA, a Universidade Federal 

da Integração Amazônica (Uniam), antiga UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará, 

começou a receber alunos a partir de março de 2010 (UFPA, 2009). 
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"A estrutura da Uniam será formada pelo Campus Universitário de Santarém, 

Universidade Federal do Pará, os núcleos de Óbidos, Oriximiná e Itaituba e da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (Unidade de Tapajós). A área da universidade compreende cerca 

de 500 mil km², abrangendo todos os municípios das mesorregiões do baixo Amazonas e do 

sudoeste paraense, representando uma população de cerca de um milhão de pessoas" 

(UNIAM 2009, p.6). 

“O projeto visa criar uma rede de instituições universitárias e científicas 

amazônicas voltadas para subsidiar as autoridades públicas e os atores das sociedades civis 

(Brasil, Guiana, Suriname) na formulação de políticas públicas melhor adaptadas às condições 

reais e às potencialidades do mundo amazônico e desenvolver o interconhecimento prático e 

acadêmico das sociedades e comunidades concernentes, de modo a favorecer a integração 

regional transfronteiriça” (UNIAM 2009, p.34). 

A estrutura curricular dos cursos é modular e organizada em três ciclos de estudo: 

1) Primeiro Ciclo Básico de Estudos Amazônicos, com duração de um ano (800 horas-aula), 

de natureza formativa geral, multidisciplinar e constituído de créditos aproveitáveis em todos 

os cursos; 2) Segundo Ciclo de Graduação Profissional, com duração de um semestre (400 

horas-aula), perfil interdisciplinar comum para todos os cursos dentre um determinado 

Instituto/área de conhecimento. A finalidade é a diplomação profissional superior; 3) Terceiro 

ciclo, em nível de Pós-Graduação lato e stricto sensu com ofertas de programas internos de 

qualificação (doutorado e/ou dinter para o corpo docente e especialização e/ ou mestrado 

interinstitucional /minter para o corpo funcional técnico) bem como de programas voltados ao 

atendimento à demanda externa (UNIAM, 2009, p.13). Pode-se observar que o sistema de 

ciclos da UNIAM se assemelham ao Processo de Bolonha. 

 

2.3  Brasil e a Universidade Nova 

 

O Projeto “Universidade Nova” deu origem ao Projeto de Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI). Inspirada no Processo de Bolonha, a proposta se baseia na 

implantação de um regime de três ciclos, mediante a criação de uma modalidade de curso 

chamada Bacharelado Interdisciplinar (BI), oferecido em quatro grandes áreas do 

conhecimento (Artes, Humanidades, Ciência e Tecnologia, Saúde), com duração de 6 (seis) 

semestres e carga horária de cerca de 2.400 horas (SANTOS e ALMEIDA FILHO, 2008). 
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O BI seria composto de três ciclos, sendo o primeiro de formação generalista com 

carga horária mínima de 600 horas. O segundo ciclo de formação específica com carga 

horária de 1.200 horas e o terceiro ciclo pós-graduação (Mestrado/Doutorado). 

 Grande inspirador da Universidade Nova, Anísio Teixeira, em 1957, no panorama 

da Ciência contemporânea formula sua ideia da “nova escola pública”. Em seu livro 

Educação não é privilégio, Teixeira afirma que “em face dessa profunda alteração da natureza 

do conhecimento e do saber (que deixou de ser atividade de alguns para, em suas aplicações, 

se fazer necessidade de todos), a escola não mais poderia ser a instituição segregada e 

especializada de preparo de intelectuais ou “escolásticos” e deveria transformar-se na agência 

de educação dos trabalhadores comuns, dos trabalhadores qualificados, dos trabalhadores 

especializados, em técnicos de toda ordem” (TEIXEIRA, 1989, p.437).  

 A criação dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs) partiu da reformulação do 

Projeto “UFBA Nova” (ALMEIDA FILHO, 2007), em discussão desde 2006, pelo então 

reitor Naomar de Almeida Filho. O principal objetivo era a reestruturação do ensino de 

graduação através da implantação do regime de ciclos. De acordo com os idealizadores do 

projeto na proposta aprovada, os Bacharelados Interdisciplinares (BIs) são: 

 

“... uma modalidade de curso de graduação que se caracteriza por agrupar uma 

formação geral humanística, científica e artística ao aprofundamento num dado 

campo do saber, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades que 

possibilitarão ao egresso a aquisição de ferramentas cognitivas que conferem 

autonomia para a aprendizagem ao longo da vida bem como uma inserção mais 

plena na vida social, em todas as suas dimensões. Também provê fundamentos 

conceituais e metodológicos para a formação profissional em cursos de graduação 

que adotem como primeiro ciclo” (PIMENTEL et al. 2008, p.12) 
 

O objetivo último da “Universidade Nova” é contemplar a universidade brasileira 

de uma estrutura acadêmica com formação de ciclos, mobilidade estudantil, proporcionando 

um modelo educacional compatível com o modelo norte-americano e com modelo unificado 

europeu, no caso o Processo de Bolonha, sem submeter a qualquer um desses regimes de 

educação universitária. ALMEIDA FILHO (2007) afirma que os Bacharelados 

Interdisciplinares representam uma alternativa avançada de estudos superiores que permitirão 

reunir uma única modalidade de curso de graduação, um conjunto de características que vem 

sendo requeridas pela sociedade contemporânea. O que se deseja na Universidade Nova é que 

formem engenheiros expostos à poesia, médicos com compreensão ecológica, artistas 

envolvidos com filosofia, administradores com formação histórica, químicos com estudos 

clássicos e assim por diante. 
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 Porém, de acordo com Azevedo et al. (2008), a proposta da universidade nova 

poderia ser compreendida como um modo de se afastar do Processo de Bolonha e se 

reaproximar do modelo norte-americano, sem a necessidade de se oferecer a mesma 

infraestrutura da universidade norte-americana ou de se encaminhar a formação profissional 

na graduação como vem acontecendo na Europa do Processo de Bolonha. 

 Santos e Almeida Filho (2008) afirmam que apesar de se identificar semelhanças 

entre o modelo europeu atual e a proposta da Universidade Nova, as diferenças de contexto 

entre os espaços universitários europeu e latino-americano seriam grandes o bastante para 

supor uma adesão formal e irrestrita ao Processo de Bolonha, uma vez que haveriam grandes 

diferenças ideológicas, formais e operacionais entre BIs da Universidade Nova, o College no 

modelo norte-americano e o Bachelormodelo unificado europeu. 

 
2.4   O Projeto REUNI e os Bacharelados Interdisciplinares 

 

Durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ensino superior 

brasileiro passou por uma grande reestruturação e expansão das universidades públicas 

federais. No Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007 (BRASIL, 2007), pode-

se observar a amplitude dessa mudança na educação superior brasileira através das políticas 

desenvolvidas para esta modalidade de ensino. Entre as políticas públicas voltadas para a 

educação superior, destacam-se o PROUNI, a Universidade aberta, a criação dos Institutos 

Federais Tecnológicos (IFETs) e o projeto REUNI (Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais), que será balizador deste trabalho. 

 O PDE aborda todos os níveis educacionais, desde o ensino básico até a educação 

superior. Porém o presente estudo focará na educação superior e ao Projeto REUNI 

(Reestruturação das Universidades Federais), pois foi através dele que houve a ampliação das 

universidades federais e consequentemente a implantação dos Bacharelados Interdisciplinares, 

objeto do estudo. De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007, 

p.5), “sua razão de ser está na necessidade de enfrentar estruturalmente a desigualdade de 

oportunidades educacionais; reduzir desigualdades sociais e regionais na educação pensando-

a no plano de país”. O PDE está sustentado em seis pilares (BRASIL, 2007, p.11): 

i) visão sistêmica da educação, 

ii) territorialidade,  

iii) desenvolvimento, 
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 iv) regime de colaboração, 

 v) responsabilização,  

 vi) mobilização social. 

 Esses seis pilares balizam-se pelos seguintes princípios complementares entre si 

(BRASIL, 2007, p.11): 

 i) expansão da oferta de vagas, 

 ii) garantia de qualidade, 

 iii) promoção da inclusão social pela educação, 

 iv) ordenação territorial, 

 v) desenvolvimento econômico e social.   

 Com base nesses princípios foi enviado ao Congresso Nacional um projeto de Lei 

de reforma universitária que deu origem ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007 

(BRASIL, 2007). 

Um dos objetivos do REUNI é a consolidação de uma política nacional de 

expansão da educação superior pública, para atender pelo menos 30% dos jovens na faixa 

etária de 18 a 24 anos até o final da década. De acordo com o PDE, apenas 11% de jovens 

entre 18 a 24 anos tinham acesso a este nível da educação.  O REUNI tinha como propósito 

promover entre outras ações, a expansão de cursos noturnos, a ampliação da mobilidade 

estudantil, a revisão da estrutura acadêmica e a diversificação das modalidades de graduação. 

Itinerários rígidos, desperdício de créditos, imobilidade e especialização precoce são 

incompatíveis com uma estrutura universitária à altura dos novos desafios da ciência 

(BRASIL, 2007). 

  As Diretrizes Gerais do REUNI definem como um dos seus objetivos dotar as 

universidades federais das condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência 

dos discentes na educação superior. O Programa tinha como “meta global a elevação gradual 

da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da 

relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de 

cinco anos, a contar do início de cada plano” (BRASIL, 2007, p.12).  

As diretrizes do REUNI prevê que as instituições não são obrigadas a adotar um 

modelo para a graduação das universidades federais, defendendo a necessidade de respeitar a 

autonomia e a diversidade das instituições federais de ensino. Dessa forma o programa almeja 

um redesenho curricular dos cursos, onde serão valorizadas a flexibilização, a 
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interdisciplinaridade, onde as modalidades de graduação serão diversificadas articulando-a 

com a pós-graduação.  O objetivo, é que “a educação superior não se preocupe apenas com 

em formar recursos humanos para o mundo do trabalho, mas também formar cidadãos com 

espírito crítico que possam contribuir para a solução de problemas cada vez mais complexos 

da vida pública” (BRASIL, 2007, p.10) 

O Projeto REUNI tinha também a finalidade de ampliar as políticas de inclusão e 

de assistência estudantil, objetivando a igualdade de oportunidades para o estudante que 

apresenta condições socioeconômicas desfavoráveis.  

Os planos de reestruturação apresentados pelas universidades federais deveriam 

ser aprovados pelo MEC (Ministério da Educação) a partir de 2008. As universidades e o 

MEC firmavam entre si um termo depactuação e metas a serem desenvolvidas num prazo de 

cinco anos. A participação no REUNI acontecia de forma voluntária. As universidades não 

eram obrigadas a aderir, porém o REUNI oferecia a oportunidade de inovar o cenário da 

educação superior, permitindo novos mecanismos de seleção de estudantes, novas 

articulações curriculares, novos percursos formativos, flexibilidade curricular, caminhos de 

formação adaptados a cada realidade local. Dessa maneira, evita-se que o estudante tenha uma 

especialização precoce, com uma formação estritamente profissional. Previne a evasão e torna 

possível a utilização mais eficiente de recursos materiais e humanos existentes nas 

universidades, afirma as diretrizes do REUNI. 

 De acordo com as Diretrizes do REUNI é fundamental que as universidades 

tenham claro que será difícil atender as metas do Plano Nacional de Educação sem o 

envolvimento e o compromisso social das instituições federais no que se refere ao aumento de 

vagas no ensino superior.  A universidade pública é, mais uma vez colocada diante do desafio 

de garantir o acesso e a qualidade de ensino a um número cada vez maior de jovens. 

 As diretrizes do REUNI foram estruturadas em seis dimensões (BRASIL, 2007, 

p.11-12). 

(A) Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública: 

1. aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

2. redução das taxas de evasão; 

3. ocupação de vagas ociosas. 

(B) Reestruturação acadêmico curricular: 

1. revisão da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da 

 qualidade; 
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2. reorganização dos cursos de graduação; 

3. diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com 

superação da profissionalização precoce e especializada; 

4. implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 

possibilitem a construção de itinerários formativos;  

5. previsão de modelos de transição, quando for o caso. 

(C) Renovação pedagógica daeducação superior: 

1. articulação da educação superior com a educação básica, profissional 

e tecnológica; 

 2. atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-aprendizagem; 

3. previsão de programas de capacitação pedagógica, especialmente 

quando for o caso de implementação de um novo modelo. 

(D) Mobilidade Intra e Interinstitucional: 

1. promoção da ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento 

de créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre 

instituições de educação. 

(E) Compromisso social da Instituição: 

1. políticas de inclusão; 

2. programas de assistência estudantil; 

3. políticas de extensão universitária. 

(F) Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo 

dos cursos de graduação: 

1. articulação da graduação com a pós-graduação - expansão quali-

quantitativa da pós-graduação orientada para renovação pedagógica da educação 

superior. 

 

Em 07 de dezembro de 2007, na 12ª Reunião do Conselho Universitário (CONSU, 

2007), por vinte e quatro votos favoráveis, trêscontrários e uma abstenção, foi aprovada a 

adesão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), ao Programa 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI e aprovado o Plano de 

Reestruturação e Expansão da UFVJM. 

O plano apresentado fazia um breve histórico da UFVJM desde sua fundação em 

1960, como FAFEOD – Faculdade de Odontologia de Diamantina, com o curso de 
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Odontologia, até o ano de 2007, quando já contava com dezoito cursos de graduação com 

2.432 alunos, sendo 2.047 em Diamantina e 385 em Teófilo Ottoni (UFVJM, 2007). 

Um dos principais pontos ansiados no documento é a redução das taxas de evasão. 

As principais metas a serem alcançadas de acordo com o cronograma de execução do plano 

estão diretamente voltadas para redução da taxa de evasão. São elas: aumentar as opções de 

cursos de graduação presenciais e a distância, nas modalidades de bacharelado, licenciatura e 

tecnológico; pesquisar de forma permanente as causas da evasão diagnosticando os problemas 

relacionados e propondo soluções mitigadoras; implantar o serviço permanente de assistência 

psicopedagógico aos docentes e discentes visando aumentar o índice de aprovação nas 

disciplinas, principalmente da área básica, sem perda da qualidade do ensino; minimizar os 

problemas referentes à sobrevivência dos alunos carentes nas cidades de Diamantina e Teófilo 

Ottoni.  

Com essas ações a UFVJM almejava a redução do índice de evasão nos cursos de 

graduação para valores menores que 5% até 2012. Até a implantação do Projeto REUNI a 

taxa de evasão nos cursos da UFVJM atingiam o nível de 12,6%, calculada com base na 

relação entre número de ingressantes e o número de alunos que se desvincularam anualmente, 

sem diplomação (UFVJM, 2007). 

Novos cursos de graduação presenciais deveriam ser implantados a partir de 2009. 

Surgem assim na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, os BIs. No 

Campus de Diamantina foram implantados o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), com o 

curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) e o Instituto de Humanidades (IH), 

com o curso de Bacharelado em Humanidades. Em Teófilo Ottoni, o Instituto de Ciência 

Engenharia e Tecnologia (ICET), inicialmente Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), com o 

curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT). Os BCTs com um total de 120 vagas 

para cada semestre letivo e o BHu 240 vagas. Além da ampliação do número de vagas, a 

UFVJM atendeu ao Projeto REUNI no sentido de propor um melhor aproveitamento da 

estrutura física, com aulas no período noturno para o curso do Bacharelado em Humanidades 

(BHu), o que democratizava o acesso e permanência de pessoas que apresentam condições 

socioeconômicas desfavoráveis e não poderiam estudar no período diurno. 

Na Tabela 1 é apresentada a proposta de expansão da UFVJM que consta do 

Plano de Providências REUNI-UFVJM. 
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Tabela 1. Expansão dos Cursos de Graduação UFVJM- REUNI. 

Expansão dos Cursos de Graduação UFVJM-REUNI 

Unidade Faculdade 

/Área 

Cursos Período Duração 

(anos) 

Nº. De Vagas 

          Anuais Totais 

Campus 

Diamantina 

Ciências 

Humanas 

Geografia Noturno 4,5 480 2160 

    História        

    Letras 

Espanhol 

       

    Letras Inglês        

    Pedagogia        

    Turismo        

Campus 

Diamantina 

Engenharia Eng. 

Química 

Diurno 5 240 1200 

    Eng. de 

Alimentos 

       

    Eng. 

Mecânica 

       

Campus 

Avançado  

Mucuri 

Engenharia 

Mucuri 

Eng. Civil Diurno 5 240 1200 

    Eng. 

Produção 

       

    Eng. Hídrica        

Fonte: CONSU/UFVJM (2007). 

 

Com a adesão ao Projeto REUNI, foram criadas comissões para a elaboração dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos listados acima. Os mesmos deveriam ser pautados na 

interdisciplinaridade, mobilidade acadêmica e garantia de qualidade no ensino da educação 

superior. 

A proposta de criação dos bacharelados tinha características não 

profissionalizantes, com período de integralização curricular de três anos. O Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia teria uma carga horária de 2.400 horas e o Bacharelado em 

Humanidades de 2.460. No Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Campus Diamantina, seria 

ofertado um total de 120 vagas por semestre e o curso seria diurno. No Bacharelado em 

Humanidades, seriam ofertadas 240 vagas por semestre e o curso seria ministrado no período 

noturno (UFVJM, 2007). 

Ambos os projetos pedagógicos afirmam que os cursos devem superar a simples 

“transmissão de conhecimento e informação". Os cursos devem ser calcados em conceitos 

básicos e postura científica, mais próxima da interdisciplinaridade, mediada por uma visão 

humanística abrangente e aplicada, voltada para o enfrentamento de problemáticas novas, e 

não num conhecimento acabado para ser aplicado em situações repetitivas (UFVJM, 2008) 
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Seguindo tendências mundiais de ensino, os projetos pedagógicos dos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM preveem também uma integração de sistemas 

regionais, buscando um novo modelo de Universidade, mais flexível, mais interdisciplinar, 

menos profissionalizante no seu período inicial, além da preocupação com o intercâmbio entre 

sistemas universitários (UFVJM, 2007). Com isso evitar-se-ia a precocidade na escolha da 

carreira e consequentemente a evasão. A mobilidade estudantil dá também ao aluno a 

possibilidade de fazer uma escolha mais consciente em que universidade se matricular e fazer 

a escolha certa. 

De acordo com os Projetos Pedagógicos verificou-se que todos os cursos 

sugeridos apresentavam demandas regionais e com interação com os cursos existentes na 

UFVJM e investimentos em infraestrutura compatível com os recursos previstos pelo REUNI. 

A organização do BCT e BHu foi fundamentada conceitual e metodologicamente 

na continuidade da formação profissional em cursos de graduação que adotem os BIs como 

propedêutico para as suas áreas de conhecimento e considera que o BI pode tanto ter 

terminalidade própria como também ser requisito para a formação profissional de graduação e 

pós-graduação. 

Os egressos desses bacharelados teriam formação generalista que contempla 

conteúdos humanísticos de forma ampla, mas com base sólida na formação do pensamento 

crítico. Ao término de três anos de ambos os cursos o egresso será titulado em bacharel. A 

partir daí, seriam acrescentados componentes curriculares específicos, da engenharia no caso 

do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT), e das licenciaturas, ciências humanas no 

caso do Bacharelado em Humanidades.  

Em ambos os cursos a seleção para ingresso nos cursos específicos levará em 

consideração a avaliação do desempenho acadêmico do estudante no transcorrer do curso de 

BIs, através do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA). Posteriormente para o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia foi criada uma resolução com outros critérios para que 

fosse realizada esta transição. 

Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas a estrutura curricular do Bacharelado em 

Humanidades e do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 
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Figura 1. Estrutura Curricular do Bacharelado em Humanidades. Fonte: Projeto Pedagógico 

do Bacharelado em Humanidades (UFVJM, 2012). 
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Figura 2. Estrutura Curricular do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Fonte: Projeto 

Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (UFVJM, 2008). 

 

 

Em 2008 houve o primeiro vestibular para os bacharelados interdisciplinares. O 

ingresso na UFVJM foi feito via vestibular e ocorreu de maneira convencional. Ambos os 

cursos preencheram a totalidade das vagas, dando início assim na UFVJM a esta nova 

modalidade de curso que tinha como principais objetivos diminuir a evasão, utilizar a 

estrutura física da universidade no período noturno e atenuar a precocidade na escolha da 

carreira. A partir de 2012 começam a formar as primeiras turmas dos bacharelados na UFVJM 

e mostra-se a necessidade de conhecer se os objetivos propostos no Plano de Providência da 

UFVJM foram alcançados. Surge assim a ideia de estudar a evasão nos BIs, um dos principais 

problemas enfrentados pelos cursos superiores tradicionais do mundo inteiro. 
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2.5  A evasão, problema que afeta universidades no mundo inteiro 

 

Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre o fenômeno da evasão, serão 

apresentados estudos e teorias sobre o assunto para em seguida abordarmos a temática nos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM, Campus Diamantina. 

 

2.5.1 Conceitos e definições de evasão. 

 
Para Teixeira (1989), a universidade deveria ter o papel de destruir o isolamento; 

por meio da socialização do saber e de sua aquisição, formar o profissional para atuar em 

sociedade, alargar a mente humana, transmitindo o saber, desenvolver o saber humano e não 

apenas reproduzi-lo, contribuindo para a formação da cultura nacional. 

Dias Sobrinho (2009) afirma que o correlativo da ideia de educação como um 

bem público e direito social é dever do Estado de garantir amplas possibilidades de oferta de 

educação de qualidade a todas as camadas sociais. E continua afirmando que é necessário 

esclarecer que a “democratização da educação superior não se limita à ampliação de 

oportunidades de acesso e criação de mais vagas. Além da expansão das matrículas e da 

inclusão social de jovens tradicionalmente desassistidos, em razão de questões econômicas, 

preconceitos e outros fatores, é imprescindível que lhes sejam assegurados também os meios 

de permanência sustentável. (...) “Acesso e permanência são aspectos essenciais do processo 

mais amplo de democratização” (DIAS SOBRINHO, 2009, p.1226). Portanto conhecer os 

motivos da evasão e criar políticas de manutenção desse discente na universidade é de 

fundamental importância. Aumentar o número de vagas e não garantir a permanência do 

discente não garante a democratização do ensino. 

Sendo assim, para que isso se torne possível um dos principais problemas a serem 

enfrentados pelas universidades e que deve ser estudado e melhor compreendido é a evasão. 

Mais amplamente estudada nos anos iniciais, ensino fundamental e médio, o estudo da evasão 

na educação superior tem ganhado destaque nos últimos anos. Diversos autores discorreram 

sobre o assunto e assim vão surgindo diferentes definições e variáveis tipos de evasão. 

No Brasil, um dos estudos pioneiros sobre a evasão na educação superior pública 

foi publicado em 1996. O estudo foi elaborado por uma Comissão Especial para o Estudo da 

Evasão Superior/ Ministério de Educação e do Desporto (BRASIL/MEC/SESu, 1996), que 
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mesmo reconhecendo que conceituar os tipos de evasão poderia trazer possíveis limitações ao 

estudo, definiu a evasão em três tipos: 

 

a) Evasão do curso: seria aquela que ocorre 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; 

b) Evasão da instituição: quando o estudante desliga-se da instituição na qual está 

matriculado; 

c) Evasão do sistema: seria quando o estudante abandona de forma definitiva ou 

temporária o ensino superior (BRASIL/MEC/SESu, 1996, p. 16). 

 

De acordo com a Comissão Especial, aoestabelecer conceitos indicando 

procedimentos metodológicos baseados em critérios científicos contribui para melhorar o 

conhecimento, o diagnóstico do problema e a condução de maneira mais objetiva do processo 

de pesquisa.   

Pereira (1996) defende que a evasão na universidade ocorre quando o aluno deixa 

a instituição sem concluir nenhum curso, e é classificada nos seguintes tipos: abandono, 

cancelamento a pedido, cancelamento pela universidade e transferência para outra instituição. 

Quando o aluno deixa o curso, mas permanece na instituição, surge um quinto tipo de evasão 

denominado flutuação. O aluno está “passeando” entre os cursos da universidade com o 

intuito de descobrir a sua vocação e qual o curso que mais lhe agrada. 

Kipnis acredita “que as instituições de educação superior, principalmente as 

universidades, deveriam se voltar para dentro e necessitariam cada vez mais se auto 

conhecerem e ter um respaldo da pesquisa para o processo institucional” (KIPNIS, 2000, 

p.110). Para o autor, “a evasão ocorre somente se o indivíduo deixou completamente o 

sistema de ensino” (KIPNIS, 2000, p.115). Entender como se dá o problema contribui para 

atacá-lo de maneira mais efetiva e decisões mais acertadas serão tomadas, para garantir a 

permanência do aluno na universidade. 

Gaioso (2005) aborda a evasão como um fenômeno social complexo, definido 

como a interrupção no ciclo de estudos.  E faz uma ampla reflexão sobre a evasão e suas 

diversas causas. São apontados problemas como a falta de orientação vocacional, imaturidade 

do estudante, reprovações sucessivas, dificuldades financeiras, falta de perspectiva de 

trabalho, ausência de laços efetivos na universidade, ingresso na faculdade por imposição 

familiar, casamentos não planejados e nascimento de filhos. 

Para Cardoso (2008), a evasão do curso é como uma “evasão aparente”, visto que 

representa a mobilidade do aluno de um curso para outro. Já a evasão do sistema é 



46 

 

 

 

considerada “evasão real”, pois refere-se a desistência do acadêmico em cursar o ensino 

superior. 

Freitas (2007) define a evasão como imediata e tardia. Para ele, a evasão imediata 

é aquela consumada pelo aluno, o qual não espera uma resposta da instituição e sai do curso. 

No caso da tardia, a evasão ocorre gradativamente, o aluno vai persistindo, vai observando se 

está acontecendo melhoras naquele ponto que julga ineficiente, e não havendo progresso, 

consequentemente evade. 

Para Polydoro (2000) existe também a evasão temporária e definitiva. Na evasão 

temporária o aluno sai com a intenção de voltar logo após a resolução do problema. Na 

definitiva, o aluno se evade e não pretende voltar. 

 

2.5.2 Estudos sobre evasão. 

 

Variados trabalhos científicos têm abordado o tema da evasão na educação 

superior.  Nestes estudos foram apontadas diversas causas para o problema, como as de ordem 

psicológicas, sociológicas, organizacionais, interacionais e econômicas (Gaioso, 2005). A 

revisão literária engloba estudos como os de: Gaioso (2005), SESu MEC (1996), Pereira 

(1996), Silva Filho et al (2007), Dias Sobrinho (2009), Sampaio (2011) e Lobo (2012). Os 

estudiosos apontam a evasão como um fenômeno complexo, envolvendo desde problemas 

financeiros até problemas estruturais e psicológicos. Como observa Veloso (2000, p.14) “a 

evasão é um fenômeno complexo, comum às instituições universitárias no mundo 

contemporâneo. ” 

Silva (2013) observa que a nível de ensino superior os estudos sobre evasão ainda 

são poucos e parte tratam de levantamentos na própria instituição, 

 

“os poucos trabalhos que tratam sobre evasão no ensino superior partem de       dois 

pontos distintos: o primeiro trata das motivações para o abandono do sistema escolar 

como um todo (...) o segundo segmento de trabalhos, os chamados de avaliação de 

impacto, busca criar um perfil do aluno evadido a partir de modelos longitudinais, 

identificando as causas manifestas pelos evadidos para a desistência do curso” 

(SILVA, 2013, p.315). 

 

Nos estudos analisados diversos fatores poderiam justificar o grande número de 

evadidos, os quais podem ser de ordem interna ou externa à instituição de ensino. Como 

aponta Sganzerla (2001), as raízes das diferentes formas de abandono são distintas e as ações 

preventivas para tratarem desses comportamentos também devem ser diferentes. Antes de 
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iniciar programas de manutenção dos estudantes na universidade, é indispensável conhecer as 

formas de evasão. Não basta saber quem e quantos abandonam, mas o porquê da decisão e 

avaliar o grau de integração universitário, a fim de buscar o desenvolvimento dos sistemas. 

Moelhelecke (2007) aponta que a primeira vez que se realizou um estudo de 

âmbito nacional para o acompanhamento dos estudantes universitários, foi em 1996, quando 

foram analisadas, não apenas taxas de evasão, mas também de diplomação, de retenção de 

cursos superiores públicos no Brasil. O estudo, entretanto, não contemplou causa e ou 

motivação para a evasão e nem fatores que influenciam as taxas de diplomação e retenção. 

Portanto o trabalho citado por Moelhecke não aponta os motivos que levaram os alunos a 

evadirem, em que período é mais comum a evasão, dados que possam levar a universidade a 

criar políticas para estancar o problema. 

O referido estudo foi realizado pela Comissão Especial para o Estudo da Evasão 

Superior/Ministério e do Desporto (BRASIL/MEC/SESu, 1996), e foi um dos pioneiros sobre 

a evasão na educação superior pública. Neste estudo, os objetivos específicos definidos por 

esta Comissão eram: 

 
1. Aclarar o conceito de evasão, considerando suas dimensões concretas: a evasão de 

curso, de instituição e de ensino superior; 

2. Definir e aplicar uma metodologia homogeneizadora de coleta de tratamento de 

dados; 

3. Identificar as taxas de diplomação, retenção e evasão dos cursos de graduação da 

IESP (Instituição de Ensino Superior Pública); 

4. Apontar causas internas e externas da evasão nas universidades públicas 

brasileiras ((BRASIL/MEC/SESu, 1996, p.7). 

 

Seguindo a ordem dos objetivos especificados pela Comissão foram definidos os 

conceitos de evasão citados no tópico anterior etermos que contribuíram no estabelecimento 

de parâmetros metodológicos para o estudo da evasão. Sendo eles: 

 

1) Ano/Período-base: corresponde ao ano e semestre de ingresso do estudante na 

universidade. 

2) Ingressante: é o aluno que ingressou em dado curso, no ano/período-base 

considerado, independente da forma de ingresso na universidade (vestibular, 

transferência, reingresso, etc.). 

3) Diplomado: é o aluno que concluiu o curso de graduação dentro do prazo máximo 

de integralização curricular fixado pelo CEF (Conselho Ensino Federal). 

4) Retido: é o aluno que apesar de esgotado o prazo máximo de integralização 

curricular fixado pelo CEF, ainda não concluiu o curso, mantendo-se, entretanto, 

matriculado na universidade. 

5) Evadido: é o aluno que deixou o curso sem concluí-lo. 

6) Geração completa: corresponde à situação do conjunto de ingressantes em um 

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

curricular ((BRASIL/ME/C/SESu, 1996, p.20). 
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Em seguida, após definição dos conceitos de evasão, dos parâmetros 

metodológicose observando como se dava o ingresso e saída do discente da universidade, o 

estudo chegou a uma fórmula para o cálculo da evasão expressadacomo: 

 
(1) 

em que Ni representa o número de ingressantes, Nd o número de diplomados e Nr o número 

de retidos (BRASIL/ME/C/SESu, 1996, p.17.) 

E por fim apontou fatores externos e internos à instituição que contribuem de 

maneira significativa para a evasão. Entre as causas externas foram citados fatores: 

 

1) Relativos ao mercado de trabalho; 

2) Relacionados ao reconhecimento social da carreira escolhida; 

3) Afetos à qualidade da escola do ensino fundamental e médio; 

4) Vinculados a conjunturas econômicas específicas; 

5) Dificuldades financeiras do estudante; 

6) Relacionadas às dificuldades de atualizar-se a universidade frente aos avanços 

tecnológicos, econômicos e sociais da contemporaneidade; 

7) Vinculados à escolhaprecoce da profissão; 

8) Relacionados a dificuldades pessoais de adaptação à vida universitária;  

9) Decorrentes da incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do 

mundo do trabalho; 

10) Decorrentes do desencanto ou da desmotivação dos alunos com cursos 

escolhidos em segunda ou terceira opção;  

11) Decorrentes de dificuldades na relação ensino-aprendizagem, traduzidas em 

reprovações constantes ou na baixa frequência das aulas; 

12) Decorrentes da desinformação a respeito da natureza dos cursos; 

13) Decorrente da descoberta de novos interesses que levam a realização de novo 

vestibular. (BRASIL/MEC/SESu, 1996, p.27). 

 

 

Quanto aos fatores internos destacam-se os referentes aos recursos humanos, 

aspectos didáticos e pedagógicos, composição curricular, à qualidade do corpo docente, à 

organização da universidade e a infraestrutura da instituição (BRASIL/MEC/SESu, 1996). 

De acordo com Silva Filho et al. (2007) é importante que se priorize também a 

compreensão das questões de ordem acadêmica, como as expectativas do aluno em relação ao 

curso ou à instituição que podem encorajá-lo ou desestimulá-lo a priorizar a conclusão do 

curso. Ribeiro (2003) aponta que problemas no próprio curso podem contribuir para o 

fenômeno da evasão. De acordo com ele 

 

[...] “uma posição mais respeitável consiste em ver qual problema está tendo aquele 

curso no qual ocorre maior evasão. Estarão as aulas sendo mal ministradas, será o 
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programa ruim ou superado? Ou razões que não culpem o curso- faltarão 

equipamentos, desconhecerão os vestibulandos em que consiste aquela carreira? ” 

(RIBEIRO, 2003, p.43). 

 

E critica ainda o fato de a evasão ser sempre tratada como um problema. Ele 

acredita que: 

[...] “aquela na qual todos os cursos tivessem 100% de não evasão. Tal tem como o 

defeito o de ser totalmente irrealista. [...] A evasão pode constituir uma reação 

bastante saudável, não só em face dos defeitos acima expostos (aulas ruins, 

programas velhos, ignorância de rumos), mas perante o próprio modelo de 

universidade baseada em formações definidas de uma vez por todas” (RIBEIRO, 

2003, p.43) 

 

Lobo (2012) acredita que o problema da evasão deve ser discutido com todos os 

envolvidos na IES, das áreas acadêmicas e administrativo-financeiras, como gestores, 

professores, colaboradores e representantes de alunos, pois este combate não pode ser 

encarado apenas como uma gestão de marketing ou atendimento, mas fazer parte de ações 

estratégicas, com planejamento, execução, acompanhamento e avaliação. 

Em um estudo pioneiro realizado por Barreto Andrade (2012), sobre a evasão nos 

Bacharelados Interdisciplinares na UFBA, verificou-se que o abandono dos estudos nesta 

instituição é motivado pela falta de adaptação ao currículo, pela indisposição às regras e 

mecanismos de funcionamento de um curso de graduação, pelas limitações institucionais e 

por questões financeiras que apontam para a necessidade de redirecionamento da ação de 

gestores e docentes, tanto no campo pedagógico quanto no âmbito administrativo. 

Coulon (2008) aponta o primeiro ano como o momento crucial de vulnerabilidade 

no itinerário acadêmico. Nesse período ocorre o maior número de abandonos, ligados ou não 

a experiências de fracasso nos estudos e às relações conflitantes que podem se estabelecer 

entre estudo e trabalho. O estudante precisa aprender um mundo inteiramente novo, situado 

longe das regras escolares a que estava anteriormente habituado, e combinar as exigências dos 

diferentes mundos onde circula. Para esse autor o primeiro ano universitário pode ser definido 

como o “ano de todos os perigos”.  

Ao entrar na universidade, o discente deve familiarizar-se com o mundo das ideias 

e, é preciso compreender as regras que regem esse novo mundo. Entretanto, o que é mais 

estranho, é que essas competências e regras não são informadas aos neófitos e, talvez, elas 

não sejam claras sequer para os professores. A memorização ainda é o processo psicológico 

básico mais familiar ao mundo da educação, mesmo a universitária (SAMPAIO, 2011).  

Em pesquisa realizada por Gaioso (2005), as principais razões apontadas pelos 

autores, como os responsáveis pela evasão foram a repetência; a desistência do curso em uma 
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IES por ter conquistado uma nova vaga na mesma ou em outra instituição, via vestibular; a 

falta de orientação educacional no ensino médio; o desprestígio na profissão; a (des) 

motivação e o horário de trabalho incompatível com o estudo. 

O estudo aponta evidências de que a reprovação em uma ou mais disciplinas 

tornam os alunos mais propensos a desistirem de seus cursos. Segundo a UNESCO (2004), 

repetência e evasão são fenômenos, que em muitos casos, estão interligados e ocasionam o 

abandono do curso. E que os alunos de menor renda familiar apresentam maior probabilidade 

de evadir. Verificou-se também que a falta de informação sobre a profissão e o curso em que 

os alunos ingressaram levam muitos a evasão. Ao perceberem que agiram movidos pelas 

expectativas infundadas a respeito da instituição ou da profissão escolhida, decepcionam com 

o curso superior e a universidade e passam a considerar a possibilidade de desistência 

(GAIOSO, 2005). 

O estudo observou também as causas da evasão na visão do aluno. De acordo com 

o estudo, muitos se queixam de ter de fazer a opção profissional ainda muito jovens, 

adolescente num período de conflitos, sem dimensões dos afazeres profissionais.  Para muitos 

alunos o trabalho não é consequência direta das agências econômicas, mas instrumento para 

distanciar das obrigações acadêmicas. Muitos entrevistados enfatizaram a falta que sentiam de 

grupos de amigos para dividir as ansiedades, estudar, trocar ideias e até mesmo sair nos finais 

de tarde ou de semana. Alguns declararam que a imposição dos responsáveis para que 

entrassem cedo na universidade os levou a escolher um curso qualquer, sem a aptidão para tal, 

apenas visando satisfazê-lo e obter liberdade. Os que manifestaram tais razões para a evasão 

manifestaram certa decepção por terem cedido às imposições e perdido tempo e dinheiro 

(GAIOSO, 2005). 

Analisando uma universidade particular observaram que “grande parte da evasão 

acontece no primeiro semestre e até, o terceiro semestre, os índices são mais altos, 

estabilizando-se após esse período. Quanto ao desempenho acadêmico: muitas vezes 

reprovações e médias baixas também se mostram significativas. A área de conhecimento onde 

o curso está inserido também demonstra uma maior ou menor propensão à evasão” (Fritsch e 

Vitelli, 2015, p.89). Pode-se observar que os problemas enfrentados tanto nas universidades e 

faculdades particulares se assemelham aos problemas das universidades e faculdades públicas. 

No caso das particulares, outro problema enfrentado é a inadimplência. Fritsch e Vitelli 

(2015) afirmam que a inadimplência e a matrícula em poucas atividades acadêmicas durante 

os semestres também se revelam como indicador de um potencial aluno evadido. Nas 
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universidades públicas é mais comum atividades extracurriculares como Programas de 

Iniciação Científica, Programas de Extensão que além de promover outras atividades além da 

sala de aula, muitas vezes contemplam o aluno com bolsas o que ajuda a permanecer na 

universidade durante o período de estudo.  

Entretanto, pesquisa realizada por Silva Filho et al. (2007) revelou que são poucas 

as instituições que possuem um programa institucional regular de combate à evasão, com 

planejamento de ações, acompanhamento de resultados e coletas de experiências bem-

sucedidas. Os autores observam ainda, o fato de se minimizar frequentemente as razões da 

evasão, apontando em geral a falta de recursos financeiros do aluno como principal causa para 

a interrupção de seus estudos.  

Outros estudos divulgados abordam os prejuízos causados pela evasão. Dados 

divulgados nos mostram que o número de ingressantes não correspondem ao de concluintes. 

Isso acaba gerando desperdício de espaço físico, de estrutura, de servidores contratados, de 

material para as universidades e também para o acadêmico e sua família. Ao final do curso as 

turmas em geral apresentam reduzido número de alunos gerando grande ociosidade dos 

espaços físicos.  

De acordo com Fialho (2014), no âmbito da instituição de ensino superior, a 

evasão divide-se em três tipos de perdas, a econômica, a social e o descumprimento da função 

política e gerencial da instituição. Souza e Tomio (2010) complementam que a evasão escolar 

impede que a IES cumpra o seu propósito de produzir conhecimentos e prestar serviços a 

sociedade. 

Lobo (2012) delineia os danos causados pela evasão superior como sendo do 

ponto de vista dos recursos humanos e materiais, como também perda de tempo de todos os 

envolvidos. Pereira (2013) retrata que a evasão afeta o aluno, a instituição, a sociedade, a 

família e as políticas públicas do país. A evasão afeta o aluno que se sente desmotivado, 

trazendo prejuízos de ordem pessoal, profissional, de investimentos e de tempo. A instituição 

será afetada financeiramente com a ociosidade da vaga, da estrutura física do recurso humano. 

A sociedade deixa de receber profissionais qualificados. A família pode ter prejuízos 

econômicos, além da frustração pela não conclusão do curso superior e diminuição da 

expectativa de um sucesso profissional. 
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3 Métodos e Pesquisa 

  

A presente sessão tem como objetivo descrever como se desenvolveu a pesquisa, 

identificação do público alvo, bem como os procedimentos de coleta, análise e tratamento dos 

dados coletados. 

 

3.1 Categoria da Pesquisa 

 

A pesquisa pode ser definida como qualitativa quantitativa e descritiva. De acordo 

com Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações. 

Andrade (2001) corrobora com a ideia de Gil e destaca que a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o 

pesquisador não interfere neles. São utilizadas técnicas padronizadas de coleta de dados como 

questionários, entrevistas estruturadas, observação sistemática. 

Quanto às tipologias de pesquisa no que se refere aos procedimentos, ela pode ser 

classificada como estudo de caso, por se tratar do estudo de uma modalidade específica da 

UFVJM (YIN, 2000). E como levantamento ou survey. Segundo Gil (1999), as pesquisas de 

levantamento 

 
“se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo conhecimento se deseja 

conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado, para em seguida, mediante 

análise quantitativa, obter conclusões correspondentes aos dados coletados” (Gil, 

1999, p.70). 

 

O objetivo da pesquisa é realizar o levantamento da evasãonas turmas dos 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs) do Campus de Diamantina – que ingressaram em 2009. 

A finalidade do estudo é analisar os motivos da evasão nesta modalidade de ensino. 

 

3.2  Desenvolvimento da pesquisa 

 

O primeiro passo para iniciar a pesquisa foi um levantamento bibliográfico sobre 

autores e outras pesquisas já realizadas sobre o assunto.  

Foi solicitado junto à PROGRAD/UFVJM, uma relação nominal dos alunos 

evadidos com endereço, telefone e e-mail para que pudessem ser localizados.  Esta relação foi 
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fornecida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), através de planilhas 

eletrônicas do Microsoft Excel. Os dados fornecidos foram referentes ao período de 2009, ano 

de implantação dos BIs até o ano de 2015 período de início da pesquisa. 

Foi necessário definir qual o tipo de evasão seria levado em consideração, e o 

critério adotado foi a evasão do curso. Desde que o aluno tenha se matriculado e a sua forma 

de rompimento com o curso tenha sido diferente da diplomação será considerado evadido.  

Mesmo que esse discente tenha ingressado em outro curso na UFVJM o seu status continua 

sendo o de evadido.  

O projeto foi aprovado pelo Conselho de Ética e Pesquisa (CEP) da UFVJM, 

juntamente com os questionários que foi aplicado aos discentes evadidos e também aos 

docentes. Os questionários utilizados para coleta de dados são qualitativos e quantitativos. A 

sua elaboração levou em consideração aspectos como o anonimato do entrevistado e 

perguntas de fácil resposta.  

 

3.3 Instituição de ensino pesquisada 

 

A Instituição de Ensino objeto de pesquisa é a UFVJM (Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri), que possui Campus em Diamantina e Campus Avançado 

em Teófilo Ottoni, Janaúba e Unaí. 

Os cursos analisados serão os Bacharelados Interdisciplinares em Ciência e 

Tecnologia (BCT) e Humanidades (BHu) que iniciaram as atividades na UFVJM em 2009, 

Campus Diamantina. 

 

3.4  Definição da amostragem  

 
A amostra considerada foi definida como sendo cinquenta alunos do BCT e 

cinquenta alunos do BHu, os quais foram contatados através de e-mail, telefone, skype e redes 

sociais. De acordo com Malhorta (2006, p.326), “os entrevistados são escolhidos porque se 

encontram no lugar exato e no momento certo”. Portanto a amostragem pode ser definida 

como amostragem por conveniência. No caso da pesquisa nos bacharelados interdisciplinares 

da UFVJM os alunos aos quais foram aplicados o questionário se encontravam na UFVJM no 

período analisado; portanto se encontram no lugar exato e no momento certo como descreve 

Malhorta (2006). Por sugestão do CEP – Conselho de Ética e Pesquisa foi elaborado também 
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um questionário para ser aplicado aos docentes. De acordo com o Parecer Consubstanciado do 

Conselho seria importante conhecer o ponto de vista dos docentes com relação a evasão 

destes alunos. O questionário possui quinze questões onde busca-se conhecer sobre a 

experiência pedagógica deste docente e como ele percebe a evasão nos bacharelados e de que 

maneira ele acredita que sua disciplina contribui ou não para a evasão deste discente  

Os questionários aplicados aos docentes e aos discentes foram elaborados com 

base nos objetivos da pesquisa, de maneira semiestruturada, tendo como base estudos 

realizados sobre evasão. As questões buscaram levantar os motivos que levaram o aluno a 

optar pelo curso, o perfil dos evadidos entrevistados, em que situação se deu a evasão e os 

fatores que o levaram a evadir. 

 

3.5  Aplicação dos questionários: instrumento da pesquisa 

 

Para a aplicação dos questionários foi solicitado a PROGRAD os dados dos 

alunos evadidos que solicitou ao DTI o envio de uma planilha com o nome, telefone e e-mail 

dos alunos evadidos no período de abrangência da pesquisa (2009 a 2015). Os dados enviados 

eram referentes somente aos cursos pesquisados Bacharelado em Ciência e Tecnologia e 

Bacharelado em Humanidades. 

Os questionários foram tabulados em uma planilha do Google docs, o qual 

poderiam ser enviados através do e-mail, em documento do word ou em papel impresso para 

que fossem aplicados aos discentes evadidos. O questionário discente (Anexo A) trazia um 

pequeno texto informando sobre a pesquisa e convidando o estudante evadido a responder as 

questões com o objetivo de identificar o motivo de desligamento do curso. Junto era 

encaminhado também o TLCE (Apêndice A). 

Ao enviar o questionário pelo e-mail fornecido pelo DTI observou-se que os 

problemas para contatar o discente começavam: os dados fornecidos pelo departamento de 

tecnologia e informação estavam desatualizados. Portanto um número expressivo de e-mails e 

telefones estava incorreto ou não pertenciam aos alunos, sendo assim os questionários não 

chegavam aos discentes. Apesar disso a maior parte dos questionários foi respondida através 

do e-mail e da planilha do Google docs. 

Outro instrumento utilizado para contatar o discente evadido foram as redes 

sociais, principalmente o facebook. Através do contato com um aluno era possível conseguir 

informações sobre outro colega evadido e conseguir localizá-lo. Porém muitos dos alunos 
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recebiam as mensagens, mas não se disponibilizavam a responder os questionários. Outros 

afirmavam que iriam responder e não o faziam. Este fato foi bastante comum com os 

discentes do Bacharelado em Humanidades.  

Apesar de todos os esforços para localizar os discentes evadidos e conseguir que o 

questionário fosse respondido, não houve uma expressiva participação, principalmente pelos 

alunos do Bacharelado em Humanidades. Dos cinquenta questionários previstos para serem 

aplicados em cada bacharelado, foram respondidos quarenta e cinco do BCT e vinte e sete do 

BHu.  Quanto ao questionário docente dos vinte e cinco previstos para cada bacharelado, 

dezessete docentes do BCT e somente quatro do BHu responderam. Porém há quatorze 

docentes vinculados ao Bacharelado em Humanidades. O contato com os docentes do BCT 

foi mais fácil, pois devido a minha função de secretária do curso tinha acesso a todos eles. 

A aplicação dos questionários ocorreu no período de abril a junho devido a grande 

dificuldade em localizar e contatar os alunos. Os resultados obtidos através da análise dos 

dados coletados serão apresentados em forma de tabelas e diagramas. 
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4  Descrição da Pesquisa e Análise dos Resultados 

 

A presente sessão tem como objetivo descrever, analisar e interpretar os dados 

coletados durante a realização da pesquisa e aplicação dos questionários aos alunos evadidos 

dos Bacharelados em Ciência e Tecnologia e Humanidades. 

O estudo teve início com a consulta de fontes bibliográficas sobre o assunto como 

livros publicados, revistas, teses de doutorado, dissertações, artigos acadêmicos com o 

objetivo de produção de um referencial teórico que pudesse embasar a realização das demais 

etapas do estudo. 

Em seguida foi empreendida a análise de documentos fornecidos pelos setores da 

UFVJM e disponibilizados no site da universidade. Além dos documentos mencionados foi 

feito um levantamento quantitativo dos alunos evadidos junto às coordenações dos cursos. O 

número total de evadidos para cada curso compreendendo todo o período, estão representados 

nas Tabelas 2 e 3. Essas tabelas foram fornecidas pelas coordenações de curso através de 

SIGA – Sistema de Gestão Acadêmico. 

 

Tabela 2. Diplomação e Evasão do BCT. 

Fonte: SIGA Ensino – BCT – 2017. 

 

 

 

Curso: BCT - Currículo 20091 

Período Ingressantes Diplomação Evasão 
2009/1 120 76 63,3% 44 36,6% 

2009/2 120 64 53,3% 56 46,6% 

2010/1 127 49 38,5% 77 60,6% 

2010/2 120 29 24,1% 90 75,0% 

2011/1 124 55 44,3% 63 50,8% 

2011/2 131 33 25,1% 82 62,5% 

2012/1 140 31 22,1% 95 67,8% 

2012/2 142 23 16,1% 90 63,3% 

2013/1 138 42 30,4% 56 40,5% 

2013/2 135 14 10,3% 73 54,0% 

2014/1 139 4 2,8% 60 43,1% 

2014/2 154 0 0,0% 73 47,4% 

2015/1 157 1 6,0% 49 31,2% 

2015/2 139 3 2,1% 45 32,3% 

Currículo Mínimo para conclusão 
   

2009/1 6 semestres 
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Tabela 3. Diplomação e Evasão do BHu. 

Curso: BHu - Currículo 20091 

Período Ingressantes Diplomação Evasão 

2009/1 110 73 66,3% 37 33,6% 

2009/2 161 84 52,1% 77 47,8% 

2010/1 250 87 34,8% 163 65,2% 

2010/2 232 98 42,2% 131 56,4% 

2011/1 239 100 41,8% 140 58,5% 

2011/2 237 76 32,0% 154 64,9% 

2012/1 207 59 28,5% 131 63,2% 

2012/2 189 47 24,8% 130 68,7% 

2013/1 194 49 25,2% 114 58,7% 

2013/2 125 9 7,2% 67 53,6% 

2014/1 203 6 2,9% 99 48,7% 

2014/2 111 0 0,0% 54 48,6% 

2015/1 196 0 0,0% 109 55,6% 

2015/2 91 0 0,0% 38 41,7% 

Currículo  Mínimo para conclusão     

2009/1 6 semestres    

Fonte: SIGA Ensino – BHu – 2017. 

* A diplomação está calculada pelo número de alunos em situação Concluído. 

* A evasão está calculada pelo número de alunos em situação Desligado, Reopção de curso, Desistente na 

Matrícula, Transferidos Ex Ofício, Cancelado, Transferido e Desistente. 

 

As tabelas anteriores informam quantos alunos ingressaram a partir do primeiro 

semestre de dois mil e nove (2009/1) até o segundo semestre de dois mil e quinze (2015/2). 

Informam também o número de diplomados e o número de evadidos ao final dos seis 

semestres (três anos) necessários para a conclusão do primeiro ciclo de formação.  

Pode-se observar que existe uma variação nos índices de diplomação e evasão. Os 

semestres iniciais possuem um índice menor de evasão enquanto no período intermediário de 

consolidação dos cursosos índices são maiores. Nos anos seguintes essa evasão vem sofrendo 

uma queda, porém sem atingir o índice de 5% estipulado no Plano de Providência da UFVJM. 

Verifica-se também uma queda no número de diplomação nos últimos 4 semestres, este fato 

se deve ao período mínimo para conclusão do curso que são 6 semestres. Os alunos que 

entraram no segundo semestre de dois mil e treze (2013/2) estão previstos para diplomar em 

2017. 
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4.1  Análise do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

 

A partir dos dados obtidos através da aplicação dos questionários aos alunos 

evadidos a pesquisa pretende traçar o perfil deste aluno conhecendo um pouco a sua história e 

trajetória estudantil dos alunos do BCT. As questões tratam de características pessoais do 

aluno, como estado civil, número de filhos, grau de escolaridade, profissão dos pais, 

participação na vida financeira da família, expectativas quanto à universidade e ao curso.  

 

4.1.1 Caracterização pessoal do aluno  

 

Quarenta e quatro alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia responderam 

ao questionário. Um aluno encaminhou e-mail justificando que não poderia responder a todas 

as questões, pois se matriculou e logo foi chamado em outra universidade não chegando a 

permanecer por um período longo na UFVJM, portanto não acreditava que as perguntas 

poderiam se aplicar a ele. O que colabora com a pesquisa mostrando que com a possibilidade 

de se candidatar a outras universidades através do SiSu, muitas vezes o aluno se matricula em 

uma universidade podendo ser chamado em outra de maior interesse, evadindo sem mesmo 

ter contato com o curso ou com a universidade. 

 As primeiras perguntas do questionário estavam relacionadas ao estado civil e ao 

número de filhos do aluno. Observa-se que mais de 90% dos alunos eram solteiros e não 

tinham filhos. 

Na Tabela 4 está apresentado o grau de escolaridade dos pais, onde se observa que 

apenas um terço deles têm curso superior ou pós-graduação. 

 

Tabela 4. Grau de Escolaridade dos pais 

Escolaridade dos pais Número de alunos Percentagem 

Primeiro grau incompleto 2 4,7% 

Primeiro grau completo 4 9,3% 

Segundo grau incompleto 3 7% 

Segundo grau completo 13 30,21% 

Graduação incompleta 6 14% 

Graduação completa 9 20,9% 

Pós-graduação completa 6 14% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 
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Dos quarenta e quatro alunos que responderam ao questionamento se 

participavam da vida econômica da casa, trinta e dois responderam que não, ou seja, pouco 

mais de 70%. Quase 80% dos alunos não trabalharam enquanto cursavam o BCT. O tipo de 

moradia utilizada enquanto cursavam o BCT está indicado na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Tipo de moradia enquanto cursava o BCT. 

Tipo de moradia enquanto cursava o BI Número de alunos Percentagem 

Pais 10 22,7% 

Companheira 1 2,3% 

Parentes 2 4,6% 

República 23 52,3% 

Outro 4 9,1% 

Pensão 4 9,1% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017 

 

Verifica-se então que a maioria dos alunos que responderam ao questionário 

referente ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia é solteira, não possuem filhos, são 

provenientes de outras cidades e podem se dedicar tempo integral aos estudos, pois não 

trabalhavam e não participavam da vida econômica da família. 

 

4.1.2 Trajetória escolar do aluno no ensino fundamental e médio. 

 

A trajetória deste aluno durante o ensino fundamentale médio, apresentada na 

Figura 3, é fundamental para entender se influenciou na sua decisão em evadir do curso. 

Observa-se que mais de dois terços dos alunos são oriundos de escola pública. Com relação 

ao rendimento escolar no ensino médio, em torno de 48% definiram o seu desempenho como 

bom e cerca de 43% como excelentes.  

Ao serem questionados se o ensino médio teve alguma relação com a evasão do 

curso, cerca de 75% do total dos alunos que responderam ao questionário apontaram que a sua 

formação no ensino médio não contribuiu para que evadisse do curso.  
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Figura 3. Trajetória escolar do aluno no ensino fundamental e médio. 

 

 Pode-se concluir que a trajetória do aluno matriculado no BCT, no ensino 

fundamental e médio, em sua maioria, não teve relação com a evasão dos mesmos. Alguns 

participantes relataram como se sentiam em relação à formação no ensino médio. Um aluno 

afirmou “meu ensino médio foi muito bom e ainda fazia cursinho”. Outro aluno relatou “o 

ensino médio não influenciou em nada no cancelamento do curso. Passei em outra 

universidade federal mais consolidada e com mais tradição em Engenharia”. Outro afirmou 

“tive uma boa base nos conteúdos de exatas/ciências”.  

Porém houve relatos de alunos que acreditam que se o ensino médio fosse de 

melhor qualidade poderia ter se saído melhor durante o curso, tal como “infelizmente o ensino 

médio público não prepara o aluno para um curso superior, especificamente exata”.  Alguns 

alunos acreditam também que o ensino médio foi fraco, mas que de sua parte faltou um pouco 

de esforço para continuar no curso, como pode ser visto na declaração “por ter estudado a 

vida toda em escola pública acredito que meu desempenho na faculdade ficou prejudicado, 

claro que caberia um esforço a mais da minha parte, porém, havia coisas básicas em algumas 

matérias que eu não obtinha conhecimento”. 

Continuando a investigar sobre a trajetória escolar do aluno evadido foi 

perguntando aos mesmos se já haviam iniciado ou concluído algum outro curso superior. O 

resultado é apresentado na Tabela 6, onde se verifica que mais de 70% dos alunos estão 

fazendo ou já concluíram outro curso superior. 
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Tabela 6. Iniciou/ Concluiu algum outro curso superior. 

Iniciou /concluiu algum outro curso superior 
 

Sim, estou cursando 25 56,80% 

Sim, já conclui 9 20,50% 

Não 10 22,70% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 

 

4.1.3 Expectativas quanto a universidade e a escolha do curso. 

 

 Para entender qual era a expectativa do aluno com relação à escolha do curso e da 

universidade é importanteconhecer o que aluno sabia sobre esta nova modalidade de ensino, 

sobre a universidade e se estes fatores poderiam ter contribuído para que ele evadisse. 

 As expectativas do aluno com relação à universidade estão representadas na Tabela 7. 

Os motivos que o levaram a escolher o BI estão representados na Figura 4. 

 

Tabela 7. Expectativas em relação a universidade 

Perspectivas em relação a universidade Número de alunos Percentagem 

Formação profissional para o trabalho 32 72,7% 

Formação teórica voltada para a pesquisa 4 9,1% 

Aquisição de cultura geral e ampla 2 4,5% 

Fazer um curso superior 4 9,1% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 

 

 

Figura 4. Motivos que levaram os alunos evadidos a escolher o BCT. 
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Cerca de 72% procuravam uma formação profissional para o trabalho. Pouco mais 

de 10% dos alunos escolheram pela forma de ensino diferenciado e chama a atenção que mais 

de 30% indicaram outros motivos diferentes dos colocados como opções na pergunta.  

 Por ser uma modalidade nova de ensino é imprescindível verificar o 

conhecimento que os alunos têm a respeito do BI. Dos alunos respondentes, cerca de 16% 

nunca tinham ouvido falar em Bacharelado Interdisciplinar e 75% sabiam que após a 

conclusão do BI poderiam seguir para a Engenharia, pós-graduação ou mercado de trabalho. 

Mas, quase 90% tinham como objetivo específico ao matricular-se no BI, fazer uma das 

engenharias oferecidas, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8. Principal objetivo do aluno e pretensões após o BI. 

Principal objetivo do aluno Nº alunos Percentagem 

Fazer uma das Engenharias Oferecidas 38 86,40% 

Fazer um curso superior 4 9,00% 

Outro 2 4,50% 

Pretensões após o BI 
  

Continuar em algum curso de Engenharia 32 72,70% 

Entrar no mercado de trabalho 8 18,20% 

Fazer uma Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado) 3 6,80% 

Aquisição de uma cultura geral e ampla 1 2,30% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017 

 

 Os motivos da escolha da UFVJM estão representados na Figura 5. 

 

Figura 5. Motivos que levaram o aluno evadido a escolher a UFVJM. 
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Observa-se que a escolha da UFVJM como universidade para estudar foi pelo fato 

de ser de Diamantina para 25% dos alunos e por estar próxima da sua cidade natal para cerca 

de 36% dos alunos, conforme Figura 5. 

 

4.1.4 Adaptação à universidade e ao curso. 

 

 Para se compreender como foi a adaptação ao aluno à universidade, um universo 

até então desconhecido para o discente, procurou-se entender como ele se sentia com relação 

ao curso e à universidade. Os resultados estão na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Como foram os semestres iniciais. 

Como foram os semestres iniciais Número de alunos Percentagem 

Ruim 14 31,81% 

Regular 14 31,81% 

Bom 9 20,51% 

Excelente 2 4,50% 

Péssimo 5 11,40% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017 

 

Verifica-se que mais de dois terços dos alunos consideraram os semestres inicias 

como péssimos, ruins ou regulares. Esse resultado reitera a afirmação de Fritsch e Vitelli 

(2015, p.89), “grande parte da evasão acontece no primeiro semestre e até, o terceiro 

semestre, os índices são mais altos, estabilizando-se após esse período”.  

Sendo assim é importante saber se o aluno conseguia compreender o 

funcionamento da universidade como um dos motivos que levaram os alunos a evasão. A 

maioria compreendia o funcionamento da universidade somente em alguns aspectos e outros 

disseram não compreender o funcionamento da universidade. Não conhecer o funcionamento 

da universidade pode deixar o aluno desmotivado, o que pode contribuir para a evasão. 

Outra questão importante é a dedicação do aluno ao curso, cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 10. Verifica-se que pouco mais da metade dos alunos dedicam mais 

de 04 horas por dia aos estudos. Entretanto, mais de 80% afirmam que esse tempo não era 

suficiente, menos de 30% consideravam seu rendimento bom e quase 90% não estavam 

satisfeitos com o mesmo. 
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Tabela 10. Dedicação do aluno ao curso. 

Dedicação do aluno ao curso Número de alunos Percentagem 

Menos de 04 horas ao dia 13 29,5% 

4 horas ao dia 7 15,9% 

Mais de 04 horas ao dia 23 52,3% 

Outros 1 2,30% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017 

 

 Para saber como o aluno se orientava, buscava informações sobre o curso e se ele 

conseguia obter estas orientações com presteza foi perguntado ao aluno com ele obtinha 

informações acerca do curso. Metade afirmou obter informações através de colegas, outros 

através da página eletrônica da universidade e uma pequena parcela através de setores 

específicos da universidade. Pouco mais da metade dos alunos consideram adequado o 

atendimento realizado por setores específicos do curso como secretaria, colegiado e 

coordenação de curso. 

  O próximo passo é verificar se o aluno compreendia o funcionamento do curso e 

tinha conhecimento da matriz curricular. Metade afirma que não. A maioria considera como 

bom ou excelente fazer a escolha de disciplinas de natureza optativa/ livre, apesar de não 

terem segurança na escolha das mesmas. 

Questionados se recebeu alguma orientação pedagógica de algum professor 

durante as escolhas das disciplinas, cerca de 79% disseram que não tiveram nenhum tipo de 

orientação.  

Observa-se então que escolher a própria trajetória dentro do curso agrada aos 

alunos. Ter um currículo mais flexível diminuindo a sua rigidez foi um aspecto bem aceito na 

comunidade estudantil. Porém muitos alunos responderam não se sentir seguros nas escolhas 

das disciplinas e que não tiveram nenhum tipo de orientação para a escolha das mesmas. O 

que pode impactar para a evasão do aluno. 

Vários são os motivos apontados pelos alunos do BCT, como justificativa para se 

desvincularem do curso, desde aqueles ligados diretamente com a instituição até os 

intrínsecos a eles, tais como problemas de ordem financeira, afetiva e de incompatibilidade 

(Figura 6). 
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Figura 6. Motivos que levaram o aluno a se desvincular do curso. 

 

Observa-se claramente uma diversidade de motivos, sendo que a transferência 

para outra instituição o mais relevante. Novamente há uma relação com a matrícula feita via 

SiSu, conforme já comentado anteriormente. E como observa Barreto Andrade (2014), muitos 

alunos buscam por cursos tradicionais “já consolidados numa busca por segurança e maiores 

certezas quanto ao futuro, fazendo um uso mais racional do tempo que dispõem para investir 

na formação. ” (Barreto Andrade, p. 154, 2014). 

Na Figura 7 é apresentada a distribuição do desligamento em função do semestre 

do curso. Observa-se que um terço dos alunos desistem no primeiro período e metade nos dois 

primeiros semestres. 

 

 

Figura 7. Distribuição do número de evasão por semestre do curso. 
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 Esse fato comprova o relato de vários autores, ao afirmarem que no primeiro 

semestre do curso ocorre o maior número de evasão. Como por exemplo, Coulon (2008) que 

aponta o primeiro ano como o momento crucial de vulnerabilidade no itinerário acadêmico. 

De acordo com ele é nesse período que ocorre o maior número de abandonos, ligados ou não 

a experiência de fracasso nos estudos e às relações conflitantes que podem se estabelecer 

entre estudo e trabalho.  Percebe-se que a medida que os semestres avançam esse percentual 

de evadidos tende a diminuir. 

Outro ponto relevante é verificar que para metade dos alunos, a decisão de 

solicitarem o desligamento do curso tenha sido decisão do próprio aluno. Em compensação, 

cerca de 40%relatam que se desligaram por outros problemas, entre eles a dificuldade 

financeira. Gaioso (2005) em estudo realizado observa que são diversos os problemas que 

contribuem para a evasão entre eles falta de orientação vocacional, imaturidade do aluno e 

problemas financeiros. A ampla maioria dos alunos informa que não receberam nenhum tipo 

de auxílio institucional enquanto cursavam o BCT na UFVJM. 

 Alguns alunos relataram como se sentiam com relação ao curso e os motivos que 

o levaram a desistir, a saber: “me sentia insatisfeita com o curso, pois além da estrutura 

precária na época que me decepcionou muito, o curso não era o que eu imaginava e percebi 

que não me identificava com a formação oferecida”, “fiz o ENEM novamente e entrei em 

outra universidade”, “desliguei da universidade por falta de dinheiro”, “transferi ao 

deflagrarem a greve”, “não me identifiquei com o curso e passei em outro pelo SiSu e larguei 

o BCT”, “a cidade de Diamantina não dispunha de acomodações para estudantes e [...] 

empregos para os estudantes era praticamente impossível”, “era como se estivesse vendo as 

aulas em outro idioma, ..., como se fosse em outra língua”, “nunca gostei de algumas matérias 

como biologia e química, pode ter sido os professores ou eu mesma que não tenho aptidão 

para tais”, “formação em escola pública e o desinteresse por exatas também me ajudaram a 

repensar minha escolha pelo curso, uma vez que não tinha preparo suficiente para dar conta 

das matérias”. 

Alguns alunos relataram motivo, “escolhi me transferir para uma universidade 

com maior tradição em cursos de engenharia. Desta forma, esta outra universidade (onde me 

formei) me oferecia melhor estrutura e melhores perspectivas para ingresso no mercado de 

trabalho após a conclusão da graduação”. 
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 Portanto, os motivos citados para a evasão são os mais variados, podendo ser por 

motivos internos como falta de estrutura do curso ou da universidade e externos como 

dificuldade financeira. Podem estar relacionadas com a formação anterior do aluno, com a 

falta de maturidade na escolha da carreira. Não existe uma causa comum; sendo difícil 

mensurar estatisticamente as causas da evasão. 

 Cerca de 74% dos respondentes avaliaram a sua saída do curso como positiva, não 

era o curso que queriam fazer.A maioria dos evadidos continuou os estudos, sendo que alguns 

já até concluíram. Mais da metade dos alunos consideram que a experiência no BCT o ajudou 

na escolha do novo curso.  

 

 4.1.5  Visão docente sobre a evasão no BCT. 

 

 Procuramos obter também a visão dos docentes do BCT a respeito da evasão no 

curso. Foi aplicado um questionário junto aos mesmos, com questões relacionadas às 

disciplinas lecionadas, experiência no ensino superior, grau de escolaridade, contato com as 

práticas pedagógicas durante a sua formação e a percepção de como se dá a evasão do 

discente: período, motivações e outros fatores que julgassem importantes. De um total de 25 

docentes, 17 responderam. 

 Os professores do Bacharelado em Ciência e Tecnologia lecionam as disciplinas 

básicas dos cursos de Engenharia das áreas de Matemática, Física, Química, Biologia, 

Informática, Humanas entre outras. As disciplinas servem de base para as quatro Engenharias 

que compõem o segundo ciclo dos BIs: Engenharia Mecânica, Química, Alimentos e 

Geológica. 

 A grande maioria possui dos docentes do BCT possui pós-graduação a nível de 

doutorado. Cerca de 60 % dos docentes informam ter tido contato com as práticas 

pedagógicas.  Diversos docentes justificaram a sua resposta: “durante a pós-graduação realizei 

estágio docente supervisionado em disciplinas de física básica destinadas a alunos de diversos 

cursos superiores na área de C&T”, “como tenho formação em licenciatura acredito ter tido 

contato, mas sinceramente não foram relevantes a ponto de me recordar”, “em meu estágio 

docência tinha elaboração de plano de aula, discussão do plano com o docente responsável 

pela disciplina, acompanhamento de aulas, ministração de aulas na graduação, com avaliação 

do docente responsável pela disciplina”, “sou formada em licenciatura plena, lecionei para 
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turmas desde o ensino fundamental até o superior. Desta forma, minha formação pedagógica 

vem de muitos anos”. 

 Pode-se observar que grande parte dos docentes do BCT teve contato com práticas 

pedagógicas e as aplicavam durante as suas aulas no curso e muitos eram formados em 

licenciatura, portanto tinham disciplinas da pedagogia em seu curso. 

 Na Figura 8 são indicadas as principais dificuldades em relação às disciplinas 

lecionadas segundo os docentes. Para mais de 40% dos docentes, o principal fator que 

contribuía para a evasão discente era o grau de dificuldade da disciplina. O mesmo 

quantitativo considera outros motivos. 

 

 

Figura 8. Dificuldades do aluno evadido nas disciplinas do BCT. 

 

 Entre os outros motivos apontados estão: “base matemática fraca”, “deficiência de 

conteúdo e de determinadas habilidades cognitivas”, “dificuldade de adaptação à universidade 

e desejo de mudança de curso/área”, “falta de pré-requisito e alta deficiência em relação ao 

conteúdo de disciplinas de ensino fundamental e médio”, “períodos de greve e desmotivação 

com o BCT”, “dificuldades com a assistência estudantil. Os alunos têm dificuldades de se 

manter em Diamantina”. Em torno de 70% dos docentes consideram que a formação 

deficiente no ensino fundamental e médio influencia na decisão do aluno de evadir. 

 Perguntados em que período o docente acredita ser mais comum a desistência do 

discente em sua disciplina, 18,8% dos docentes responderam no início do semestre 

(cancelamento da matrícula), 62,5% na metade do semestre (abandono da disciplina), e 18,8% 

no final de semestre (depois da aplicação das avaliações).  
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O desconhecimento sobre o modelo interdisciplinar de ensino contribui para a 

evasão discente, segundo cerca de 64% dos docentes. A maioria dos docentes considera a 

ausência de pré-requisitos em algumas disciplinas um fator contribuinte para aumentar o grau 

de evasão no Bacharelado em Ciência e Tecnologia.  

A totalidade dos docentes aplica duas ou mais avaliações por semestre, sendo a 

avaliação discursiva o tipo mais utilizada. Há uma divisão de opinião dos docentes quando 

são questionados sobre a contribuição do método de avaliação na evasão. 

Ao final do questionário alguns docentes fizeram algumas observações e reflexões 

sobre os motivos que acreditam levam os alunos a evadirem. O docente 1 disse que: 

“A meu ver a base matemática é um dos fatores principais de evasão em Física. A 

questão do pré-requisito esbarra na demanda por vagas. Uma possibilidade 

interessante é uma orientação para que os alunos se matriculassem em disciplinas 

com requisitos recomendados. Evitando, assim, a matrícula em um volume grande 

de disciplinas”. 

 

 O docente 2 pontuou algumas questões: 

 
“Quero colocar algumas questões: Faz sentido ensinar/aprender a achar o valor de x 

sem saber qual a utilidade daquilo? (pior: fazendo parecer que aquilo só serve para 

reprovar). No processo ensino-aprendizagem o que, realmente, interessa, o ensino ou 

a aprendizagem? O ensino (número/horas de aulas, plano de ensino, assiduidade do 

professor etc.) é mensurável, logo, passível de ser avaliado. Isso é feito? A 

aprendizagem, sob qualquer ótica, não é mensurável. Então, como avaliá-la?”  

 

O docente 3 acredita que “por um lado, os alunos não estudam muito. Diamantina 

os convida à dispersão. Por outro, os professores não estão muito interessados em ensinar. 

Progredir é o meio e o fim”. 

Já o docente 4 listou algumas questões que ele acredita contribuem para que o 

aluno evada. Para o docente a falta de: 

“- Vocação (primeiro período) - Justificar que passou em uma universidade 

(primeiro período) - Esperar o segundo semestre e ver se entra em outro lugar, pelo 

Sisu. - Renda insuficiente para se manter - Adaptação à cidade - Greves - Ausência 

de estágios - nas engenharias”. 
 

O docente 5 fez uma longa reflexão abordando diversos fatores que são 

importantes serem observados e que contribuem de maneira expressiva para a evasão 

discente.  

“Então, enquanto professor de disciplinas presentes nos primeiros semestres do 

curso acredito que nós, enquanto Universidade devemos repensar nossa postura 

frente aos novos desafios que se apresentam. Estamos lidando com jovens 

estudantes cada vez mais imaturos e despreparados para assumir as 

responsabilidades da vida Universitária. A entrada na Universidade além de 

apresentar as dificuldades acadêmicas, também oferece, para muitos, dificuldades 

referentes a saída de casa. Para a maioria destes alunos é a primeira experiência 

longe da família o que exige deles uma autonomia que muitos ainda não têm. 
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Somado às dificuldades acadêmicas esta ausência de autonomia contribui muito para 

o baixo rendimento de alguns alunos nos semestres iniciais. Ainda em relação a 

autonomia, outro obstáculo que se apresenta é a diferença da vida escolar para a vida 

Universitária. As dificuldades de controle de horário, rotina de estudos, gestão de 

tempo, atividades rotineiras e outros aspectos são um enorme "fardo" para muitos 

estudantes prejudicando-os no rendimento acadêmico. Outro aspecto importante está 

relacionado com o ENEM. Hoje temos uma grande expansão do ensino superior. 

Conseguir uma vaga na Universidade Federal é muito mais fácil do que a 10 anos 

atrás. Porém, muitas vezes o critério para escolha do curso não é a afinidade com a 

área. Muitos alunos escolhem o curso pela nota do ENEM. É muito comum ouvir de 

alunos do BCT que não gostam muito de matemática (o que é incompatível) Esta 

falta de afinidade com área é mencionada por muitos alunos que desistem do curso 

para fazer outro”. 

 

O docente 6 acredita que  

“Além dos possíveis motivos abordados no questionário, os discentes possuem uma 

carga horária de aulas por semestre muito grande, o que dificulta a dedicação por 

parte deles às disciplinas. Além disso, acredito que outras questões socioeconômicas 

influenciam bastante no desempenho deles, em particular custo de vida na cidade, 

transporte e mobilidade, e escassez de auxílios estudantis”. 

 

Para o docente 7, 

 
“A falta de pré-requisito permite que o aluno se matricule em diversas disciplinas de 

forma aleatória, sem levar em conta a ordem proposta na estrutura curricular do 

curso. Ao não obedecer esta ordem, o aluno (muitas das vezes) não adquire os 

conceitos necessários para cursar com aproveitamento determinadas disciplinas. 

Isto, certamente, contribui fortemente para a retenção/evasão no BCT, ainda mais se 

levarmos em conta que o aluno já possui uma série de deficiências em conceitos 

estudados no ensino fundamental e médio”. 

 

De acordo com o docente 8, “os alunos estão chegando à universidade muito 

imaturos e despreparados. O ensino médio e básico estão deficientes e os discentes não estão 

acostumados com o grau de exigência que encontram na universidade. ” 

E o docente 9 finaliza dizendo que “alunos que necessitam de assistência 

estudantil são vulneráveis a desistência do curso, no caso de não receberem tal assistência ou 

de esta não ser suficiente para garantir a permanência do aluno na instituição. ” 

 

4.2   Análise do Bacharelado em Humanidades 

 

4.2.1 Caracterização pessoal do aluno. 

 

 A partir desta seção será feita a análise das respostas apresentadas pelos discentes 

evadidos do Bacharelado em Humanidades. Como mencionado anteriormente muito dos 

dados fornecidos pela PROGRAD e DTI estavam desatualizados, o que dificultou a 

localização e o contato com os alunos evadidos. 
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 Os veículos mais utilizados para o contato com estes alunos foram o e-mail e 

facebook. Porém a disponibilidade dos alunos do BHu em responder ao questionário não 

correspondeu às expectativas. Somente 54% dos alunos se prontificaram a respondê-lo. 

 As questões apresentadas ao Bacharelado em Humanidades eram iguais às do 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, possuindo pequenas alterações em algumas questões 

específicas do curso. 

 Cerca de 70% dos respondentes diziam-se solteiros. Dois terços deles não têm 

filhos.  Na Tabela 10 está apresentado o grau de escolaridade dos pais, onde se observa que 

cerca de um terço deles têm primeiro grau completo. 

 

Tabela 11. Escolaridade dos pais. 

Escolaridade dos pais Número de alunos Percentagem 

Primeiro grau incompleto 8 29,6% 

Primeiro grau completo 2 7,4% 

Segundo grau completo 3 11,1% 

Graduação incompleta 4 14,8% 

Graduação completa 4 14,8% 

Pós-graduação incompleta 2 7,4% 

Pós-graduação completa 4 14,8% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 

 

 Pode-se observar que apesar de prevalecer o número de solteiros no curso, a 

pesquisa aponta um número expressivo de pessoas casadas, com união estável e também com 

filhos. E embora mais da metade dos alunos responderam que não participam da vida 

econômica da casa, mais de 60% dos alunos que evadiram eram trabalhadores. 

 Cerca de 35% dos alunos moravam na casa dos pais enquanto cursava o BHu e o 

mesmo percentual em república. 

A maior parte dos alunos respondentes ou estudaram o tempo em escola pública 

ou a maior parte do tempo. Em torno de 74% deles consideraram seu rendimento escolar no 

ensino fundamental e médio, excelente ou bom. 

 Para saber se o aluno já havia tido alguma experiência no ensino superior, se tinha 

algum tipo de familiaridade com este tipo de ensino, foi perguntado ao discente evadido se já 

haviam iniciado ou concluído algum outro curso superior ao que cerca de 73% responderam 

que estavam cursando ou já haviam concluído outro curso superior. 

 



73 

 

 

 

4.2.2 Expectativas quanto à universidade e a escolha do curso. 

  

 Mais da metade os alunos responderam que procuravam uma formação 

profissional para o trabalho, com uma das expectativas que tinha com relação a universidade. 

Em torno de 30% consideram com perspectivas de adquirir uma formação teórica voltada para 

a pesquisa ou fazer um curso superior. Na Figura 9 estão representadas as expectativas dos 

alunos evadidos do BHu com relação à universidade. 

 

 

Figura 9. Expectativa do aluno evadido com relação à universidade. 

 

 Há uma diversidade de motivos que levaram à escolha do Bacharelado em 

Humanidades, conforme indicado na Figura 10. 
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Figura 10. Motivo que levou o aluno evadido a escolher o Bacharelado em Humanidades. 

 

 Quanto a escolha da UFVJM para fazer um curso superior, mais de 60% 

responderam que escolheram a UFVJM por ser de Diamantina ou por estar mais próxima de 

sua cidade natal. Pode-se observar que a maioria dos alunos evadidos do Bacharelado em 

Humanidades é de Diamantina. 

Cerca de um terço dos alunos nunca tinha ouvido falar dos Bacharelados 

Interdisciplinares. Os objetivos e pretensões dos alunos pós BHu são bem diversificados, 

como apresentado na Tabela 11.  Quase a metade tinha como objetivo específico fazerem um 

curso superiore em torno de 40% fazerem um curso superior na área de humanas. 

  

Tabela 12. Objetivos dos alunos e pretensões pós BI 

Principal objetivo do aluno Nº alunos Percentagem 

Fazer um dos cursos das humanas oferecidos 11 40,7% 

Fazer um curso superior 12 44,7% 

Outro 04 14,8% 

Pretensões após o BI 
  

Continuar em algum curso de Engenharia 07 25,9% 

Entrar no mercado de trabalho 06 22,2% 

Fazer uma Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado) 10 37% 

Aquisição de uma cultura geral e ampla 04 14,8% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 

 A respeito de como se deu a transição do ensino médio para o superior, metade 

dos alunos informa que estudaram em casa para passar no vestibular e outros 34% que passou 

no vestibular assim que acabou o ensino médio. 
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 Alguns estudantes relataram algumas dificuldades enfrentadas neste período e 

como foi esta transição: “foi péssima, passei fome”, “fiquei 20 anos sem estudar e depois 

estudei em casa para tentar vestibular”, “tentei uma segunda graduação”, “fiz o vestibular para 

testar os conhecimentos, passei e entrei na universidade”, “antes, fiz um curso técnico no 

SENAC. E antes ainda, fiz alguns cursos de pouca duração”.  

 

4.2.3 Sentimento com relação ao curso e a universidade. 

 

 Para entendermos se o aluno estava seguro quanto a escolha do curso se ele 

conhecia como era o seu funcionamento e como era o funcionamento da universidade fizemos 

algumas perguntas a esse respeito. 

 A maioria dos alunos respondeu que não compreendiam ou compreendiam alguns 

aspectos do funcionamento da universidade. 

 Na Tabela 12 são apresentadas as expectativas dos alunos em relação aos 

semestres iniciais do BHu.  

 

Tabela 13. Como foram para os alunos os semestres iniciais. 

Como foram os semestres iniciais Número de alunos Percentagem 

Excelente 3 11,1% 

Bom 8 29,6% 

Regular 12 44,4% 

Ruim 3 11,1% 

Péssimo 1 3,7% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 

 

 Verifica-se que os alunos do Bacharelado em Humanidades em sua maioria 

consideraram os primeiros semestres como bom e regular, podendo ser um indicativo da 

evasão não estar relacionada com o curso. 

Os alunos dedicavam, em média, quatro horas ao dia ao curso, mas a maioria 

considerou esse tempo insuficiente. Cerca de 74% avaliaram o seu rendimento como bom ou 

regular e se consideravam satisfeitos. Pode-se concluir que como a maioria dos alunos são 

estudantes trabalhadores, não dispunham de muito tempo para se dedicarem aos estudos.  

 Na Tabela são apresentadas as maneiras como os alunos se informavam sobre a 

universidade e curso.  
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Tabela 14. Informações a cerca do curso. 

Como obtinha informações a cerca do curso Número de alunos Percentagem 

Site da UFVJM 11 40,7% 

Através de Colegas de Curso 12 44,4% 

Setores específicos da universidade 3 11,1% 

Através dos professores 1 3,7% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 

 

A maioria obtinha informações a cerca do curso, através da página eletrônica da 

UFVJM ou através de colegas de curso. Mais de 80% se mostraram satisfeitos quanto às 

informações da secretaria/colegiado e coordenação do curso; apesar de apenas metade dos 

alunos terem uma compreensão da matriz curricular. 

 

Mais da metade dos alunos se mostraram satisfeitos e seguros com  a natureza 

optativa livre da escolha das disciplinas, conforme Tabela 14.  

 

Tabela 15. Natureza optativa livre da escolha da disciplina. 

Natureza optativa/livre da disciplina Número de alunos Percentagem 

Excelente 6 22,2% 

Bom 12 44,4% 

Regular 7 25,9% 

Péssimo 2 7,4% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora março-junho 2017. 

 

  Os motivos de se desvincularem do curso foram bastante variados, dificuldade de 

acompanhar as aulas, falta de estrutura da universidade e do corpo docente, ausência de laços 

afetivos com a universidade, falta de perspectiva profissional e transferência para outra 

universidade. Além das respostas previstas no questionário, alguns alunos acrescentaram 

outros motivos, “fui assaltado e agredido. O assaltante me perseguia”, “dificuldade para 

cumprir as horas acadêmicas, uma vez que a maioria das atividades ocorrem durante o horário 

de trabalho”, “impossibilidade de conciliar família/ trabalho/curso”, “problemas financeiros e 

psicológicos”, “engravidei”, “entrei em outro curso”. Portanto foram acrescentados problemas 

como falta de acompanhamento de algum professor ou orientação pedagógica, violência, 

gravidez, dificuldade em conciliar família, trabalho e curso, problemas financeiros e 

psicológicos. Na Figura 11 são indicados os períodos de desligamento do curso, ou seja, 

primeiro ano. 
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Figura 11. Períodos onde ocorrem o maior número de evasão no BHu. 

 

 Quase a totalidade considera que a formação no ensino médio não teve relação 

com a saída o curso. Cerca de 40% consideraram o desligamento do curso uma decisão dele. 

Vários relatos indicam possíveis motivos para este desligamento: “eu não conseguia ficar em 

um lugar e me sentir seguro, entrei em pânico”, “quando não consegui a minha segunda 

iniciação científica,..., fiquei desestimulada”, “achei o curso meio confuso”, “achei que não 

daria para estudar, me arrependi”, “não consegui conciliar filho, trabalho e estudo”; “devido 

ao excesso de trabalho dado pelos professores”, “não tinha disponibilidade de tempo para 

estudar”, “passei para outro curso”. 

 Cerca de 62% considerou positivo o desligamento.  Alguns alunos relataram como 

se sentiam com relação ao curso e alguns motivos que os levaram a evadir. Pode-se observar 

que os motivos são variados podendo ser internos e ouexternos. Como observado no BCT, as 

causas são diversas; não havendo um motivo comum para a evasão destes alunos.  

 O aluno A disse que “por estar a trabalho em Diamantina e desejar ter uma nova 

formação superior iniciei o curso; entretanto não gostei do curso, no segundo semestre já 

desmotivada desisti”. O aluno B contou que “devido a compromissos profissionais e pessoais 

se tornou difícil a minha frequência às aulas”. O aluno C relatou que “quando sobrava tempo 

para as tarefas nas minhas folgas não tinha disposição por estar muito esgotado”. A discente 

D disse que “gostava muito do curso, mas que para quem trabalha é muito difícil”. 

Problemas pessoais também contribuíram para a evasão do curso como nos relata 

a aluna E “Não tenho com quem deixar o meu filho para assistir as aulas e estou sendo 

ameaçada pelo pai do meu filho. Estou com medida de restrição e não posso sair de casa 

sozinha”. A aluna F “estava muito distante de casa e passando por alguns problemas de 
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atenção devido a uma depressão, sem contar o fator financeiro, como não consegui auxílio da 

universidade acabei desistindo antes de completar o primeiro semestre”. A aluna G relatou 

uma série de fatores que a fizeram desistir do curso: 

 

“A estrutura do curso não foi compatível com o que imaginava, apesar de ter me 

precipitado em sair no primeiro período. Queria terminar o primeiro ciclo e fazer 

História. A cidade também não ofereceu oportunidade de trabalho, o que dificultou a 

permanência na universidade. Decidi voltar para a casa da minha mãe e fui chamada 

para fazer História na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi em 2010 que tudo 

aconteceu”. 

 

Portanto pode-se observar também que muitas vezes não existe um motivo único 

para a evasão e sim uma sucessão de fatores que podem levar o aluno a evasão.  

Para a aluna H a estrutura do curso foi o principal motivo que contribui para a sua 

evasão. De acordo com a aluna 

 

A Universidade não se adapta a quem estuda e trabalha, as suas metodologias são 

engessadas e os professores, na sua maioria, não compreendem a realidade da região 

do Vale Jequitinhonha nem respeitam a diversidade e as dificuldades dos discentes. 

As aulas são desgastantes e o modelo de aprendizado é falho, sem perspectivas, 

fazendo com que a evasão do aluno se torne um alívio perante as barreiras impostas 

pela própria Universidade que apenas transmite conhecimento e não o produz, pois, 

infelizmente, não reconhece o seu aluno como a obra prima na produção de uma 

nova metodologia tanto de estudo quanto humana”. 

 

 Outros alunos evadiram por mudar de universidade ou buscar um curso em que 

tivesse mais afinidade.  O aluno I ressaltou que “só sai do curso por ter passado em outro que 

tinha mais afinidade”.  O discente J “passou no vestibular em outra universidade. ” O K 

salientou que “me transferi para um curso mais específico e que delineava melhor meus 

objetivos. ” Um aluno preferiu procurar uma carreira específica como nos conta o aluno L: “ 

sai para prestar concurso na PMMG 2013 e depois resolvi não voltar”. 

 Alguns alunos destacaram tristeza por não poderem continuar no curso como nos 

relata a aluna M; “fiquei muito triste, pois era algo que queria muito”.  

 O que vem corroborar com Gaioso (2005) que em sua pesquisa aponta diversos 

motivos para a evasão como desistência do curso em IES por ter conquistado uma nova vaga 

em outra instituição ou na mesma; horário de trabalho incompatível com o estudo; 

desprestígio na profissão, problemas financeiros, problemas psicológicos, entre outros. 
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 Cerca de 65% responderam estar estudando no momento, fazendo outro curso 

superior.  Mais da metade afirmam que a experiência do BHu ajudou na escolha do novo 

curso, inclusive com aproveitamento de crédito dos estudos. 

 

4.2.4  Visão dos docentes sobre a evasão no BHu 

 

 Procuramos conhecer também um pouco do que pensavam os docentes a respeito 

da evasão no Bacharelado em Humanidades. Para isso foi aplicado o mesmo questionário ao 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia com a intenção de saber sobre sua formação 

pedagógica, conhecimento sobre o BI e os principais motivos que foram observados quanto à 

evasão discente. 

 Os docentes do bacharelado interdisciplinar lecionam as disciplinas básicas do 

Bacharelado em Humanidades que irão dar segmento às licenciaturas em História, Geografia, 

Letras/Português, Letras/Inglês e Letras/Espanhol. Algumas dessas disciplinas são Políticas 

Educacionais e Psicologia social; Estética, Introdução à Filosofia, Teoria do Conhecimento, 

Ética, Introdução à Psicologia, Psicologia do Desenvolvimento adulto, entre outras. 

 Pelo fato de poucos docentes terem respondido, a análise ficou prejudicada. 

Mesmo assim, pode-se apresentar algumas características: 

- a maioria leciona a mais de 8 anos; 

- a maior parte dos docentes que responderam ao questionário era experiente e 

tinham contato com práticas pedagógicas;  

- metade dos docentes tinha conhecimento de como funcionava os Bacharelados 

Interdisciplinares ao prestar concurso para atuar no Bacharelado em Humanidades; 

- a maioria possui pós-graduação a nível de doutorado. 

 Sobre este contato com as práticas pedagógicas, o docente 1 respondeu que “além 

de lecionar no ensino fundamental, lecionei no curso superior”. O docente 2 disse que:  “sou 

professora universitária há 12 anos, o que tenho realizado nestes 12 anos são práticas 

pedagógicas, adquiridas em minha formação como licenciada e como pesquisadora”. E o 

docente 3 “sou licenciado em Filosofia, desenvolvi projetos, estágios e pesquisas na área da 

crise da educação”. 

 Perguntamos também ao docente em se tratando da sua disciplina qual o principal 

fator você acredita contribuir para a evasão discente? O docente 1 respondeu: 
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“As duas disciplinas necessitam de elementos históricos e de leituras de textos, os 

conceitos e as discussões exigem tempo e disciplina de estudo. Muitas vezes, as 

condições dos acadêmicos trabalhadores impossibilitam um maior envolvimento de 

tempo e estudo nas disciplinas. Motivo pelo qual, ao longo dos cursos, as leituras, 

sobretudo em sala de aula, são favorecidas. No entanto, não posso falar de 

quantitativo de evasão, muitos acadêmicos se matriculam, mas não comparecem as 

disciplinas. Nem ao menos, chego a conhecê-los. O índice de evasão quando 

acontece, se dá por alguma impossibilidade de acompanhar as disciplinas, em sua 

maioria, estudantes trabalhadores”. 

 

O docente 2 acredita que: 

“A evasão do BHu é de um nível normal em relação à evasão em todos os cursos, 

que não são do formato de BI, da UFVJM. Contudo, a evasão está relacionada à 

falta de estrutura de acolhimento dos alunos, muitos deles oriundos de situação 

financeira desfavorável à manutenção em cidade cujo custo de vida é altíssimo!! E a 

universidade, como se sabe, nem a moradia estudantil colocou em uso para os 

alunos. Muitos deles chegam em sala de aula sem ter feito sequer duas refeições no 

dia”. 

 

O docente 3 respondeu que: 

“As dificuldades dos discentes no que tange às questões materiais, manutenção no 

curso, dinheiro para deslocamento. Como as minhas disciplinas são ofertadas 

basicamente para calouros, creio que a evasão contempla outros fatores que escapam 

à dinâmica da disciplina mesma. Não tenho dados sobre isto, mas conheço vários 

casos de pessoas que preferiram trocar de curso pelos motivos mais variados”. 

 

Ao serem perguntados em que período o docente acredita ser mais comum a 

desistência do discente em sua disciplina, metade acredita ocorrer no primeiro quarto do 

semestre (cancelamento da disciplina), 25% no segundo quarto do semestre (abando da 

disciplina) e 25% no final do semestre (depois da aplicação das avaliações). 

A maioria considera que a formação discente no ensino fundamental e médio 

influencia e contribui para a evasão discente. Consideram também que o desconhecimento 

sobre o modelo interdisciplinar de ensino contribui para a evasão.Um docente justificou que: 

“A questão 10 deixei em branco, pois ela não tem elementos que possam dizer do 

que penso. No BHU atualmente, recebemos os calouros com cartilha informativa e 

tem recepção conjunta de modo a informar, instruir e possibilitar aos que chegam 

conquistar a autonomia no processo formativo. A aprendizagem da 

interdisciplinaridade é conjunta- do docente, do discente. E deveria ser da UFVJM 

como um todo. Mudar modelos culturais introjetados é difícil, mas exige 

posicionamento político e ideológico. ” 

 

A totalidade dos docentes não consideram que a ausência de pré-requisitos em 

algumas disciplinas contribui para aumentar o grau de evasão no Bacharelado em 

Humanidades. 

Em média são aplicadas quatro avaliações por semestre, sendo a mais utilizada a 

discursiva. Os docentes acreditam que a variação no método de avaliação diminui a evasão. 

Um docente acrescentou que: 
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“Penso que muitos podem ser os motivos, mas, sobretudo, penso que o Bacharelado 

em Humanidades visou diminuir os processos de exclusão social que são históricos 

neste país. No entanto, além das condições sociais, culturais, econômicas e 

acadêmicas dos que evadem, tem as condições de trabalho docente. No caso do 

BHU, como é possível garantir qualidade pedagógica em situação de trabalho 

precarizado ao docente e aos que chegam. No início do curso cada professor tinha 

em média 120 alunos, hoje o máximo são 72, em sala. Mas as trajetórias sociais e 

escolares dos alunos exigem outras formas de trabalho pedagógico- e o processo 

formativo docente não foi priorizado. Como coloca DUBET( 2008) a inclusão social 

exige a mudança da cultura escolar, isto não aconteceu na França. No Brasil, a 

inclusão social ainda tem sido um discurso, mas na prática, muito há o que ser feito. 

Sobretudo, dar condições de trabalho docente pedagógico e formação ao docente. ” 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo desta pesquisa foi averiguar os motivos da evasão nos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM no Campus de Diamantina. Conhecer o porquê da 

desistência dos alunos nesta modalidade de curso de graduação. Fenômeno observado desde o 

ensino fundamental ao ensino superior e que é um dos principais problemas enfrentados pelas 

universidades em todos os países do mundo.  

Durante as últimas décadas foram assinados tratados com o objetivo de 

mobilidade e integração no ensino superior entre os diversos países tanto da Europa como na 

América Latina. O objetivo é que o aluno transite entre as universidades dos países membros 

como no Processo de Bolonha, assinado entre os países da Europa, a UNILA e UNILAB entre 

os países da América Latina. 

 No Brasil, com a assinatura do Projeto REUNI houve a ampliação e 

democratização do ensino superior público. O Programa previa diretrizes como o aumento do 

número de matrículas, através da implantação de cursos noturnos e a distância, a 

interiorização do ensino através da implantação de novos campi e a redução das taxas de 

evasão. Porém como nos mostra Barreto (2014) o conceito deste fenômeno não fica 

totalmente claro na proposta do Projeto e não expõe como o problema pode ser combatido. 

Com esta ampliação e democratização do ensino superior, a universidade chegou 

a um público que até então não tinha acesso à universidade pública e gratuita e o problema da 

evasão deixa de ser entendida “como fruto do insucesso escolar, isto é, das seguidas 

reprovações e do desempenho dito insuficiente, que sempre teve um poder de convencimento 

no mundo educativo. ” (Barreto, 2014, p.149). Neste caso a evasão era vista como um 

indicador da qualidade do ensino e não como um problema. Sendo assim com a entrada do 

estudante pertencente às camadas menos favorecidas é preciso agora garantir a permanência 

deste estudante adaptando o ensino a sua realidade e tentando atenuar problemas como os 

financeiros, sociais, pedagógicos, psicológicos entre outros. 

Nesse ínterim surge a proposta dos BIs que representam uma alternativa às 

formações tradicionais, permitindo que o aluno escolha a sua formação profissional após o 

ingresso na instituição de ensino podendo ter acesso a diferentes áreas do conhecimento 

através de uma formação geral em determinada área do saber antes da escolha final de 

profissionalização. Sendo assim acreditava-se que a evasão nestes cursos seria menor ao dos 

cursos tradicionais, pois o aluno não faria a escolha da carreira de maneira precoce possuindo 
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outras opções de cursos para esta escolha e consequentemente um tempo maior para 

amadurecê-la. 

Ao longo da pesquisa podemos perceber que o conceito de evasão adquire um 

sentido mais amplo não se atendo apenas a conclusão do curso como produto final. Ela pode 

considerar também as interrupções provisórias durante a formação do indivíduo.  Sendo assim 

o fato do aluno desistir de determinado curso não significa que o estudante desistiu do ensino 

superior e sim optou por outro curso ou outra instituição. Esta transição entre os cursos e 

instituições pode ser definida como uma experimentação para uma escolha mais consciente 

quanto ao futuro profissional. Como nos afirma Gaioso (2005, p.83) “... a evasão nem sempre 

significa uma perda total, pois os estudos realizados mesmo incompletos facilitam um 

aprimoramento cultural e social. ” 

Contudo essa evasão significa um desperdício do dinheiro público gasto em 

estrutura física, recursos humanos, além de prejudicar a entrada de um aluno que poderia 

permanecer até a diplomação. Além de prejuízos para o aluno que não conseguiu concluir o 

curso e para a família que muitas vezes investiu na formação deste estudante e não obteve o 

resultado esperado.  

Apesar do baixo retorno dos alunos em responder ao questionário foi possível 

uma compreensão ampla e profunda a respeito do fenômeno da evasão. Constatamos que 

apesar do BI representar uma alternativa à formação tradicional os motivos que levam a 

evasão discente não são diferentes. Estudos realizados no ensino tradicional apontam para 

problemas que também encontramos nos BCT e BHu. 

Porém percebemos que parte dos estudantes desistentes, principalmente do curso 

do BCT, se sentiu inseguros com a formação do curso e buscaram por instituições ou cursos 

mais consolidados, refletindo uma busca por mais segurança e certezas quanto ao futuro. 

O Bacharelado em Ciência e Tecnologia é um curso diurno com horário integral 

de ensino e o Bacharelado em Humanidades um curso noturno. Constatamos assim diferenças 

entre o perfil do aluno do BCT e do BHu e dos motivos que levam a evasão dos mesmos.  

No BCT a maioria dos alunos é solteira, não tem filhos, não trabalham ou 

participam da vida econômica da família e dedicam tempo integral aos estudos. São 

estudantes que estudaram a maior parte ou todo o tempo em escola particular, possuindo um 

bom desempenho durante a trajetória do ensino fundamental ao médio.  

A principal causa de evasão apontada no questionário pelo aluno do BCT foi a 

transferência para outra universidade, o que demonstra que grande parte dos alunos evadidos 
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buscam por cursos consolidados ou não adaptaram ao curso. Pois o principal objetivo do 

aluno quando se matricularam era fazer um dos cursos de Engenharia com o objetivo de 

inserção no mercado trabalho. 

Os semestres iniciais do curso para o estudante foram para a maioria dos 

estudantes ruins ou regulares, o que pode ter influenciado na decisão do aluno evadir. Porém 

89,9% dos estudantes responderam que compreendiam o funcionamento da universidade, 

mesmo que em alguns aspectos e que consideravam o acesso às informações bom. Uma 

pequena parte considerou ruim, o que não influenciou de maneira significativa para a evasão 

do aluno. 

Apenas dois alunos afirmaram não compreender a matriz curricular do curso e a 

pluralidade dos estudantes acharam boa a escolha optativa das disciplinas, apesar de não se 

sentirem seguros e não receber orientação pedagógica para a escolha das mesmas. Portanto a 

falta de conhecimento da matriz curricular não foi significativa para a evasão no BCT. 

Seguido pelos problemas financeiros a transferência para outra universidade foi 

apontado como os principais motivos para a evasão. As principais justificativas para a 

transferência de universidade foram falta de afinidade com o curso, procura por uma 

instituição mais consolidada, transferência devido à greve na universidade, falta bolsas para 

assistência estudantil, custo de vida alto na cidade de Diamantina.  

O ápice de evasão ocorreu no primeiro semestre do curso, apesar de ter ocorrido 

em outros semestres, indo de encontro aos estudos realizados anteriormente. Os alunos 

disseram se sentir seguros e avaliaram como positiva a mudança de curso ou da universidade. 

O que de acordo com Cardoso (2008), é como uma “evasão aparente”, visto que representa a 

mobilidade do aluno de um curso para outro. 

No BHu apesar da maioria dos alunos ser solteira há um número expressivo de 

alunos casados ou com união estável, com um número maior de filhos, que trabalham e 

participam da vida econômica da família. Portanto o Bacharelado em Humanidades possui um 

número maior de alunos trabalhadores que buscam nos cursos noturnos a oportunidade de 

concluir um curso superior. Uma boa parte dos alunos já possui outra graduação.  

Metade dos estudantes evadidos eram residentes em Diamantina e estudaram todo 

o tempo ou a maior parte do tempo em escola pública. A sua trajetória escolar no ensino 

fundamental e médio foi avaliada pelo aluno como sendo boa.  
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O principal objetivo apontado pelos estudantes para cursarem o BHu foi a 

formação para o mercado de trabalho e escolheram a UFVJM por serem da cidade de 

Diamantina. 

Os alunos sabiam pouco sobre o BI e procuraram o curso com o intuito de fazer 

um curso superior e após a conclusão do bacharelado seguir para um curso de pós-graduação 

ou entrar no mercado de trabalho. 

Em sua maioria compreendiam o funcionamento da universidade mesmo que 

somente em alguns aspectos e tiveram um rendimento bom ou regular nos primeiros 

semestres do curso apesar de dedicarem pouco tempo aos estudos. Consideravam boa a 

escolha livre/ optativa das disciplinas e se sentiam seguros com relação às escolhas das 

disciplinas.  

A maior parte dos alunos responderam também que o ensino médio não teve 

nenhuma relação com o desligamento da universidade sendo apontado diversos fatores: sciais, 

econômicos, psicológicos para o desligamento. 

Concluímos assim que os fatores que levam a evasão dos alunos no BCT e BHu 

são diversos, podendo estar relacionados com a instituição ou com o curso, ou externos como 

problemas financeiros, falta de tempo para se dedicar aos estudos, problemas familiares, 

psicológicos entre outros. 

Com a democratização do ensino e ampliação do curso noturno, podemos 

perceber que neste turno prevalecem o estudante trabalhador que devido a extensa carga 

horária de trabalho e muitas vezes já chegam cansados e não conseguem se dedicar ao estudo 

como deveriam. 

Políticas voltadas para melhor utilização da tecnologia como em atividaddes a 

distância, adaptação curricular, ampliação do tempo mínimo de formação poderia influenciar 

de maneira positiva na evasão do aluno. 

Vale lembrar que a FIH - Faculdade Interdisciplinar de Humanidades está com 

projeto de mudanças em sua estrutura de curso e possivelmente a entrada nos cursos de 

humanas deixará de ser através do BHu e passará a ser disputado através do ENEM. 

Já no Bacharelado em Ciência e Tecnologia com a carga horária em período 

diurno em tempo integral o estudante pode se dedicar aos estudos porém muitas vezes não se 

adaptam ao curso, ou procura por instituições mais tradicionais. Além de a falta de assistência 

estudantil que não garante a permanência do aluno no curso. 
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Acredita-se que com a consolidação do curso, melhora na infraestrutura como 

laboratórios e políticas de permanência como bolsas, apoio pedagógico contribuiria de 

maneira significativa para a permanência do aluno. 

A implementação das metas estabelecidas no Plano de Providências assinado 

entre a UFVJM e o MEC (2007) como a pesquisa de foma permanente das causas de evasão 

diagnosticando os problemas relacionados e propondo soluções mitigadoras; implantação de 

serviço permanente de assistência psicopedagógica aos docentes e discentes visando aumentar 

o índice de aprovação nas disciplinas da área básica; sem perda na qualidade de ensino e 

minizar os problemas referentes à sobrevivência dos alunos carentes na universidade 

poderiam contribuir de maneira siginificativa no combate a evasão não só nos bacharelados 

mas em todos os cursos da UFVJM. São políticas públicas que devem estar em constante 

desenvolvimento na universidade para que dessa maneira o problema possa ser combatido de 

forma efetiva. 

Além das  medidas propostas no Plano de Providências como algumas medidas 

como estimular a visão da instituição de ensino superior centrada no aluno envolvendo todos 

os segmentos da instituição; tornar o ambiente e o trânsito na IES agradáveis aos estudantes 

como um lugar para lazer nos momentos de folga, lugar para descanso, implantação de um 

restaurante universitário, eventos culturais também podem contribuir para que o aluno crie 

laços afetivos com a universidade e consequentemente diminua a evasão.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DISCENTE 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Evasão nos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM”, em virtude de Pesquisa para Dissertação de 

Mestrado, coordenada pela Discente Cácia Aparecida Campos e contará ainda com a 

orientação do professor Paulo César de Resende Andrade. Você está sendo convidado a 

participar da pesquisa por ter sido aluno do Bacharelado em Ciência e Tecnologia/ou 

Bacharelado em Humanidades e evadido, abandonado o curso antes de se formarem nos 

respectivos cursos. Gostaria de conhecer os motivos que o levaram a abandonar o curso antes 

da conclusão do mesmo. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento, sem qualquer prejuízo para você. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador e com a UFVJM. Sempre que 

quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa e do projeto através do telefone.  

Os objetivos desta pesquisa são: avaliar se houve a diminuição da evasão; levantar os 

fatores que mais contribuíram para a evasão nos Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM, 

Campus Diamantina; analisar como o discente vê a questão da interdisciplinaridade e se a 

mesma influenciou na decisão de evadir. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido ao seguinte procedimento: você 

responderá a um questionário com um total de 50 questões que visa entender os motivos que o 

levaram a evadir. São perguntas com respostas rápidas que tratam de sua vida escolar e 

familiar que podem ter contribuído para a evasão. O tempo previsto para a sua participação é 

de aproximadamente 20 minutos. 
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OS RISCOS RELACIONADOS COM SUA PARTICIPAÇÃO SÃO A 

IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS SEM CONSENTIMENTO. OS 

POSSÍVEIS DANOS SERÃO MINIMIZADOS PELA GARANTIA DO ANONIMATO E 

NÃO DIVULAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS.Todos os procedimentos adotados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa em Seres Humanos, conforme 

Resoluções 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.Nenhum dos procedimentos 

usados oferece risco à sua dignidade. Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente eu e o orientador teremos conhecimentos das 

informações. 

 Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo traga informações importantes sobre os motivos que levam a 

evasão do discente do Bacharelado Interdisciplinar da UFVJM, podendo chegar ao 

conhecimento das autoridades e possivelmente ser criadas políticas públicas para minimizar o 

problema, caso ele exista. De forma que o conhecimento que será construído a partir desta 

pesquisa possa contribuir de forma positiva para a nossa sociedade através da divulgação dos 

dados obtidos. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação 

serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. Você não terá nenhum 

tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como remuneração, para todas as partes 

envolvidas. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se 

você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  

Observação: Não haverá gasto financeiro para o participante. O questionário será 

aplicado online, e pessoalmente pelo próprio coordenador do projeto.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cácia Aparecida Campos 

Endereço: Rua Engenheiro Alberto Giesbretch, 51 F 

Telefone: (38) 988117920 
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Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

Observações adicionais: 

a) Vale ressaltar que este é apenas um modelo para servir de guia para a elaboração do 

TCLE de seu projeto. Procure adaptá-lo às características de sua pesquisa. Você 

poderá também optar por fazer um TCLE diferente deste, desde que contenha todas as 

informações determinadas pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares (de acordo com o item IV.1). 

b) Nas pesquisas em que os sujeitos participantes se encontrarem impossibilitados de 

escreverem ou assinarem o nome, é necessário a aposição da digital como assinatura 

no TCLE.  

c) Quando o estudo for com cooperação estrangeira, envolver armazenamento de 

material biológico, banco de dados ou remessa de material biológico para o exterior 

devem ser observadas as resoluções complementares. Cooperação estrangeira 

(Resolução nº 292-99, CNS), Genética Humana (Resolução nº 340-04, CNS) e 

Armazenamento de material biológico (Resolução nº 347-05, CNS).  

d) Quando o estudo envolver população indígena deverá ser também observada a 

Resolução nº 304/CNS. 

e) É necessário que os termos técnicos sejam simplificados (ou explicados de forma 

simples) para melhor compreensão do sujeito da pesquisa. 

f) Para os sujeitos da pesquisa com incapacidade legalmente definida, é necessária a 

assinatura do seu responsável legal com a identificação do sujeito pesquisado. 

g) Para menores de 18 anos, este termo não substitui a necessidade do Termo de 

Assentimento do menor. 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO DISCENTE 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO  

 

Você está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa “Evasão nos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM, Campus Diamantina”. Neste estudo 

pretendemos identificar os principais motivos que levaram os alunos dos Bacharelados em 

Ciência e Tecnologia e Bacharelado em Humanidades a evadirem dos cursos, levando em 

conta o período de 2009 até 2015. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é conhecer 

os motivos que levaram os alunos a evadirem, identificar as principais causas para assim 

possivelmente levar ao conhecimento das autoridades competentes para que tomem medidas 

no sentido de sanar estes problemas. Para este estudo adotaremos o seguinte procedimento: 

será aplicado um questionário com cinquenta perguntas objetivas com respostas rápidas que 

não tomarão muito do seu tempo. Com base nas respostas que serão tabuladas chegaremos 

ao indicativo dos principais motivos que contribuíram para a evasão discente dos cursos 

mencionados acima. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Você será esclarecido em qualquer aspecto que desejar e estará livre 

para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo. Isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc. Porém os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos, conforme Resoluções 466/12 e 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece risco à sua dignidade. Todas 

as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente eu e o 

orientador teremos conhecimentos das informações. Apesar disso, você tem assegurado o 

direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente 

produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. Os dados do pesquisador se 

encontram neste termo, o qual pode ser acionado a qualquer momento para esclarecer as 

dúvidas. Encontra-se também os contatos do CEP/UFVJM, o qual pode ser consultado para 

esclarecimentos. 
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Eu, ____________________________________________________________________, 

portador) do documento de Identidade _____________________________ , fui informado 

dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável 

poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Diamantina, ____ de _________________ de 20____ . 

_________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

_________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a)Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos 

deste estudo, você poderá consultar: 

CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - UFVJM 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA / CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFVJM 

DIAMANTINA(MG) - CEP: 39100-000 

FONE: (38) 3532-1200 / E-MAIL: cep@ufvjm.edu.br 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: CÁCIA APARECIDA CAMPOS 

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO ALBERTO GIESBRETCH, 51 F 

DIAMANTINA - CEP: 39100-000 

FONE: (38) 988117920 / E-MAIL: CACIA@ICT.UFVJM.EDU.BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cacia@ict.ufvjm.edu.br
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DOCENTE 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Evasão nos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM”, em virtude de Pesquisa para Dissertação de 

Mestrado, coordenada pela Discente Cácia Aparecida Campos e contará ainda com a 

orientação do professor Paulo César de Resende Andrade. Você está sendo convidado a 

participar da pesquisa por ser docente do Bacharelado em Ciência e Tecnologia/ou 

Bacharelado em Humanidades, cursos dos quais o projeto pretende avaliar a evasão. O 

objetivo é conhecer a visão docente a respeito da evasão nos Bacharelados Interdisciplinares 

da UFVJM – Campus Diamantina.  A sua participação não é obrigatória sendo que, a 

qualquer momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento, sem 

qualquer prejuízo para você. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o 

pesquisador e com a UFVJM. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa e do projeto através do telefone.  

Os objetivos desta pesquisa são: avaliar se houve a diminuição da evasão; levantar os 

fatores que mais contribuíram para a evasão nos Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM, 

Campus Diamantina; analisar como o discente vê a questão da interdisciplinaridade e se a 

mesma influenciou na decisão de evadir. 

 Caso você decida aceitar o convite, será submetido ao seguinte procedimento: você 

responderá a um questionário com um total de 16 questões que visa entender qual a sua visão 

da evasão discente no BC/BHu. São perguntas com respostas rápidas que tratam de sua vida 

escolar e familiar que podem ter contribuído para a evasão. O tempo previsto para a sua 

participação é de aproximadamente 20 minutos. 
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OS RISCOS RELACIONADOS COM SUA PARTICIPAÇÃO SÃO A 

IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS SEM CONSENTIMENTO. OS 

POSSÍVEIS DANOS SERÃO MINIMIZADOS PELA GARANTIA DO ANONIMATO E 

NÃO DIVULAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. Todos os procedimentos adotados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa em Seres Humanos, conforme 

Resoluções 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.Nenhum dos procedimentos 

usados oferece risco à sua dignidade. Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente eu e o orientador teremos conhecimentos das 

informações. 

 Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo traga informações importantes sobre os motivos que levam a 

evasão do discente do Bacharelado Interdisciplinar da UFVJM, podendo chegar ao 

conhecimento das autoridades e possivelmente ser criadas políticas públicas para minimizar o 

problema, caso ele exista. De forma que o conhecimento que será construído a partir desta 

pesquisa possa contribuir de forma positiva para a nossa sociedade através da divulgação dos 

dados obtidos. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações pessoais obtidos por meio da sua participação 

serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. Você não terá nenhum 

tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como remuneração, para todas as partes 

envolvidas. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se 

você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  

Observação: Não haverá gasto financeiro para o participante. O questionário será 

aplicado online, e pessoalmente pelo próprio coordenador do projeto.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Cácia Aparecida Campos 

Endereço: Rua Engenheiro Alberto Giesbretch, 51 F 

Telefone: (38) 988117920 
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Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

Observações adicionais: 

a) Vale ressaltar que este é apenas um modelo para servir de guia para a elaboração do 

TCLE de seu projeto. Procure adaptá-lo às características de sua pesquisa. Você 

poderá também optar por fazer um TCLE diferente deste, desde que contenha todas as 

informações determinadas pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares (de acordo com o item IV.1). 

b) Nas pesquisas em que os sujeitos participantes se encontrarem impossibilitados de 

escreverem ou assinarem o nome, é necessário a aposição da digital como assinatura 

no TCLE.  

c) Quando o estudo for com cooperação estrangeira, envolver armazenamento de 

material biológico, banco de dados ou remessa de material biológico para o exterior 

devem ser observadas as resoluções complementares. Cooperação estrangeira 

(Resolução nº 292-99, CNS), Genética Humana (Resolução nº 340-04, CNS) e 

Armazenamento de material biológico (Resolução nº 347-05, CNS).  

d) Quando o estudo envolver população indígena deverá ser também observada a 

Resolução nº 304/CNS. 

e) É necessário que os termos técnicos sejam simplificados (ou explicados de forma 

simples) para melhor compreensão do sujeito da pesquisa. 

f) Para os sujeitos da pesquisa com incapacidade legalmente definida, é necessária a 

assinatura do seu responsável legal com a identificação do sujeito pesquisado. 

g) Para menores de 18 anos, este termo não substitui a necessidade do Termo de 

Assentimento do menor. 

 

 

 
 
 
 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DISCENTE 

 

Questionário 

O questionário tem como objetivo conhecer os motivos que levaram os discentes 

matriculados nos Bacharelados Interdisciplinares da UFVJM, Campus Diamantina a evadirem 

do curso. Através do questionário pretendemos conhecer um pouco mais a respeito da vida 

estudantil e familiar do aluno que possam ter contribuído para a evasão. 

 

Caracterização pessoal 

Dados pessoais 

1) Nome________________________________________________________ 

2) Estado civil atual  (  ) Solteiro (  ) casado  (  ) divorciado (   ) união estável (  ) Outro 

3) Tem filhos? (  ) Nenhum  (  ) Um  (  ) Dois  (   ) Três  (   ) Quatro  (   ) Mais de quatro___ 

4) Endereço_____________________________________________________ 

5) Escolaridade dos pais? 

(   ) Primeiro Grau Incompleto (   ) Primeiro Grau Completo (   ) Segundo Grau Incompleto   (   

) Segundo Grau Completo  (    ) Graduação Incompleta (    ) Graduação Completa (   ) Pós-

Graduação Incompleta (   ) Pós-Graduação Completa (   ) Mestrado completo  (   ) Mestrado 

Completo (   ) Doutorado Incompleto  (   ) Doutorado Completo 

6) Profissão dos pais?  Mãe__________________ 

Pai_____________________ 

7 )Participou na vida econômica da casa durante o BI?(   ) Sim     (   ) Não 

8)  Trabalhou durante o BI? (  ) Sim    (   ) Não 

9) Com quem você morava durante o BI?(   ) Pais   (   ) República   (   ) Pensão  (   ) Outros 

______ 

 

Escolaridade anterior 

10) Como foi a sua trajetória escolar no ensino fundamental e médio? 

(  ) Maior parte do tempo na Escola pública. 

(   ) Todo o tempo em Escola Pública. 

(   ) Maior parte do tempo em Escola Privada. 

(   ) Todo o tempo em Escola Privada 

11)Como era o seu rendimento escolar? 
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(   ) Excelente  (   ) Bom    (   ) Médio  (   ) Regular   (   ) Péssimo 

12) Iniciou/ Concluiu algum outro curso superior? 

(  ) Sim, estou cursando 

(   ) Sim, já conclui 

(   ) Não 

 

Objetivos em relação à universidade? 

13) Quais eram as suas perspectivas em relação à universidade? 

(   ) Formação profissional para o trabalho. 

(   ) Formação teórica voltada para a pesquisa. 

(   ) Formação para a atividade pedagógica 

(   ) Aquisição de cultura geral ampla 

(   ) Fazer um curso superior 

14) Porque escolher o curso de BI em...? 

(   ) Por possuir uma forma de ensino diferenciado ( após três anos já tem formação 

profissional). 

(   ) Por ter um segundo ciclo que culmina na formação em alguma Engenharia e ou Curso das 

Humanas. 

(   ) Influência da família 

(   ) Resultado de teste vocacional 

(   ) Possibilidade de contribuir para a sociedade 

(   ) Melhores possibilidades no mercado de trabalho 

(   ) Outro _____________________________________________________________ 

15) Porque escolheu a UFVJM? 

(    ) Por ser uma universidade consolidada e de prestígio. 

(   ) Por estar mais próxima da minha cidade natal. 

(   ) Ser de Diamantina 

(   ) Por ter o curso que almejava 

16) O que você sabia a respeito do BI? 

(   ) Fazia parte do Projeto REUNI. 

(   ) Após três anos concluir um curso superior. 

(   )  Após conclusão do Bacharelado Interdisciplinar seguir para a Engenharia,  Humanas, 

pós-graduação ou mercado de trabalho. 



107 

 

 

 

(   ) Nunca tinha ouvido falar sobre os Bacharelados Interdisciplinares. 

17) Tinha algum sonho, algum objetivo específico? 

(    ) Fazer uma das Engenharias oferecidas. 

(   ) Fazer um dos cursos das Humanas oferecidos. 

(   ) Fazer um curso superior. 

(   ) Outro___________________________ 

18) Quais eram as suas pretensões pós-BI? 

(   ) Entrar no mercado de trabalho 

(   ) Continuar em algum dos cursos de graduação oferecido (   ) Engenharias (   ) Humanas 

(   ) Fazer uma pós-graduação (Mestrado, Doutorado). 

(   ) Aquisição de cultura geral ampla. 

 

Impactos da transição escola/universidade 

19) Como foi a transição ensino médio/ensino superior? 

(    ) Passei no vestibular assim que terminei o ensino médio. 

(    ) Fiz cursinho para passar no vestibular 

(    ) Estudei em casa para passar no vestibular 

(    ) Outro__________________________________ 

20) Como era a sua relação com os professores? 

(   ) Excelente  (   ) Boa    (   ) Ruim   (    ) Regular   (    ) Péssima 

21) Com os seus colegas? 

(    ) Excelente    (   ) Boa   (   ) Ruim    (   ) Regular    (   ) Péssima 

22) O que achava das aulas? 

(   ) Excelente   (   ) Boa  (   ) Ruim   (   ) Regular   (   ) Péssima 

23) Você conseguia compreender o funcionamento da universidade? 

(    ) Sim     (   ) Não    (     ) Em alguns aspectos 

 

Sobre o curso: 

24) Como foram os semestres iniciais? 

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Ruim  (  ) Regular   (   ) Péssimo 

25) Qual a sua dedicação ao curso?  

(   )  Menos de 4 horas ao dia 

(  )  4 horas ao dia 
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(   ) Mais de 4 horas ao dia 

26) Você achava que era suficiente? 

(   ) Sim      (   ) Não 

27) Como avaliava seu rendimento? 

(   ) Excelente  (   )  Bom  (   ) Regular   (   ) Ruim    (   ) Péssimo 

28)  Estava satisfeito? 

(   ) Sim   (  ) Não 

29) Como você obtinha informações acerca do curso? 

(   ) Site da UFVJM 

(   ) Setores específicos da universidade  

(   ) Através dos colegas de curso 

(   ) Não obtinha informação. 

(   ) Outro____________________________________ 

30) Como era o acesso às informações da secretaria/colegiado/coordenação? 

(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Regular   (  ) Ruim   (   ) Péssimo 

31) Você compreendia a matriz curricular do curso? 

(   ) Sim   (   ) Não 

32) Obteve orientações sobre essa matriz? 

(   ) Sim   (  ) Não 

33) O que achou das disciplinas de natureza (optativa/livre)? 

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Regular    (    ) Ruim  (   ) Péssimo 

34) Como eram as matriculas semestrais? 

(   ) Através do site da universidade. 

(    ) Pessoalmente em setor específico. 

(   ) Na coordenação do curso 

35) E a inscrição nas disciplinas? 

(    ) No site da universidade 

(   ) Pessoalmente em setor específico 

(   ) Na coordenação do curso 

36) Qual a sua segurança em relação a escolha das disciplinas? 

(   ) Muito seguro. 

(   ) Pouco seguro. 

(   ) Não tinha segurança na escolha da disciplina. 
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37) Teve acompanhamento de algum professor de algum professor em sessões de orientação 

pedagógica? 

(   ) Sim   (   ) Não 

38) Recebeu algum tipo de auxílio institucional? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Caracterização da evasão 

39) Porque se desvinculou do curso? 

(   ) Dificuldade em acompanhar as aulas. 

(   ) Desconhecimento da metodologia do curso 

(   ) Falta de estrutura da  universidade e do corpo docente 

(   ) Ausência de laços afetivos com a universidade. 

(   ) Falta de perspectiva profissional 

(    ) Horário de trabalho incompatível com o horários das aulas 

(   ) Problemas financeiros. 

(   ) Transferência para outra universidade. 

(    ) Outros ___________________________ 

40)  Quando foi? 

(  ) Primeiro Semestre do curso 

(   ) Segundo semestre do curso 

(   ) Terceiro semestre do Curso 

(   ) Quarto semestre do curso 

(   ) Quinto semestre do curso 

(   ) Sexto semestre do curso 

41)  Como foi? ___________________________ 

42) A formação anterior (ensino médio) teve relação com a saída? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Gostaria de justificar a resposta? ___________________________________ 

43) Você considera que esse desligamento foi uma decisão sua? 

(   ) Sim. Não era o curso que eu queria fazer. 

(   ) Não. A minha família não apoiava a minha escolha. 

(   ) Sim. Não me sentia preparado para fazer o curso. 

(   ) Não. Problemas financeiros me fizeram desistir. 

44) Como avalia sua saída do curso? 
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(   ) Positiva – Não era o curso que eu queria. 

(   ) Negativa – Perdi tempo fazendo um curso que não gostava. 

45) Qual o “fato detonador” para o desligamento?  

(   ) Dificuldade de acompanhar a matriz curricular. 

(   ) Desconhecimento da metodologia do curso. 

(   ) Falta de estrutura da universidade e do corpo docente. 

(   ) Falta de perspectiva profissional 

(   ) Problemas financeiros. 

(   ) Incompatibilidade de horário. 

(   ) Outros ___________________________ 

46) Situação hoje? 

(   ) Estou estudando no momento. 

(   ) Não estou estudando no momento 

(   ) Estou fazendo um curso técnico/ profissionalizante 

47) Faz outro curso superior? 

(   ) Sim      (    ) Não 

Onde? ________________________________________ 

48) A experiência do BI ajudou na escolha desse curso? 

(    ) Sim     (    ) Não 

I )Quando concluiu? 

(   ) 2010     (   ) 2011    (   ) 2012    (   ) 2013    (   ) 2014   (   ) 2015 

49) Conseguiu fazer aproveitamento de estudos? 

(   ) Sim    (   ) Não 

50) Ocupação atual? 

(   ) Estudante de curso superior 

(  ) Funcionário(a) público(a) (federal, estadual oumunicipal), com funções de direção. 

(  ) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou ForçasArmadas), com posto de comando. 

(  ) Empregado(a) no setor privado, com carteira assinada. 

(  ) Funcionário(a) público(a) (federal, estadual oumunicipal), sem função de direção. 

(  ) Trabalho temporário, informal, sem carteira assinada. 

(  ) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou ForçasArmadas), sem posto de comando. 

(  ) Trabalho por conta própria. 

(  ) Aposentado(a).(  ) Outra situação  ___________________________ 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DOCENTE 

 

Questionário para docentes 

1) Qual ou quais as disciplinas você leciona no Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT)? 

2) Há quanto tempo você leciona? 

a) Menos de 8 anos 

b) Entre 03  a 05 anos 

c) Acima de 08 anos. 

3) Ao prestar concurso para atuar no BCT você tinha conhecimento de como funcionava os 

Bacharelados Interdisciplinares? 

a) Sim 

b) Não 

4) Qual o seu grau de formação: 

a) Mestrado 

b) Doutorado 

c) Pós-doutorado 

5) Em sua formação você teve algum contato com as práticas pedagógicas? 

a) Sim. 

b) Não. 

6) No caso afirmativo poderia descrever quais práticas pedagógicas? 

7) Em se tratando de sua disciplina como o aluno se comporta? 

a) Possui alto índice de retenção. 

b) Retém poucos alunos. 

c) Possui um nível médio de retenção. 

d) Outro__________________________________ 

8) Em que período você acredita ser mais comum a desistência do discente de sua disciplina? 

a) Primeiro quarto do semestre (Cancelamento da matrícula). 

b) Segundo quarto do semestre (Abandono da disciplina). 

c) Terceiro quarto do semestre (Abandono da disciplina) 

d) Final do semestre (Depois da aplicação das avaliações). 

9)  Você acredita que aformação discente no ensino fundamental e médio influencia de que 

maneira na decisão do aluno evadir: 

a) É um dos principais fatores que contribuem para a evasão discente. 
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b) Contribui para a evasão, mas não de maneira significativa. 

c) Não é relevante para a evasão discente. 

d) Não influencia na evasão discente. 

10) Quando o aluno ingressa no BI, ele tem conhecimento sobre o modelo interdisciplinar de 

ensino ? 

a) Não. Muitos alunos não conhecem a estrutura do curso e se candidatam a vaga acreditando 

estar se candidatando ao curso de Engenharia e ou Licenciatura 

b) Sim.  Os alunos conhecem a estrutura do curso e sabem a que curso estão se candidatando. 

c) Outra justificativa._________________________________________. 

11) A ausência de pré-requisitos em algumas disciplinas contribui para aumentar o grau de 

evasão e retenção no Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT)? 

a) Sim. O pré-requisito é fundamental para determinadas disciplinas. 

b) Não. Sem pré-requisito o aluno pode se matricular em qualquer disciplina podendo eliminar 

aquelas com que mais tem afinidades. 

c) Outra justificativa_________________________________________________. 

12) Quantas avaliações em média são aplicadas durante o semestre? 

a) Uma avaliação 

b) No mínimo duas avaliações por semestre 

c) Até quatro avaliações por semestre 

d) Varia de acordo com o semestre. 

13) Qual tipo de avaliação é mais utilizada em sua disciplina: 

a) Múltipla escolha 

b) Discursiva 

c) Prática de laboratório 

d) Trabalhos 

14) Ao variar o método de avaliação você acredita que possa contribuir para a permanência do 

aluno no curso? 

a) Sim, cada aluno aprende de maneira diferente. 

b) Não, o método utilizado atende a todos os alunos igualmente. 

15) Gostaria de fazer alguma reflexão ou comentário sobre o Bacharelado Interdisciplinar? 

Qual a sua visão a respeito deste modelo de ensino? 
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