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RESUMO 

 

A evasão é um dos gargalos a ser superado pela educação em seus diversos 
estágios, de modo especial na Educação Superior, onde as Instituições de Ensino 
sofrem com as perdas constantes de alunos. Com o intuito de entender melhor esse 
fenômeno, esta pesquisa teve como objetivo descrever os fatores institucionais a ele 
associados, utilizando como referência normativa o conceito de evasão da Comissão 
Especial de Estudos da Andifes, que entende como evadido qualquer aluno que saia 
definitivamente do curso de origem sem, portanto, concluí-lo. A pesquisa foi 
realizada no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás, que possui quatorze campus em diversas cidades do estado. Foram 
utilizados os microdados do Censo da Educação Superior, no período de 2010 a 
2014, sendo eles analisados utilizando mecanismos da Estatística Descritiva. Como 
resultado, observou-se que diversos fatores institucionais citados na literatura com 
relação à taxa de evasão não influenciavam significativamente na evasão na 
instituição de ensino analisada, como é o caso, por exemplo, do turno de oferta e 
duração do curso. A taxa média de evasão por curso encontrada no estudo é 
bastante flutuante, chegando a ser muito díspares os valores entre o curso com 
menor e o com maior taxa de evasão, 8% e 42%, respectivamente. Na instituição 
analisada, há políticas educacionais que contribuem – ou pelo menos deveriam 
contribuir – para a permanência do aluno no curso. O aspecto do suporte 
pedagógico mais evidente na instituição é o programa de monitoria, que auxilia os 
alunos com mais dificuldade em algumas disciplinas do curso. A avaliação 
institucional permite que tanto a comunidade interna quanto a externa contribua, de 
forma a permitir que a instituição consiga visualizar possíveis gargalos que afetam a 
administração. Por outro lado, ao analisar a evasão média anual dessa Instituição no 
período, nota-se que ela segue um padrão de similaridade. 
 
Palavras-chave: Evasão. Educação Superior. Aspectos Institucionais. 
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ABSTRACT 

 

Dropout is one of the bottlenecks to be overcome by education in its various stages, 
especially in Higher Education, in which the Educational Institutions suffer from the 
constant losses of students. In order to better understand this phenomenon, this 
research aimed to describe the institutional factors associated with it, using as 
normative reference the concept of evasion of the Special Study Committee of 
ANDIFES, which defines as evade any student who definitively leaves the original 
course without, therefore, concluding it. The research was carried out within the 
framework of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás, 
which has fourteen campuses in several cities of the state. The microdata of the 
Higher Education Census, in the period from 2010 to 2014, were used and analyzed 
using Descriptive Statistics mechanisms. As a result, it was observed that several 
institutional factors mentioned in the literature regarding the dropout rate did not 
significantly influence evasion in the analyzed educational institution, such as the 
course shift and duration. The average dropout rate per course found in the study is 
quite floating, with the values between the lowest and the highest evasion rates being 
very different, 8% and 42%, respectively. In the analyzed institution, there are 
educational policies that contribute - or at least should contribute - to the permanence 
of the student in the course. The most evident pedagogical aspect of the institution is 
the monitoring program, which assists students with more difficulty in some course 
subjects. The institutional evaluation allows both the internal and external community 
to contribute, in order to allow the institution to identify possible bottlenecks affecting 
the administration. On the other hand, when analyzing the average annual evasion of 
this institution in the period, it is noted that it follows a pattern of similarity. 
 
Keywords: Evasion. Higher education. Institutional Aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é uma área propedêutica, isto é, perpassa diversos campos do 

saber, tais como psicologia, serviço social, filosofia, saúde e ciências sociais. Cada 

uma dessas ciências vislumbra a educação por determinada linha e sob uma gama 

diversa de variáveis que influenciam/afetam o desempenho do estudante no 

decorrer do curso (ANDRIOLA; ANDRIOLA; MOURA, 2006; FREITAS, 2009; SILVA 

FILHO et al., 2007). Diante disso, várias áreas têm se dedicado à educação e hoje 

nota-se que a temática é encontrada em diversos estudos, dentre eles na área de 

administração, que tem como objetivo compreender a influência da educação (em 

seus diversos níveis) na tomada de decisão do gestor (SAMPAIO et al., 2011). 

Nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, características como a 

desigualdade na distribuição de renda, bem como as imensas deficiências 

encontradas, afetam todo o sistema educacional. Nessa perspectiva, a educação é 

considerada um bem por contribuir para o enriquecimento cultural de uma sociedade 

(GOLDEMBERG, 1993).  

É necessário que um cientista utilize o conhecimento adquirido pela 

realização de pesquisa com o intuito de melhorar as condições sociais no contexto 

em que está inserido, bem como deve tornar-se defensor de novas práticas 

(DENHARDT, 2013). Na Administração Pública em especial, estudos que tem como 

temática a educação, em seus diversos níveis, vem se fortalecendo, pois eles 

contribuem para a gestão dos recursos de diversos fundos colocados à disposição 

para levar educação à sociedade, como o Fundo Nacional da Educação Básica 

(Fundeb). Por isso, é necessário que essa gestão seja feita de modo racional e 

eficiente (CUNHA, 2007; OLIVEIRA, 2014; SILVA; FERREIRA; OLIVEIRA, 2014).  

Este estudo tem como objetivo compreender a evasão, considerada um 

problema social de grande impacto, pois afeta as instituições do setor privado, 

causando uma perda de receitas; para as instituições do setor público, significa 

recursos públicos aplicados sem o devido retorno (SILVA FILHO et al., 2007). Esse 

fenômeno é um problema que preocupa não só as instituições de educação 

superior, como também órgãos públicos e autoridades que têm como foco principal a 

educação (PEREIRA; ZAVALA; SANTOS, 2011). Na tentativa de cruzar informações 

e encontrar algumas respostas acerca do fenômeno da evasão, este trabalho 
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analisou uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública federal localizada no 

estado de Goiás. 

A evasão na educação superior é caracterizada como a saída definitiva de 

determinado aluno do seu curso de origem, seja quando há uma mudança de curso 

dentro da mesma instituição ou até mesmo quando o aluno deixa de frequentar 

aquele curso por qualquer motivo (SILVA FILHO et al., 2007; SPADY, 1970; 

TONTINI; WALTER, 2014).  

Nesse sentido, alguns estudos trazem a importância de se compreender esse 

fenômeno, como é o caso de Silva Filho et al. (2007), para quem a evasão é, para a 

sociedade, uma perda social, acadêmica e econômica. Outros autores evidenciam 

aspectos tanto pessoais quanto institucionais que levam à evasão (SPADY, 1970). 

Verifica-se, assim, que há diferentes tipos de evasão, o que implica dizer que 

nenhuma definição seria capaz de captar a complexidade e a totalidade desse 

fenômeno, além de existirem fatores como a falta de instrução sobre determinado 

curso, sobre a profissão ou sobre a própria estrutura curricular (TINTO, 1975). 

Nesta pesquisa, se utiliza o conceito de evasão adotado pela Comissão 

Especial de Estudos sobre a evasão nas universidades públicas brasileiras, 

instituída no ano de 1996, para a qual é considerada evasão “a saída definitiva do 

aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo” (ANDIFES et al., 1996, p. 25). O 

conceito tem suas fragilidades, levando em conta que há, na literatura, alguns 

autores que divergem desse conceito (MOROSINI et al., 2012; TONTINI; WALTER, 

2014) e consideram que a troca de curso dentro da instituição não se caracteriza 

como evasão. Porém, essa foi a concepção que melhor atendeu aos objetivos deste 

trabalho para a realização desta pesquisa. 

A Comissão Especial de Estudos citada no parágrafo anterior, relaciona 

alguns fatores associados à evasão, como: fatores pessoais; fatores internos da 

instituição; fatores externos à instituição. O primeiro pode ser descrito como os 

conhecimentos adquiridos na formação escolar anterior, a dificuldade de conciliação 

da vida acadêmica com a vida profissional, mudança de interesses etc. Já os fatores 

ligados à instituição tratam da inadequação da estrutura acadêmica, do currículo do 

curso, da falta de clareza do projeto pedagógico, da ausência de programas 

institucionais. Por fim, os externos dizem respeito à instituição e decorrem da falta 

de reconhecimento profissional, da desvalorização das atividades desenvolvidas, 

juntamente com a ausência de retorno econômico. Esta pesquisa teve seu foco nos 
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aspectos institucionais, esmiuçando a evasão na ótica da Administração Pública, 

buscando identificar as causas no intuito de contribuir para a construção de políticas 

educacionais capazes de minimizar o impacto nas instituições públicas (SILVA et al., 

2012; VILARINHO; PARO, 2011) 

Para a realização desta pesquisa, optou-se por estudar apenas os fatores 

considerados institucionais, ou seja, aqueles que estão ligados internamente à 

instituição, pois ações de cunho pedagógico, administrativo e de serviços feitas pela 

instituição de ensino podem contribuir para a retenção de alunos que estejam 

propensos à evasão (TONTINI; WALTER, 2014). 

O indicador de evasão apresenta a relação entre estudantes que em algum 

momento deixaram o curso e o número de matriculados. Tal indicador é de suma 

importância para que as IES possam buscar estratégias de permanência e êxito 

desses estudantes. Do ponto de vista da administração pública, nota-se não só o 

custo social da evasão, mas também o dispêndio de recursos públicos. 

Não se deve deixar de lado a complexidade das IES, tais como: a 

multiplicidade de objetivos institucionais, sua estrutura administrativa e pedagógica, 

as formas como os gestores públicos tomam suas decisões tendo em vista a 

multiplicidade dos atores, e, ainda, a formulação e implantação de estratégias 

particulares que impactam diretamente nos resultados institucionais, incluindo, 

principalmente, aspectos como o indicador de evasão (CACETE, 2014; MARTINS, 

1998).  

Esse tema ainda não ocupa lugar central nas discussões no campo da 

Administração Pública, uma vez que, comparados a outras áreas, a quantidade de 

trabalhos que a abordam é mínima, enquanto internacionalmente a evasão é uma 

pauta de destaque para os gestores de instituições de ensino (SANTOS, 2014; 

SANTOS BAGGI; LOPES, 2011). 

Para entrever a situação atual em um panorama geral, vale ressaltar que a 

educação superior no Brasil conta, atualmente, conforme dados do Censo da 

Educação Superior de 2013 divulgados pelo Instituto Nacional de Educação e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC), 

com um total de 7.305.977 matrículas, divididas da seguinte forma: 26,45% nas 

instituições públicas e 73,55% nas privadas. Ademais, as públicas estão 

subdivididas da seguinte forma: 53,4% matrículas são das Universidades, enquanto 

29,2% são faculdades, seguidas dos centros universitários e Institutos Federais 
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(IF)/Centros Federais Tecnológicos (Cefet), com 15,8% e 1,2% respectivamente. Um 

dado preocupante é que, apesar do crescente número de ingressantes, entre 2010 e 

2013 a taxa de crescimento foi de 29,7% para os cursos de bacharelados, 3,7% para 

as licenciaturas e de 36,6% para os cursos classificados como tecnológicos; o 

número de concluintes caiu 5,66% (de 1.050.413 para 991.010) (BRASIL, 2015). Por 

esse motivo, nota-se a necessidade de ampliar a compreensão acerca da expansão 

na Educação Superior. 

Tal processo de expansão mostrou-se contrária a tão sonhada 

homogeneidade institucional que se buscava pela legislação e, logo, nota-se a 

concretização de forma desigual pelo País. Para Martins (1998), desde a década de 

1960, quando houve maior número de matrículas, chegando a crescer 218%, o 

Brasil vem passando por uma fase de ampliação dos números nesse nível de 

educação. 

Para uma formulação de uma política considerada realista, com o objetivo de 

se aprofundar e aplicar a pesquisa, o ensino superior deve considerar raízes que 

promovam transformações, de modo que o debate não se delimite em sintomas 

considerados superficiais, como a desigualdade cultural e a ausência de 

oportunidades no acesso ao conhecimento, pois, ao deparar-se com essa visão 

limitada, gera distorções que precisam ser aos poucos corrigidas (DUHRAM, 1998). 

 

1.1 Delimitação do tema e problema de pesquisa 

 

A evasão é um fenômeno que merece atenção, dado que se apresenta como 

um aspecto que pode contribuir para o planejamento de políticas públicas. Portanto, 

o estudo desse fenômeno consiste em um fator primordial para o fortalecimento de 

ações que garantam o acesso, bem como a ampliação e a qualificação na Educação 

Superior, e que afeta direta e indiretamente os outros níveis da educação por ser 

esta formadora de profissionais que atuarão na Educação Básica (SANTOS, 2014). 

Diante disso, a presente dissertação teve como principal questão a ser 

respondida: quais os fatores institucionais associados à taxa de evasão nos cursos 

de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – 

IFG? 
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Partindo do anseio de se obter a resposta para a questão exposta, o objetivo 

geral foi o de descrever os fatores associados à evasão nos cursos de graduação 

presenciais no IFG. Em termos de objetivos específicos, ficou delimitado o que se 

segue: (i) analisar o fenômeno da evasão em cada um dos cursos de graduação no 

período entre 2010 e 2014; (ii) verificar a associação de fatores institucionais no 

nível de evasão dos cursos de graduação. 

Além disso, aborda-se como eixo os cursos presenciais, por possuírem 

aspectos diferenciados da educação à distância (EaD), por exemplo: o perfil de 

estudantes que essa última modalidade de ensino atrai é bem diferente, visto que na 

maioria das vezes trata-se de pessoas que estão constantemente viajando ou 

mesmo daquelas que possuem horários de trabalho com jornada alternada nos 

diversos períodos do dia (FIUZA; SARRIERA, 2013; VILARINHO; PARO, 2011). 

Outros aspectos que diferenciam a modalidade presencial da modalidade à 

distância são a infraestrutura disponível aos alunos e a relação aluno-professor. 

Essa relação, apesar das Tecnologias da Informação de Comunicação (TIC) 

atualmente existentes, não permite ainda uma aproximação entre as duas partes do 

processo de ensino-aprendizagem (FIUZA; SARRIERA, 2013). A formação do 

docente que atua nas duas modalidades se diferencia e, em alguns casos, os alunos 

sequer conhecem a chamada instituição-mãe do curso, limitando-se o contato 

apenas aos polos de apoio presencial. Devido a essas diferenciações, esta pesquisa 

pretende estudar apenas os cursos presenciais (VILARINHO; PARO, 2011). 
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2 A EDUCAÇÃO SUPERIOR E SEUS DESAFIOS 

 

Primeiramente, a educação encontra-se respaldada, de forma geral, na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seus artigos 205 a 213, que garantem 

alguns de seus princípios básicos, como a igualdade de condições de acesso e 

permanência, no intuito do pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania. Já 

a Educação Superior é citada diretamente no artigo 207, que determina que as 

universidades gozem de autonomia didático-científica e administrativa, possuindo 

também autonomia de gestão financeira e patrimonial, devendo obedecer ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988).  

Ainda sobre o tema educação, em termos de legislação brasileira, a educação 

superior encontra como principal aspecto legal os artigos 43 a 57 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –, 

que, no artigo 43, determina algumas finalidades desse nível de educação, como a 

elevação do interesse pela criação cultural e o desenvolvimento da essência 

científica e do pensamento reflexivo. A formação profissional nas diferentes áreas do 

conhecimento possibilita não apenas a inserção em setores profissionais, mas 

contribui também para a formação e o desenvolvimento do País (BRASIL, 1996). 

A LDB cita também o incentivo para que os egressos possam participar de 

trabalhos de pesquisa e investigação científica que contribuam para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, transmitindo cultura e propiciando a 

compreensão do homem e do meio na sociedade. Logo, a educação superior 

possibilita a exibição dos conhecimentos culturais e técnicos, bem como científicos, 

que compõem o patrimônio da humanidade, decorrentes da prática do ensino por 

meio de publicações e demais meios de comunicação (BRASIL, 1996).  

Percebe-se então que a educação superior contribui para o surgimento do 

desejo de melhoria das práticas culturais e profissionais de maneira efetiva. 

Ademais, leva os estudantes a conhecerem os dilemas do mundo significativamente, 

relacionando-os às regiões, de forma a prestar serviços para a comunidade em que 

se encontram, bilateralmente. Além disso, impulsiona a extensão, oportunizando que 

a universidade esteja aberta a todos, propagando as conquistas e os benefícios que 

resultam dessa criação cultural e do conhecimento científico e tecnológico 

decorrentes do ambiente acadêmico (BRASIL, 1996). 
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Nesse mesmo sentido, a educação superior permite a transmutação da 

educação básica universal, formando e capacitando os profissionais que irão atuar 

nesse nível de ensino por meio da realização de pesquisas de cunho pedagógico, 

bem como da realização de atividades de extensão, com o objetivo de aproximar os 

dois níveis – básico e superior – da educação (BRASIL, 1996). 

Pode-se observar que, de acordo com os aspectos relacionados, a Educação 

Superior é de fundamental importância, principalmente no intuito de levar 

conhecimentos especializados à população e capacitar profissionalmente a 

sociedade (BRASIL, 1996). 

Outro fator importante que também encontra amparo legal na LDB são as 

modalidades da educação superior no Brasil que, de acordo com o artigo 44, 

consistem em: cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos ou programas de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu e cursos de extensão (BRASIL, 1996). 

Outro marco legal importante para a Educação Brasileira foi a Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009, que tornou o Plano Nacional de Educação (PNE) uma 

exigência constitucional, lembrando que esse instrumento já se fazia presente na 

LDB. Nessa perspectiva, o PNE, Lei nº 13.005/2014, enquanto política normativa 

para a educação no Brasil, cuja vigência se dá para o decênio 2014-2024, 

estabelece metas, entre elas a de número 12, que visa a elevar a taxa bruta das 

matrículas na educação superior para cinquenta por cento e a taxa líquida para trinta 

e três por cento da população, para estudantes de dezoito a vinte e quatro anos, 

objetivando garantir a qualidade da oferta e expansão para no mínimo quarenta por 

cento das novas matrículas em IES no segmento público (BRASIL, 1996, 2014). 

Desse modo, o propósito do PNE é elevar o número de cidadãos com 

formação superior no Brasil. Para tanto, traz algumas estratégias que devem ser 

adotadas para atingir esse patamar, entre as quais se pode destacar a busca pela 

otimização da capacidade das instalações físicas e de recursos humanos das 

instituições de educação superior da esfera pública. Para isso, é preciso colocar em 

prática ações planejadas e coordenadas, que ampliem o acesso aos cursos de 

graduação para as cidades do interior (BRASIL, 2014). 

Igualmente poderia ser adotada a estratégia de ampliação da oferta de vagas 

por meio da expansão e interiorização da Rede Federal de Educação Superior, da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema 

Universidade Aberta do Brasil. Diante do cenário político e econômico em que se 
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encontra o País, tão noticiado pela mídia de 2015 a 2017, essa expansão fica 

notadamente prejudicada, porém, não cabe uma análise do tema neste momento. 

Ao elencar mais uma meta, pode-se destacar o crescimento gradativo de 

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

nas universidades públicas, no intuito de disponibilizar cerca de um terço das vagas 

em cursos noturnos para elevar a proporção de estudantes por professor. Isso visa a 

propiciar uma educação superior gratuita de preferência na formação de 

profissionais da educação básica, principalmente em ciências e matemática. 

Cabe ressaltar que, ao longo da história da educação superior, muitos 

estudantes não obtiveram acesso a esse ensino, mas, com a criação de legislações 

e medidas afirmativas, foi possível oportunizar tal acesso e assim, em sincronia com 

as demandas de formação e qualificação, criaram-se mecanismos para preencher 

as vagas disponíveis, sobretudo na rede pública, nas áreas de ciências e 

matemática, atentando-se às necessidades do desenvolvimento, da inovação das 

tecnologias e do aperfeiçoamento da educação básica. 

Outra preocupação considerável é o preenchimento das vagas ociosas, que 

contribui para a manutenção de um maior percentual populacional cursando nível 

superior. Isso fortalece, de alguma maneira, a ideia de cada vez mais pessoas terem 

acesso a essa formação. Para compreender tal panorama e a importância da meta 

de número 12 estabelecida pelo PNE é importante conhecer alguns dados 

encontrados na pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD). 

A PNAD aponta que no Brasil, em 2012, o percentual de pessoas que 

frequentavam a educação superior e que se encontram na faixa etária de 18 a 24 

anos representa 28,70% da população brasileira. Desse percentual, apenas cerca 

de 15,1% está na idade teoricamente adequada para cursar esse nível de ensino, 

segundo esta mesma pesquisa.  

 

2.1 História do ensino superior 

 

Segundo Fávero (2006), não se podem mencionar os impasses da educação 

superior atual no Brasil sem abordar as crises enfrentadas desde o início, que estão 

relacionadas à própria história das instituições. Ainda, particularizando uma questão 

ideológica muito presente nesse contexto, é sabido que a educação superior não foi 



22 

criada para atender às necessidades fundamentais, que hoje constam no texto 

constitucional, mas para que a classe burguesa pudesse ser detentora do 

conhecimento e manter sua supremacia. 

Resulta oportuno lembrar que as tentativas para criar o ensino superior 

iniciaram-se ainda no período colonial e se depararam com muita resistência, tanto 

da Metrópole quanto por parte de brasileiros que consideravam desnecessário os 

esforços para instituir esse nível de ensino em uma colônia, fato compreensível, uma 

vez que a elite avançava em seus estudos recorrendo à Europa (CUNHA, 1986, 

2000). É ainda mais curiosa essa resistência quando se analisa o período em que a 

Coroa Portuguesa, inusitadamente, converteu o Brasil em sua sede, mas, apesar 

disso, naquele período conseguiu-se apenas alguns cursos ditos de nível superior, 

entretanto, de caráter profissionalizante (FÁVERO, 2010). 

Não obstante, evocando ainda um período anterior, o ensino superior teve 

seu início aproximadamente em 1550, tendo sido criados pelos jesuítas cerca de 

dezessete colégios. Em alguns deles havia o ensino superior de Teologia, com 

duração de quatro anos, além do grau de doutor em Artes, com duração de três 

anos. Nessa mesma época, foi proibido criar Universidades (CUNHA, 2000). Pode-

se salientar que o ensino superior atual não tem nenhum aspecto ou característica 

que se aproxime da construção educacional dos jesuítas existente nos anos de 1550 

(CUNHA, 2000). 

O sistema educacional, em especial a Educação Superior, perpassa pelos 

aspectos que vão além de um “fenômeno universitário”, fazendo parte de um 

sistema social muito mais complexo e amplo, tornando-se, portanto, uma 

problemática generalista do País (FÁVERO, 2006, 2010). 

Em 1808, inicia-se a criação de cursos e academias apenas para formar 

profissionais para o Estado. Nesse mesmo ano criou-se o primeiro Curso Médico de 

Cirurgia e, dois anos mais tarde, a Academia Real Militar, cujo objetivo era formar 

oficiais e engenheiros civis e militares. Nessa mesma academia, em 1920, 

implantou-se o núcleo inicial da atual Escola de Engenharia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) (FÁVERO, 2010; OLIVEIRA, 2010). 

Buscando demonstrar a importância que a Educação possui para a 

Administração pública, a seguir um breve histórico da Educação Superior será 

apresentado. Sendo assim, a partir de 1930 cresce a demanda por educação de 

nível superior, concentrada, principalmente, nos estados de São Paulo e Rio de 
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Janeiro, decorrente da forte industrialização do período e da consequente elevação 

da população urbana nesses grandes centros. Nesse contexto, surge a Universidade 

de São Paulo (USP), de modo a estruturar de forma sistemática a Educação 

Superior no cenário educacional de nosso país (CACETE, 2014; FRANCO, 2008). 

Desde 1930 a demanda pela educação superior cresceu exponencialmente. 

De fato, a realidade vivida inicialmente no eixo Rio-São Paulo, de industrialização e 

êxodo rural, expandiu-se pelo País. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui cerca 

de oitenta e cinco por cento de sua população vivendo na zona urbana, segundo 

dados do Censo de 2010. O mercado de trabalho também sofreu mudanças e, no 

ano de 2016, o setor de serviços é o principal empregador. Os diversos fatores 

combinados resultaram em uma carência não só de vagas, mas de oportunidades 

que exijam uma melhor qualificação dos candidatos, inclusive na pós-graduação. 

Para demonstrar essa mudança que ocorre na educação superior, principalmente a 

sua importância para a sociedade, é necessário entendermos a reestruturação da 

Educação Superior.  

A criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi entendida, então, 

como um fato histórico. Pouco investigada, sua criação teria se dado para 

homenagear academicamente ao rei da Bélgica por sua visita ao Brasil naquele 

mesmo ano (CUNHA, 2000; FÁVERO, 2010). Cabe ressaltar que o início da década 

de 1930 foi marcado por uma forte conscientização dos problemas educacionais. 

Nesse período, o Governo Provisório cria o Ministério da Educação, tendo como 

primeiro titular Francisco Campos, que se preocupou com a elaboração e 

implantação de uma reforma de ensino, tanto do secundário quanto do superior 

(CATANI; OLIVEIRA, 2002; FÁVERO, 2010). 

Diante dessa realidade, observa-se que o Governo Federal começa a pensar 

de forma diferente a educação superior, elaborando um projeto universitário que 

promulga o Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto-lei nº 19.851/1931) 

organizando, por meio de documento legal, a então denominada Universidade do 

Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 19.852/1931) (CUNHA, 2000; FÁVERO, 2006). 

Contudo, somente a partir de 1934 se organizou, de forma mais sistemática, a 

educação superior da maneira como é encontrada hoje, tendo como marco a criação 

da Universidade de São Paulo. Essa organização veio acompanhada de um 

processo de expansão, crescendo uma média de sete por cento ao ano, e de 

diversos aspectos como a ampliação do número de vagas, a mudança do perfil da 
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população, e, consequentemente, novas alternativas metodológicas (FRANCO, 

2008). 

Segundo Fávero (2006), em 1934 esperava-se, com a promulgação da 

segunda Constituição Republicana e a eleição do presidente Getúlio Vargas pelo 

Congresso, que a democracia liberal fosse estabelecida. Em 1935, alargaram-se as 

tendências centralizadoras e autoritárias, assegurando um clima propício à 

implantação do Estado Novo. Nesse ano, durante a gestão do prefeito Pedro 

Ernesto, instituiu-se a Universidade do Distrito Federal (UDF), por iniciativa de Anísio 

Teixeira. Essa universidade surgiu com uma vocação científica e estrutura bem 

distinta das demais existentes no País, inclusive da Universidade de São Paulo 

(USP).  

Para Anísio Teixeira, a instituição deveria ser local de investigação e 

produção do conhecimento que prezasse pelo exercício da liberdade e pela 

efetivação da autonomia universitária (FÁVERO, 2006, 2010). Mesmo com os 

problemas enfrentados por essa Universidade, dentre eles a exoneração de Anísio 

Teixeira, de 1935 a 1936 constituiu-se o corpo docente e a organização dos cursos 

da UDF. Para isso, buscaram-se na Europa professores para as áreas em que se 

considerava não ter, no Brasil, profissionais capacitados. Posteriormente, essa 

universidade foi extinta e seus cursos foram transferidos para a Universidade do 

Brasil, em 1939, por meio do Decreto nº 1.063, de 20 de janeiro (FÁVERO, 2006). 

A partir de 1945, intensificou-se a necessidade da criação de Universidades 

no País, que se deu pelo início de um novo regime, considerado como liberal 

populista. Com a queda de Getúlio Vargas, ao reestruturar-se o regime democrático 

no Brasil, foi concedida à Universidade do Brasil autonomia administrativa, 

financeira, didática e pedagógica, por meio do Decreto-Lei nº 8.393/1945, momento 

de grande institucionalização da pesquisa. Entretanto, decorrente de análise de atas 

administrativas, nota-se que essa autonomia nem chegou a ser implantada. Para 

Fávero (2006, p. 28), “[t]al inferência leva a reconhecer que a autonomia outorgada 

às universidades não passa muitas vezes de uma ilusão, embora se apresente, por 

vezes, como um avanço”. 

Após a década de 1950, multiplicaram-se as universidades, porém, prezando-

se pela formação profissional, sem preocupação com a pesquisa e com a produção 

de conhecimento, que sofreu influência da industrialização e do crescimento 

econômico do País. Desde então, a Educação Superior ganhou força e cresce cada 
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vez mais, chegando aos moldes de hoje, com Universidades espalhadas pelo País 

inteiro (CUNHA, 2000; FÁVERO, 2010). 

As transformações começaram a se consolidar com a tramitação do projeto 

de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a discussão em torno da 

questão escola pública versus escola privada. Nesse período, os debates e 

reivindicações deixam de ser restritos ao professores e estudantes para dar ouvidos 

a vozes novas em uma análise crítica e sistemática da universidade no Brasil. O 

ápice foi alcançado com a criação da Universidade de Brasília (UnB), pela Lei nº 

3.998, de 15 de dezembro de 1961, que surge não somente como a mais moderna 

do País, mas também como um marco na história das instituições universitárias 

(FÁVERO, 2006). 

Ainda na discussão sobre o fortalecimento da expansão da Educação 

Superior por meio das instituições privadas, Cunha (2007) relata que o regime militar 

(1964/1985) contribuiu de forma significativa para esse fenômeno, pois os agentes 

envolvidos no golpe de 1964 tinham afinidades tanto ideológicas quanto políticas 

com os grupos que defenderam, à época, o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) que originou a Lei nº 4.024/1961, de origem privatista. 

Em meados dos anos 1960, foram colocadas em prática algumas propostas e 

recomendações para a adequação do ensino superior e das instituições 

universitárias às necessidades do País, sugeridas pelo consultor americano Rudolph 

Atcon. Dentre elas estava a criação de um Conselho de Reitores da Universidades 

Brasileiras, que foi reconhecida como entidade pública, sendo presidida pelo próprio 

Rudolph (FÁVERO, 2006).  

Anos depois, algumas recomendações da Comissão especial desses reitores 

foram absorvidas pelo Projeto de Reforma Universitária, como: o fortalecimento do 

princípio de autoridade e disciplina nas instituições de ensino superior; a ampliação 

das vagas do vestibular unificado; a criação de cursos com curta duração, 

priorizando os aspectos técnicos e administrativos (RISTOFF, 2014). 

Em breve relato acerca da Reforma Universitária, pode-se destacar que esta 

decorreu de uma mobilização estudantil, por meio de grandes debates nas 

universidades e pelas manifestações de rua, que exigiam do governo soluções para 

os problemas educacionais. Com isso, alcançou-se a criação do Grupo de Trabalho 

(GT) que tinha por objetivo estudar as medidas que deveriam ser tomadas para a 

resolução da “crise da Universidade”, o que ocorreu pelo Decreto nº 62.937, de 2 de 
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julho de 1968. Houve uma sensibilização de diversos setores da sociedade e isso 

exigiu uma ação eficaz para enfrentar com celeridade o problema da reforma 

universitária (DOURADO, 2002). 

A partir da década de 1990, por meio de manifestações do Ministério da 

Educação, “através de disposições legais mais regulamentadoras ou pela utilização 

de expedientes de agilização, visto o grande número de escolas superiores no país” 

(FRANCO, 2008, p. 55), ampliou-se a autonomia das IES na organização de projeto 

pedagógico, ocasionando, segundo Gomes e Moraes (2012), o que tratam como de 

sistema de massa, buscando responder um público bem mais amplo das classes 

sociais que concluem o ensino médio.  

Entretanto, diversas questões podem ser levantadas, uma vez que ainda não 

se pode afirmar se esse aumento significativo do acesso aos cursos superiores 

pelas massas contribuiu para o desenvolvimento educacional do País, para a 

redução da desigualdade social, ou se afetou a qualidade do ensino superior 

brasileiro. Isso pode ter acontecido com a grande quantidade de instituições criadas 

sem o mínimo compromisso com a educação, permitindo uma visão social apenas 

voltada para a obtenção do diploma de graduação, sem levar em conta a 

necessidade de aprendizados significativos para que haja realmente a construção de 

pensamento crítico-reflexivo, social e político no intuito de contribuir para a 

transformação e emancipação da cidadania no Brasil (GOMES; MORAES, 2012). 

As principais características quando se aborda o campo do ensino superior no 

Brasil são a privatização e a fragmentação institucional. Nessa perspectiva, as 

universidades privadas se mostram desiguais, pois apenas parte delas possui 

elevado padrão acadêmico (CUNHA, 2000). 

Sguissardi (2008) argumenta que, mesmo com a expansão da educação 

superior pública, seja pela criação de novas Universidades/Institutos Federais, por 

meio do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e 

a permanência na educação superior em instituições federais, o percentual de 

matrículas nessas instituições ainda representa uma pequena parcela na totalidade, 

tendo em vista o expressivo crescimento do setor privado. 

Desde a década de 1990, há políticas educacionais no País voltadas para a 

ampliação do número de matrículas na educação superior, que propiciaram o 

aumento progressivo do número de instituições privadas e da oferta de vagas. Nota-
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se que, a partir de 2002, as IES públicas também tiveram o número de cursos e 

vagas ampliadas. Contudo, ao mesmo tempo em que houve o incentivo ao aumento 

da oferta de vagas pelas IES, faz-se necessário indagar sobre a evasão dos 

estudantes dessas instituições (DOURADO, 2002, 2011).  

Essa reestruturação sofrida no início dos anos 2000 permite uma reflexão 

sobre o papel das Universidades, haja vista um cenário de mudanças aceleradas. 

Nessa perspectiva, “a diversificação e diferenciação do sistema surgem como 

alternativas de solução para a demanda crescente de vagas nas universidades e 

para a questão da massificação do ensino superior” (CATANI; OLIVEIRA, 2002, p. 

12). Entretanto, não somente de vagas carece o sistema, pois esse aumento da 

oferta sem o devido planejamento gera outro problema: a evasão. 

A educação superior, decorrente de diversos acontecimentos históricos e 

políticos, compreendidos entre 1990 e 1994, sofreu grande e consistente expansão. 

Esse foi um período importante da experiência democrática, apesar de ser 

considerado indefinido ao se tratar das políticas públicas. A partir de 1995, com o 

governo considerado democrático de Fernando Henrique Cardoso (Governo FHC, 

1995-2002), formado por uma aliança liberal-conservadora, e depois sucedido pelo 

governo de Luis Inácio Lula da Silva (Governo Lula, 2003-2010), trouxe grandes 

transformações e aumento significativo da população de jovens entre 18 e 24 anos 

na Universidade, que saltou de 19,35 milhões, no ano de 1991, para 23,10 milhões, 

em 2002, uma média anual de 2,9%. O percentual de jovens nessa faixa etária que 

estavam matriculados na educação superior saiu de 4,3% para 13,9% e, logo, o 

ensino superior deixou de ser somente para a elite e passou a permitir o acesso às 

massas (GOMES; MORAES, 2012). O seguinte trecho enfatiza, acerca do acesso: 

 

O acesso passa a ser definido como “uma obrigação para as classes 
média e média alta”, além de ser uma forma de justiça social, uma 
vez que se apresenta muito mais como uma questão de conquista da 
igualdade entre grupos e classes do que de igualdade de 
oportunidades individuais. (GOMES; MORAES, 2012, p. 175).  

 

Neste caminho nota-se uma reestruturação da Educação Seperior ao longo 

do anos, especialmente no período de 1990 a 2017, demonstrando que as 

Universades passam por constantes reestruturações e ampliação do acesso, bem 

como do número de vagas (CATANI; OLIVEIRA, 2002).  
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Para Frigotto et al. (2005) com o governo Lula, houve uma pretensão de “(re) 

construção de princípios e fundamentos da formação dos trabalhadores” (p. 1090) 

buscando com isso uma maior integração entre os princípios tanto da ciência quanto 

do trabalho e cultura. Com isso houve uma reestruturação dos Ministérios, buscando 

uma maior integração entre todos eles, formulando políticas que fomentassem a 

implementação da modalidade de educação técnica integrada, reunindo elementos 

pedagógicos capazes de estruturar a educação. (FRIGOTTO et al., 2005) 

 

2.2 Educação profissional e tecnológica 

 
Este tópico tem como objetivo principal, discutir os aspectos que estão 

relacionados à educação profissional e tecnológica, especialmente no período 

correspondido entre os anos de 1995 e 2005, ou seja o segundo mandato do então 

presidente da República, Fernando Henrique Cardoso e no Governo de Luís Inácio 

Lula da Silva. 

A demanda pela educação profissional e tecnológica se deu devido a 

transformação do mercado de trabalho que passou a exigir cada vez mais, 

profissionais capacitados em sua área de atuação, com isso os governos do país 

buscaram uma maior inclusão dos trabalhadores no mercado através de sua 

profissionalização. (KUENZER, 2006) 

Essa educação profissional se tornou cada vez mais expandida no país com a 

criação dos Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs, com isso 

permitiu-se uma inserção de profissionais no mercado de trabalho que estivem 

realmente conectados com as necessidades que surgiram com o avanço da 

tecnologia. (FRIGOTTO et al., 2005; KUENZER, 2006) 

Sendo assim, observa-se que existe na sociedade capitalista, uma produção 

de relações sociais visando o diálogo entre a educação e a ciência nos seus 

diversos campos de conhecimento (KUENZER, 2006). Sendo assim, a integração 

dessas duas vertentes, educação e ciência, reconhecem então a formação integrada 

de formação geral e específicas através de uma só matrícula e uma só conclusão, 

ficando claro a dicotomia entre a concepção educacional, com a concepção 

profissional. (FRIGOTTO et al., 2005) 

 Surge então no final do ano de 2008, através da Lei nº 11.892  a rede federal 

de educação profissional e tecnológica, criando também os institutos federais, 
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conhecidos como IFs ou IFETs, que são instituições de educação superior, básica e 

profissional, com uma perspectiva multicampi e também pluricurriculares, 

especializados então na oferta de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 

2008). 

As diretrizes dessas novas instituições então criadas no ano de 2008, IFs, 

reafirmam a oferta de cursos que proporcionem uma formação humana e cidadã, 

com base na integração entre ciência, tecnologia e cultura, sendo assim, torna-se 

fundamental a contribuição dessas instituições para o progresso socioeconômico da 

localidade em que estão inseridos,  mas também a necessidade de um diálogo com 

outras políticas setoriais, contribuindo então para o desenvolvimento de uma 

capacidade científica investigativa e construção de autonomia intelectual. 

(PACHECO, 2010) 

Para Moura (2007, p. 5) “a relação entre a educação básica e profissional no 

Brasil está marcada historicamente pela dualidade.” podendo ser caracterizada pela 

educação profissional, como sendo uma propedêutica para a classe elitizada da 

população. A educação profissional surge com uma ótica assistencialista, buscando 

então atingir a classe que não tinham condições consideradas até então 

satisfatórias. Sendo assim essa logica assistencialista é coerente com uma 

sociedade de origem escravocrata, tendo em vista a sua dependência da coroa 

portuguesa. (MOURA, 2007) 

Os institutos federais buscaram o avanço da educação ofertada através da 

transversalidade, buscando um diálogo entre educação e tecnologia, sendo assim, 

os eixos tecnológicos constitui de arranjos lógicos fundamentados em bases 

tecnológicas acolhendo vários tipos de técnicas que não se restringem apenas as 

suas aplicações, relacionando-as com outras dimensões socioeconômicas. 

(PACHECO, 2010) 

Nessa perspectiva a educação profissional interligada a educação básica tem 

como fundamento principal, do “aprender trabalhando”, mas não somente isso, mas 

também com o princípio de aprender enquanto vivencia as suas práticas 

profissionais na sociedade, despertando nos estudantes a inquietude de 

incorporação da prática profissional à prática educacional. (MOURA, 2007) 

Sendo assim, essa formação profissional acaba se integrando à Educação 

Superior que passa então a ser ofertada pelos CEFETs, através de cursos 

superiores de tecnologia, e posteriormente através da transformação de algumas 
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dessas instituições em IF, com cursos de bacharelado e licenciatura. (PACHECO, 

2010) 

Diante desse contexto nota-se, portanto, uma formação interdisciplinar 

ofertada nos institutos federais de educação, buscando então técnicas para que os 

alunos através de uma determinada situação possa aplicar conhecimento de 

diversas disciplinas que são ofertadas no seu currículo escolar, tendo em vista a 

dinâmica que esse tipo de educação oferece aos alunos, visando envolvimento e 

maior compromisso de todos os agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. (KUENZER, 2006; MOURA, 2007; PACHECO; 2010) 

 

2.3 Principais desafios atuais da educação superior  

 

A educação superior não é um desafio novo e, entre as várias questões que 

surgem, a principal é entender que o cenário da educação superior é um campo 

multifacetado, multidimensional e que a realidade hoje é bem diferente da dos anos 

1970 (LÜSCHER; DORE, 2011; PIRES et al., 2014). Algumas categorias devem ser 

consideradas como ações para uma reforma com a finalidade de superar os 

desafios, tais como o tratamento do saber de forma mercantilizada, afastando o 

Estado das responsabilidades que possui com a educação. Nesse caminho, as IES 

públicas são obrigadas a buscar recursos financeiros no mercado e uma das formas 

de captação desses recursos é com a venda de serviços para a iniciativa privada 

(SGUISSARDI, 2000).  

Quando se trata da classificação das Instituições de Educação Superior, o 

governo se utiliza de dois critérios, sendo eles encontrados, inclusive, no Censo da 

Educação Superior: organização acadêmica e categoria administrativa. Para que as 

Universidades não desenvolvessem atividades divergentes com os interesses 

daqueles que pretendem preservar as estruturas de poder, impuseram condições 

estruturais que limitam sua função crítica e inovadora – como a diferenciação de 

classes. Assim, a cultura popular é marginalizada em relação à cultura dita superior, 

que não tem identidade social com a realidade da Universidade (CACETE, 2014).  

O processo de descentralização da Universidade em faculdades e institutos 

interfere no trabalho integrado, progressivo e globalizado. Essa divisão, 

supostamente determinada como autonomia, traz um retrocesso do trabalho e dos 

objetivos da Universidade (DOURADO, 2002). Da interferência e da criação de 
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especializações científicas obtêm-se a linguagem dos políticos, dos sociólogos, dos 

cientistas, desconsiderando cada vez mais a linguagem popular e gerando a 

ausência de compreensão entre os discursos. Isso remete à visão de que a falta de 

clareza confere um caráter mais científico. 

A burocratização transformou a universidade em uma amostra da sociedade, 

em que sua gestão hierárquica, rígida e exclusivista torna o saber um símbolo de 

separação social e os professores agentes limitadores das novas gerações 

(CACETE, 2014). Com isso, a universidade passa a trabalhar em prol da solução de 

problemas da sociedade, determinando o relacionamento entre teoria e prática, 

entre ciência e profissionalização, entre interesses humanistas gerais e exigências 

pragmáticas concretas, o que faz com que a educação superior se torne estratégica 

dentro da modernização globalizada (NUNES, 2007; OLIVEIRA, 2000).  

Alguns desafios estão diretamente ligados a várias questões que podem ser 

destacadas pelo acesso à educação superior, que necessita ser ampliado, bem 

como a formação oferecida pelas instituições precisa ser dotada de certa qualidade. 

Para isso, torna-se necessário investir na qualificação dos profissionais que atuam 

na docência e garantir a ampliação da oportunidade de emprego para os egressos 

da educação superior (SGUISSARDI, 2000, 2008). Ademais, deve-se realizar um 

estudo prévio, de forma a garantir a diversificação da oferta de cursos e dos níveis 

de formação (DOURADO, 2002). A demanda crescente por estudos que abordem a 

educação superior vem como reconhecimento da sua importância para o 

desenvolvimento econômico, pois, por meio dela, há transformações na sociedade. 

Além disso, é preciso elevar o nível de escolaridade da população, devendo, 

portanto, causar uma ruptura com padrões e modelos rígidos da educação. Um dos 

principais fatores de desigualdade no ensino superior continua sendo o insucesso 

dos níveis anteriores de ensino com relação à inclusão social e à organização dele, 

uma vez que a maioria das vagas oferecidas está no setor privado (NEVES, 2007). 

Segundo Nunes (2007), as instituições com fins lucrativos nunca serão 

semelhantes às públicas, uma vez que estas são forçadas a modelos estruturais e 

de governança corporativa para o setor público. Qualquer organização com 

finalidade lucrativa jamais conseguirá ser igual à organização pública, pois o fim de 

cada uma determina suas estruturas e o seu funcionamento. Para a administração 

pública brasileira, ambas são similares, pois trabalham no intuito de ofertar a 

educação superior. Entretanto, acabam constituindo entidades distintas, 
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possivelmente complementares em uma análise estratégica, caso sejam percebidas 

como díspares. 

Em suma, destaca-se como principais características e desafios do ensino 

superior brasileiro: o crescimento por meio do setor privado e, como consequência 

desse crescimento, o surgimento de uma economia política da educação superior; a 

estagnação da necessidade de ampliação desse ensino; a desenfreada expansão 

do setor privado, que favorece a mercantilização do setor; o ensino superior 

brasileiro fora do ranking das cem melhores universidades do planeta; sua 

regulamentação evolui a partir de uma memória estatal inexistente, todavia, na qual 

ainda se baseia; a existência de um modelo de formação superior absolutamente 

profissionalizante; ajustes com base em portarias, despachos, pareceres, etc., 

submetidos ao caráter profissionalizante, ausentando-se discussões acerca do 

objetivo ou do que se ensina; um volume de trabalho discente reduzido, integrado à 

precária formação, ambos inadequados à formação de elites intelectuais, 

profissionais e científicas; ausência de cálculo estratégico na formulação de políticas 

públicas, no intuito de burlar a distinção entre o público e o privado no Brasil; a 

carência de fixação de patamares de excelência universitária compatíveis às 

consideradas exemplares do planeta (NEVES, 2007). Nota-se, portanto, que a 

educação superior precisa ser analisada como uma peça da engrenagem da 

Administração Pública tendo em vista tratar-se de um tema que é um dos pilares do 

Estado, surgindo daí a necessidade de busca pela expansão de vagas, bem como 

de formados nesse nível de ensino. 
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3 EVASÃO ESCOLAR 

 

No contexto atual de expansão do acesso à escola, tanto no nível 

fundamental e médio, como no Ensino Superior, há, por meio de diversas políticas 

públicas de inclusão – especialmente na educação superior, como o Programa 

Universidade para todos (Prouni), o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies), o Reuni, o Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES) –, um grande esforço também para que esses estudantes se 

mantenham regularmente na vida acadêmica, evitando, assim, a evasão. Diversos 

fatores socioeconômicos afetam diretamente essa relação e a assistência estudantil 

faz-se crucial para muitos desses jovens, principalmente aqueles beneficiários do 

Prouni, que, em alguns casos, não possuem condições financeiras de se deslocar 

até a instituição de ensino, por exemplo (AMARAL; OLIVEIRA, 2011a, 2011b; 

DOURADO, 2011; SANTOS BAGGI; LOPES, 2011). 

Considerando ainda as questões de permanência e êxito, verifica-se que as 

várias iniciativas que massificaram o acesso à educação superior, no sentido de que 

houve um aumento significativo de ingressantes nesse nível de ensino, não são 

acompanhadas por ações de manutenção dos estudantes em seus cursos. Muitas 

vezes, esse esvaziamento no decorrer do curso pode ser explicado por razões 

socioeconômicas, que obrigam muitos a deixarem os estudos para voltar-se para o 

mercado de trabalho (GOMES; MORAES, 2012). 

Nesse aspecto, estudos recentes buscam dar ênfase não apenas às razões 

pelas quais os estudantes abandonam o sistema formal de ensino, mas também 

buscam a prevenção e estimulá-los a permanecer no sistema (FREITAS, 2009). 

Sendo assim, para a Administração Pública a evasão e a prolongação dos 

estudos são gargalos que possuem reflexos institucionais e sociais, por se tratarem 

de investimento de recursos humanos e financeiros (PEREIRA; ZAVALA; SANTOS, 

2011). 

Na evasão, segundo Silva Filho et al. (2007), existem duas formas de medir o 

fenômeno, que, apesar de sua similaridade, não são idênticos, sendo o primeiro a 

média anual, medindo de forma percentual aqueles alunos de determinada IES ou 

curso que, não o concluindo, não realizaram matrícula no ano seguinte; o outro é a 

evasão total, ou seja, aqueles alunos que após ingressarem, seja por qual for o 
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motivo, não concluíram o curso (obtiveram o diploma) ao final de determinado tempo 

em anos.  

Para Spady (1970), existem duas definições denominadas como 

“operacionais” para distinguir a evasão. A primeira delas é qualquer aluno que, tendo 

realizado a sua matrícula, por algum motivo ou outro deixa o curso; já a segunda 

definição seria relativa apenas àqueles que nunca receberam nenhum grau, de 

nenhuma instituição, considerando-se como evasão do sistema da educação 

superior. Nota-se que, nessa visão de Spady (1970), o aluno que muda de curso 

dentro da mesma instituição ou aquele que deixa o curso para se matricular em 

outra instituição também é considerado “evadido” para fins de apuração. 

Observa-se que grande parte das pesquisas realizadas por meio de aplicação 

de questionários, nos quais os respondentes são alunos (evadidos ou não), há uma 

grande gama de fatores da evasão levantados que são de caráter pessoal e 

individual. Um exemplo é o estudo realizado por Slhessarenko et. al. (2013) ao 

elencar trinta e sete fatores considerados mais relevantes na pesquisa. 

Alguns desses fatores são considerados e levados à discussão por Vilarinho e 

Paro (2011) ao analisarem a evasão no contexto da Educação a Distância. Esses 

aspectos, aqui classificados como de caráter pedagógico, acabam sendo aplicáveis 

também aos cursos presenciais, como é o caso de insuficiência de laboratórios, de 

bibliotecas e a falta de ênfase nas disciplinas profissionalizantes. 

Há pesquisas que identificam que a percepção da infraestrutura da IES 

influencia nos índices da evasão, como é o caso do estudo de Tontini e Walter 

(2014), que citam a qualidade do curso, a conservação da infraestrutura e 

atendimento na IES, com dimensões consideradas como redutores da evasão. Para 

eles, a qualidade do curso é terceira dimensão (assim chamada pelos autores) que 

contribui para que o aluno se torne propenso a evadir. O que chama a atenção na 

pesquisa de Tontini e Walter (2014) é justamente a busca por identificar aspectos 

que contribuem para a propensão de evasão do aluno, e, posteriormente, para que 

se realize uma interferência junto à instituição de ensino e se trabalhe os aspectos 

identificados, visando a diminuição da evasão nos cursos de graduação da IES. 

Ao analisar a evasão no aspecto institucional, Silva Filho et al. (2007) 

consideraram todos aqueles que abandonam seu curso, trazendo também a questão 

financeira, considerada na literatura como fator fundamental para explicar a 

permanência na universidade. 
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Com base em diversas pesquisas abordando a evasão, Adachi (2009) analisa 

esse fenômeno de forma mais ampla, qualificando os dados quantitativos 

encontrados e acreditando ser essa uma forma de continuidade das investigações 

científicas. Nessa perspectiva, a autora vê o trabalho da Comissão Especial 

(ANDIFES et al., 1996) como de grande contribuição por ter analisado o fenômeno 

em três perspectivas diferentes. A primeira delas valoriza as características 

individuais, que não podem ser influenciadas por nenhum meio externo, como 

 

[a] personalidade; as habilidades de estudo; os fatores decorrentes 
da formação escolar anterior; aqueles vinculados à escolha precoce 
da profissão; aqueles relacionados às dificuldades pessoais de 
adaptação à vida universitária; aqueles decorrentes da 
incompatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo 
do trabalho; aqueles oriundos do desencanto ou da desmotivação 
dos alunos em cursos escolhidos em segunda ou terceira opção; 
aqueles relacionados às dificuldades na relação ensino-
aprendizagem, traduzidas em reprovações constantes ou na baixa 
frequência às aulas; aqueles fruto da desinformação a respeito da 
natureza dos cursos e em razão da descoberta de novos interesses 
que levam à realização de um novo Vestibular. (ANDIFES et al., 
1996, p. 117-118). 

 

A segunda refere-se à busca de fatores que são inerentes a aspectos 

considerados como internos às instituições, encaixando-se nessa classificação dada 

pela Comissão Especial aquelas que são 

 

[p]eculiares a questões académicas; currículos desatualizados, 
alongados; rígida cadeia de pré-requisitos, além da falta de clareza 
sobre o próprio projeto pedagógico do curso; relacionados a 
questões didático-pedagógicas: por exemplo, critérios impróprios de 
avaliação do desempenho discente; relacionados à falta de formação 
pedagógica ou ao desinteresse do docente; vinculados à ausência ou 
ao pequeno número de programas institucionais para o estudante, 
como Iniciação Científica, Monitoria, programas PET (Programa 
Especial de Treinamento), etc; decorrentes da cultura institucional de 
desvalorização da docência na graduação; decorrentes de 
insuficiente estrutura de apoio ao ensino de graduação: laboratórios 
de ensino, equipamentos de informática, etc; inexistência de um 
sistema público nacional que viabilize a racionalização da utilização 
das vagas, afastando a possibilidade da matrícula em duas 
universidades. (ANDIFES et al., 1996, p. 120-121). 

 

Por fim, a Comissão Especial da Andifes elenca alguns fatores que são 

externos às instituições, ou seja, aqueles em que, sob nenhuma hipótese, uma das 

partes, aluno ou instituição, poderá interferir, destacando aqueles que são relativos 
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ao mercado de trabalho, os que possuem uma relação com o reconhecimento do 

prestígio social da carreira escolhida ou aqueles que estão devidamente ligados à 

questão da qualidade da escola de ensino primário e secundário. De uma forma ou 

de outra, eles estão unidos a acontecimentos ligados especificamente à economia e 

que acabam afetando, de forma negativa, a valorização da profissão. Como 

exemplo, podemos citar “o ‘caso’ das Licenciaturas; vinculados a dificuldades 

financeiras do estudante” (ANDIFES et al., 1996, p. 122). 

Silva Filho et al. (2007), tendo como base o Censo da Educação Superior 

entre os anos de 2000 a 2005, indicaram que a média nacional de evasão no 

período foi de vinte e dois por cento. Ao estabelecerem a correlação entre evasão e 

demanda, concluíram que nos cursos que possuem mais candidatos por vaga a 

evasão fica abaixo dessa média nacional. 

Sampaio et al. (2011), por meio da correlação das variáveis que 

caracterizaram como explicativas, demonstraram que o tipo da instituição acaba 

afetando diretamente a evasão, comprovando que os maiores índices se dão nas 

instituições privadas. Ainda, evidenciam que a formação dos docentes influencia 

também na evasão. No contexto de uma única instituição de ensino, como aplicado 

por eles, afirmam que os cursos que possuem maior número de docentes mestres e 

doutores acabam diminuindo o número de evadidos. 

Santos e Baggi (2011) realizaram um estudo bibliográfico, visando a 

identificar as principais publicações que abordavam a temática da evasão. O 

mapeamento se deu pela análise de publicações acadêmicas, incluindo dissertações 

e teses, identificando que poucas delas realizam a relação desse fenômeno com a 

existência de avaliação institucional. Em sua grande maioria, são considerados 

aqueles que deixam o curso antes de sua efetiva conclusão, tendo diversas 

dimensões: contexto social, cultural, político e econômico. 

Outra pesquisa abordando a evasão na educação superior foi realizada por 

Silva et al. (2012), cujo objetivo principal foi investigar os principais fatores que 

motivam a evasão no curso de licenciatura em educação física de uma IES da rede 

federal, concluindo que a grande maioria é do sexo masculino, possuem renda 

familiar acima dez 10 salários mínimos e também exerciam alguma atividade 

profissional paralela ao curso. Concluíram, também, que a evasão média do curso é 

bem superior à média nacional e que o ingresso no curso se deu como segunda 

opção de curso no vestibular. 
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Na busca pela proposição de estratégias de marketing, Slhessarenko et al. 

(2013) realizaram, em uma IFES, uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo 

para identificar as causas da evasão do curso de bacharelado em Sistema de 

Informação. A pesquisa foi realizada com duas turmas ingressantes em vestibulares 

distintos, identificando que a maior parte dos evadidos era do sexo masculino e 

motivado, em sua maioria, por mudança de interesse por parte do aluno e até 

mesmo por indecisão profissional. Outro aspecto encontrado nesta pesquisa se trata 

da didática dos docentes aplicada em sala de aula, que não atendia as expectativas 

dos ingressantes. 

Outra abordagem é a de Santos (2014), que realizou uma busca bibliográfica 

parametrizada, no período de 2000 a 2012, e identificou como o tema “evasão” 

estava sendo abordado e apresentado nas pesquisas acadêmicas do período, 

verificando quais critérios estavam sendo utilizados para medir esse fenômeno em 

duas bases de dados, sendo a principal delas o banco de teses da Capes. Entre os 

principais resultados encontrados estão o de que a maior parte dos pesquisadores é 

da área da educação e uma pequena parte da área de administração. Além disso, a 

maior parte elege como objeto de estudo uma modalidade presencial ou à distância 

e somente um trabalho analisou as duas conjuntamente. 

O estudo de Tontini e Walter (2014) identificou o impacto das dimensões de 

tendência na evasão prevista e na ocorrida, analisando aspectos e dimensões que 

contribuíam para que ela ocorresse. Ao serem identificados os alunos propensos à 

evasão, a instituição fazia uma intervenção pedagógica junto a esses alunos, 

buscando assim diminuir a taxa naquele período. A pesquisa foi realizada em uma 

IFES em dois semestres distintos e concluiu que ações pedagógicas, administrativas 

e de serviços podem contribuir com a permanência do aluno propenso a evadir. 

Nessas ações, no momento do contato, alguns desses estudantes podem mudar de 

opinião, mesmo que temporariamente. Outro resultado encontrado é o de que a 

existência de serviço estruturado de colocação profissional na instituição também 

pode contribuir para a manutenção do discente. 

Ao analisar a evasão por meio do ponto de vista do sistema educacional, 

pode-se observar que, em diferentes perspectivas, ela afeta todo o ciclo, seja o 

sistema, diminuindo a quantidade de pessoas diplomadas, a escola, com a perda de 

recursos (humanos, financeiros e didáticos), bem como o indivíduo, pela ausência 

de determinado grau escolar (LÜSCHER; DORE, 2011). 
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Devido à complexidade da temática da evasão, ela demanda dos gestores 

públicos soluções também consideradas complexas e que exigem a participação de 

diversos agentes sociais (LÜSCHER; DORE, 2011). Ao analisar a evasão nas IES 

considerando as duas categorias administrativas – públicas e privadas – presentes 

no Censo da Educação Superior, a taxa anual média nas públicas no período de 

2000 a 2005 ficou na média de doze por cento (SILVA FILHO et al., 2007). 

Ainda assim, nota-se que a evasão na educação superior é um tema pouco 

explorado e por isso é importante que a administração de determinada instituição 

conheça as variáveis que de alguma forma afetam a evasão, de maneira a poder 

intervir de forma pedagógica e até mesmo administrativa junto ao aluno, no intuito de 

garantir a sua permanência (SILVA, 2013). 

 

3.1 Principais indicadores de evasão escolar 

 

Há alguns indicadores para se calcular a evasão que podem ser encontrados 

em estudos realizados anteriormente. Este tópico tem como finalidade apresentá-los 

e mostrar o que é considerado em cada uma das fórmulas.  

O cálculo do percentual da evasão referente ao ano n, para Silva Filho et al. 

(2007), é dado por:  

 

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

 

onde E é evasão, M é número de matriculados, C é o número de concluintes, 

I é o número de ingressantes, n é o ano em estudo e (n-1) é o ano anterior. O 

trabalho dos autores não deixa claro como foram tratadas as situações de alunos 

com matrícula trancada, que poderiam acarretar em interferência significativa, 

podendo às vezes ser considerados como evadidos. 

Dessa forma, percebe-se que a Fórmula 2 abaixo, aplicada pelos autores 

Pereira, Zavala e Santos (2011), apresenta mais elementos e acarreta um 

detalhamento maior das informações por parte do pesquisador. No caso em tela, os 

autores utilizam como base os dados extraídos de um sistema acadêmico. A 

evasão, segundo esses autores, pode ser quantificada pelo seguinte indicador:  

 

Ne=∑ESA+EDE+EJU+ESI+ETE+ETI+ETR+ETT                (2) 



39 

 

onde ESA – exclusão: a pedido; EDE – exclusão: desistência do estudante; 

EJU – exclusão: jubilação; ESI – exclusão: solicitada pela IES; ETE – exclusão: 

transferência externa; ETI – exclusão: transferência interna; ETR – exclusão: 

transferência de regime; ETT – exclusão: transferência de turno. 

Outro aspecto que é relevante ressaltar aqui é o de que, para calcular o 

percentual de evasão, os autores utilizam-se também de outras informações 

importantes: número de diplomados (Nd), número de ingressantes (Ni), número de 

retidos (Nr), sendo Nd = ∑ EPC + EPD (EPC = Exclusão por conclusão, e EPD = 

Exclusão por diplomação) e Nr = ∑ ANM + ATR (ATR – afastamento: matrícula 

trancada; ANM – afastamento: não matrícula). Assim, chega-se à seguinte fórmula 

para cálculo percentual da evasão:  

 

(%) Evasão = 
𝑵𝒊 𝑵𝒅 𝑵𝒓

𝑵𝒊
𝒙 𝟏𝟎𝟎                                                (3) 

 

Desse modo, os autores concluem que a utilização desse indicador pode ser 

aplicada a todos os cursos e áreas de conhecimento, permitindo estabelecer 

padrões de comparabilidade. Nota-se, portanto, que as fórmulas de 1 a 3 possuem 

suas particularidades, haja vista que, segundo os estudos, foram aplicadas em 

contextos específicos. 

No Quadro 1 a seguir são apresentados os fatores institucionais que podem 

influenciar de alguma forma na evasão da educação superior de acordo com 

estudos realizados anteriormente. 
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Quadro 1 – Síntese de variáveis institucionais para a evasão 

Variáveis Estudo 
Turno do curso Pereira, Zavala e Santos (2011) 
Duração do curso Pereira, Zavala e Santos (2011) 
Tipo de instituição (pública/privada) Silva Filho et al. (2007) e Sampaio et al. (2011) 
Flexibilidade curricular Sampaio et al. (2011) 
Suporte pedagógico Santos Baggi e Lopes (2011) e Tontini e Walter 

(2014) 
Políticas públicas educacionais Santos Baggi e Lopes (2011) e Tontini e Walter 

(2014) 
Avaliação institucional Santos Baggi e Lopes (2011) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Assim, no capítulo 5, serão analisadas as variáveis expostas para o estudo da 

evasão na Educação Superior no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás – IFG, com o objetivo de demonstrar o comportamento da taxa 

de evasão frente aos aspectos identificados na literatura.  
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4 METODOLOGIA  

O estudo desenvolvido teve como finalidade analisar a evasão num Instituto 

Federal de Educação localizado na região Centro-Oeste do país, identificando a 

influência dos aspectos institucionais na evasão dos cursos ofertados por esta IES. 

A pesquisa classifica-se como exploratória descritiva. 

  

4.1 Procedimentos metodológicos 

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica através portal de 

periódicos da CAPES, buscando estudos anteriores que tratavam a temática da 

evasão na Educação Superior, com a finalidade de identificar quais seriam os 

fatores institucionais que afetam a evasão. Por meio de estatística descritiva, 

buscou-se sumarizar os dados referentes à evasão nos cursos de graduação do 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, instituição de estudo desta 

pesquisa, no período de 2010 a 2014, o período escolhido se dá por ser os últimos 

cinco anos disponíveis no CES. 

Por meio da estatística descritiva, e no intuito de analisar os fenômenos que 

influenciam a evasão da educação superior, foi aplicado o estudo de frequência da 

situação dos alunos com base nas informações constantes no Censo da Educação 

Superior nos respectivos anos. 

A análise de correlação utilizada teve como objetivo principal identificar se os 

fatores influenciavam o nível de evasão nos cursos superiores da instituição. Para 

Anderson, Williams e Sweeney (2014, p. 516), o “coeficiente de correlação como 

uma medida descritiva da intensidade de associação linear de duas variáveis [...]” é 

o modelo estatístico que melhor se aplicava para estudar a relação do turno e a 

duração dos cursos com a variável principal do estudo, a evasão. 

 

4.2 Fonte de dados e variáveis 

 

Os dados utilizados na pesquisa foram estritamente os microdados do Censo 

da Educação Superior (CES) nos anos de 2010 a 2014, divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com base nas 

variáveis disponíveis em quatro níveis: IES (que conta, em média, com a 
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disponibilização de 42 variáveis), cursos (no período analisado, contava de 63 até 95 

variáveis, a depender do ano), alunos (nesse nível, a quantidade de variáveis 

disponíveis cresceu no período, saindo de 86, no ano de 2010, para 117, em 2014) e 

docentes (em sua maioria, contava com a disponibilização de 49 variáveis).  

Buscou-se discutir os fatores constantes do Quadro 1. Entretanto, alguns 

deles: como flexibilidade curricular, suporte pedagógico, políticas públicas 

educacionais e avaliação institucinal  não foi possível correlacionar neste trabalho 

pelo fato de as variáveis não estarem presentes no CES. Para analisá-los, seriam 

necessárias outras formas de coleta de dados, tais como a aplicação de questionário 

com os alunos evadidos. Contudo, no momento esse não é o foco desta pesquisa, 

como é o caso de políticas educacionais, tendo em vista que alguns alunos podem 

ou não ser beneficiários das políticas em caso de existência na instituição. Outro 

ponto também seria a avaliação institucional, que, apesar de ser tratada por Santos 

Baggi e Lopes (2011) com um aspecto institucional, eles não trazem evidências 

científicas para corroborar essa classificação. 

O primeiro nível foi utilizado somente para identificar a instituição que foi 

objeto de estudo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 

usando as seguintes variáveis: “Código da Instituição”, combinado com a variável 

“Nome da Instituição”. Nessa fase inicial, buscou-se identificar a categoria 

administrativa da IES, qual seja, pública federal, bem como a localidade do 

munícipio da sede – Goiânia –, fator primordial para extração do código da 

Instituição. Essa informação é de suma importância para a filtragem dos demais 

níveis. 

Posteriormente, foi utilizado também o nível curso e o nível aluno para serem 

extraídos os dados para a montagem das tabelas constantes no item resultados e 

discussão deste trabalho, que veremos logo a seguir. 

Para avaliar a distribuição dos cursos superiores do IFG por turno no período 

de 2010 a 2014, foram utilizadas as seguintes variáveis: se o curso funciona no 

turno Integral); se o curso funciona no turno matutino; se o curso funciona no turno 

noturno; se o curso funciona no turno vespertino, usando a análise de frequência em 

cada uma delas.  

Com a utilização da base no nível curso, foi analisada a distribuição dos 

cursos no período analisado por meio da variável “Código do grau acadêmico 
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conferido ao diplomado” pelo curso, sendo as respostas obtidas: 1 – Bacharelado, 2 

– Licenciatura e 3 – Tecnológico, utilizando, para isso, a análise da frequência com 

que cada uma das respostas aparecia para a variável. Na variável “modalidade do 

curso”, foi realizada uma conferência para ver se todos os cursos ocorriam na 

modalidade presencial, o que permitiu visualizar que todos eles, entre 2010 e 2014, 

foram ofertados nessa modalidade. 

Com a variável “código de município de oferta do curso”, associada com a 

variável “nome do município do local de oferta”, buscou-se identificar as localidades 

em que os cursos superiores no IFG eram ofertados. 

A base de dados nível curso foi utilizada nos períodos para extração das 

seguintes informações constantes nos Apêndices A a E: Curso, grau acadêmico, 

prazo mínimo para integralização, Campus de oferta, início de funcionamento, e 

turno do curso. No nível alunos, foram extraídas as seguintes informações: total de 

alunos, quantidade de matrículas ativas, quantidade de alunos desligados e 

quantidade de formados. 

Utilizando a variável “código do curso” foi analisada, em cada ano, a 

frequência das respostas nessa variável no nível aluno, com a finalidade de 

identificar quantos alunos havia no total vinculado a determinado curso, compondo 

esses dados a coluna quantidade total de alunos. 

Em seguida, filtrou-se cada curso por meio da variável “código do curso” e se 

analisou a frequência das respostas na variável “código da situação de vínculo do 

aluno no curso”. Para compor a coluna quantidade de matrículas ativas foram 

utilizadas as respostas: 2 – Cursando e 3 – Matrícula Trancada. Em relação à coluna 

quantidade de alunos desligados foram utilizadas as respostas: 4 – Desvinculado do 

curso; 5 – Transferido para outro curso da mesma IES e 7 – Falecido. Para compor 

a coluna quantidade de alunos formados foi utilizada a resposta 6 – formado. 

A coluna início de funcionamento do curso foi criada com a variável data de 

início de funcionamento. Alguns cursos não continham, em determinados anos, a 

informação, sendo que para que a informação ficasse completa em todas as tabelas, 

a informação era replicada para aqueles que não a tinham em anos anteriores. 

Em relação à obtenção do prazo mínimo para integralização nos cursos 

existentes na base de dados no ano de 2010, foram utilizadas essas informações 

para os demais anos. No caso de cursos que tiveram o início de funcionamento em 

anos posteriores, 2011 a 2014, a informação foi obtida no portal do Ministério da 
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Educação, na plataforma e-MEC,1 plataforma oficial do governo utilizada para 

divulgar os dados referentes aos cursos devidamente autorizados e reconhecidos 

pelo Ministério, utilizando o menu de pesquisa avançada. 

O indicador utilizado para medir a evasão anual de cada um dos cursos 

analisados no referido ano em análise foi:  

 

(%) 𝐄𝐯𝐚𝐬ã𝐨 =  
𝑵𝒊 − 𝑵𝒅 − 𝑵𝒓

𝑵𝒊
𝒙 𝟏𝟎𝟎                                                (4) 

 

sendo essa fórmula a mesma do item 3.1, utilizada no estudo de Pereira, 

Zavala e Santos (2011). Nesse estudo, Ni foram considerados todos os alunos que 

estavam no curso no período de análise independente da forma de ingresso, Nd 

representa os alunos que foram diplomados no ano, utilizando os que estavam na 

situação de formado. Nesse mesmo sentido, para Nr, foram consideradas as 

matrículas que se encontravam na situação “matrícula trancada”. 

Para realizar a análise bivariada pela análise de correlação de fatores, o turno 

de oferta dos cursos foi reclassificado em apenas duas categorias, diurno e noturno. 

Na primeira categoria ficaram os cursos que são ofertados no período matutino e 

vespertino, sendo que eles possuem características mais semelhantes para a 

realização dessa análise (PEREIRA; ZAVALA; SANTOS, 2011). 

Nesse mesmo caminho, outro aspecto institucional encontrado na literatura 

que influencia a taxa de evasão é tipo de instituição (pública ou privada), que 

também não é possível correlacionar, tendo em vista que se trata de uma única 

instituição – pública da esfera federal. 

Pela pesquisa documental foi possível levantar alguns dados sobre aspectos 

específicos como flexibilidade curricular, políticas educacionais e avaliação 

institucional, fatores identificados por Sampaio et al. (2011), Santos Baggi e Lopes 

(2011) e Tontini e Walter (2014). 

Para a análise da flexibilidade curricular, a proposta é classificá-la em alta, 

média ou baixa flexibilidade. Para isso, a proposta de métrica para classificação é a 

de que até 30% da carga horária total do curso flexível significa baixa flexibilidade, 

                                            
1  Sistema disponível para consulta no link: http://emec.mec.gov.br/.  
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de 31% a 65% será tida como média flexibilidade e valores acima de 66% são vistos 

como alta flexibilidade.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção tem como objetivo analisar os dados encontrados no CES de 

2010 a 2014 especificamente relativos à instituição em análise e discutir os 

resultados encontrados em outros estudos, utilizando como base os objetivos 

específicos da pesquisa e os aspectos institucionais, estando a seção subdividida de 

acordo com os dois objetivos específicos; segunda subdivisão tratou-se de cada um 

dos aspectos encontrados na literatura: turno do curso, duração do curso, 

flexibilidade curricular, suporte pedagógico, e avaliação institucional . 

No ano de 2007, o governo federal iniciou uma expansão da educação 

superior no Brasil por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 

24 de abril daquele ano. Ao serem criados, os Institutos Federais foram 

contemplados também com esse programa. Em seguida, é possível observar o 

crescimento do número de cursos superiores do IFG, bem como a criação de 

campus em novas cidades. 

A Tabela 1 a seguir identifica a distribuição dos cursos de educação superior 

no IFG por local de oferta no período de análise deste trabalho, qual seja, 2010 a 

2014. 

 

Tabela 1 – Quantitativo dos cursos superiores por cidade de oferta 

Cidade de oferta 2010 2011 2012 2013 2014 
Inhumas 2 2 2 4 4 
Uruaçu 1 1 2 2 3 
Itumbiara 1 2 2 2 2 
Goiânia 21 19 18 23 26 
Formosa 1 1 1 3 4 
Anápolis 2 2 2 3 4 
Jataí 3 3 3 4 4 
Luziânia 2 2 2 3 3 
Aparecida de Goiânia - - 1 2 2 
Total 33 32 33 46 52 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Tabela 1 observa-se que o IFG buscou a expansão de seus cursos 

superiores pela interiorização. No ano de 2010, 63,63% dos cursos eram ofertados 

na cidade de Goiânia, a capital do estado, e esse número caiu para 50% no ano de 

2014. Essa interiorização de cursos se dá além do aumento do quantitativo nos 



47 

campus onde já havia esse tipo de oferta, como é o caso do Campus de Inhumas, 

que sai da oferta de dois cursos superiores, no ano de 2010, para quatro cursos no 

ano de 2014, tendo um aumento de cem por cento. 

Já no Campus de Formosa, essa ampliação é mais significativa ainda, 

partindo da oferta de apenas um curso superior, em 2010, e passando a ofertar 

quatro cursos em 2014. No caso do Campus localizado em Aparecida de Goiânia,2 

que em 2010 e 2011 não ofertava nenhum curso de formação superior, este fecha o 

período ofertando, então, dois cursos. 

A seguir será apresentada a contextualização da IES que é lócus da 

pesquisa, traçando a trajetória histórica da mesma ao longo de sua existência, 

desde a fundação da Escola de artíces, à transformação em Instituto Federal. 

 

5.1 Contextualização do Instituto Federal de Goiás 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás é uma 

autarquia federal estruturalmente vinculada ao Ministério da Educação, criado no 

ano de 2008 pela Lei nº 11.892, em 29 de dezembro, partindo de uma estruturação 

do governo federal que buscava fortalecer a educação profissional e tecnológica no 

País (IFG, 2017).  

É uma instituição legalmente equiparada às universidades federais, conforme 

§ 1º do art 2º da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que articula os eixos de 

educação superior e da educação básica, além de educação profissional, de forma 

pluricurricular e multicampi (possuindo, entre suas matrizes, cursos técnicos 

integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes ao ensino médio, superiores – 

tecnológicos, bacharelados, licenciaturas, e de pós-graduação), especializada na 

oferta de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2008).  

Porém, a história do Instituto Federal de Goiás é centenária, tendo sua 

trajetória iniciada no século passado, mais especificamente no dia 23 de setembro 

de 1909, quando, por meio do Decreto nº 7.566, o então presidente à época, Nilo 

Peçanha, criou dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada estado do 

                                            
2  O campus Aparecida de Goiânia é inaugurado em abril de 2012, por ser esta a segunda 

cidade com o maior número de habitantes do estado de Goiás. Mais informações, vide: 
http://www.ifg.edu.br/aparecida/apresentacao. 
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País. No estado de Goiás, a Escola foi criada na antiga capital do estado, Vila Boa, 

atualmente conhecida como cidade de Goiás, e tinha como objetivo capacitar os 

alunos em cursos e oficinas de forjas e serralheria, sapataria, alfaiataria, marcenaria 

e empalhação, selaria e correaria (IFG, 2017).  

Em 1942, após a construção de Goiânia e a transferência da capital do estado 

para essa nova localidade, a escola também foi transferida, se transformando em 

palco do primeiro batismo cultural da cidade. A instituição recebeu então o nome de 

Escola Técnica de Goiânia, com a criação de cursos técnicos na área industrial, 

integrados ao ensino médio (IFG, 2017).  

Somente em 1959, com a Lei nº 3.552, a instituição alcançou a condição de 

autarquia federal, adquirindo, a partir de então, autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, recebendo a denominação 

de Escola Técnica Federal de Goiás, em agosto de 1965 (Lei nº 4.759, de 20 de 

agosto de 1965).  

No final dos anos 1980, mais precisamente em 1988, a Escola Técnica 

Federal de Goiás amplia sua presença no estado, com a criação da Unidade de 

Ensino Descentralizada de Jataí (UNED Jataí), hoje denominada Campus Jataí 

(IFG, 2017).  

Por meio de decreto sem número, datado de 22 de março de 1999, a Escola 

Técnica Federal de Goiás foi transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás (Cefet-GO), passando a ser, assim, uma instituição de ensino 

superior pública e gratuita, especializada na oferta de educação tecnológica nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, com prioridade na área tecnológica. A 

partir daí, a instituição recebeu autorização para ofertar cursos superiores (IFG, 

2017).  

Em 2006, por meio do Programa de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, foi criada a Unidade de Ensino 

Descentralizada de Inhumas, hoje Campus Inhumas. A continuidade desse projeto 

resultou na implantação de mais cinco campus, dois no segundo semestre de 2008 

(Itumbiara e Uruaçu) e três no primeiro semestre de 2010 (Anápolis, Formosa e 

Luziânia). Logo no início, a população das cidades foi contemplada com cursos 

técnicos e superiores na área tecnológica, o que levou desenvolvimento e mais 

qualificação aos profissionais da região (IFG, 2017).  
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Na segunda fase de expansão, iniciada em 2007, sob o tema “Uma escola 

técnica em cada cidade polo do país”, foram implantadas mais 150 novas unidades 

de ensino, totalizando a criação de 180 mil vagas ofertadas na educação profissional 

e tecnológica e chegando, atualmente, a 354 unidades instaladas em todo o Brasil. 

Em 2012, o IFG implantou mais dois campus, em Aparecida de Goiânia e Cidade de 

Goiás. No ano de 2014, foram então criados quatro campus, sendo mais um na 

capital, denominado então de Campus Goiânia Oeste, e os outros três em cidades 

do interior: Senador Canedo, Águas Lindas e Valparaíso de Goiás (IFG, 2017). 

No ano de 2017, a instituição conta com 25 (vinte e cinco) cursos superiores, 

18 (dezoito) cursos técnicos integrados, 13 (treze) cursos técnicos na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos – Proeja, 6 (seis) cursos técnicos subsequentes, 4 

(quatro) cursos de pós-graduação lato sensu, e 2 (dois) cursos de pós-graduação 

stricto sensu, todos ofertados na modalidade presencial. Na modalidade Educação à 

distância, conta atualmente com 8 (oito) cursos, todos técnicos  (IFG, 2017). 

 

5.2 Evasão média por curso 

 

Na Tabela 2 a seguir são apresentados os dados encontrados no período de 

2010 a 2014. Na última coluna observa-se a evasão média por curso no período. 

Essa tabela tem como principal objetivo agrupar os dados que demostram uma visão 

global do fenômeno estudado. 

Pode-se perceber que o estudo realizado por Silva Filho et al. (2007), que 

analisou a evasão nos anos de 2000 a 2005, encontrou uma evasão média de 22%, 

mas, conforme eles mesmos afirmam: 

 

A evasão anual nas IES públicas tem oscilado em torno dos 12%, 
variando entre 9 e 15% no período, enquanto as IES privadas 
mostram uma oscilação em torno de 26%, contra uma taxa nacional 
típica de 22%. (SILVA FILHO et al., 2007, p. 647). 

 

No ano de 2005, no Brasil, o número de matrículas na Educação Superior era 

de 4.453.156. Já em 2014, segundo dados do Inep, esse número foi de 7.828.013 

(BRASIL, 2017). 
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Tabela 2 – Resumo da evasão média anual e evasão por curso no período de 2010 a 2014 

Curso 
Cidade de 

oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Taxa de 
evasão 

2010 

Taxa de 
evasão 

2011 

Taxa de 
evasão 

2012 

Taxa de 
evasão 

2013 

Taxa de 
evasão 

2014 

Evasão 
média por 

curso 
Agrimensura Goiânia 01/02/2000 Mat. 10,18% 15,38% 18,94% 16,34% 12,38% 14,64% 
Gestão Hoteleira Goiânia 01/02/2000 Not. 27,27% 100,00% - - 0,00% 42,42% 
Gestão Ambiental Goiânia 01/02/2000 Mat. 0,00% - - - - 0,00% 
Química Industrial Goiânia 01/02/2000 Not. 20,00% - - - - 20,00% 
Infraestrutura de Vias Goiânia 01/02/2001 Not. 8,33% 25,00% 50,00% - - 27,78% 
Sensoriamento Remoto Goiânia 01/02/2000 Not. 30,77% 0,00% - - - 15,38% 
Física Jataí 05/02/2003 Not. 32,00% 47,66% 28,57% 27,87% 29,82% 33,19% 
Processos Químicos Goiânia 14/02/2005 Not. 13,95% 15,59% 26,86% 16,48% 13,40% 17,26% 
Manutenção 
Eletromecânica 
Industrial 

Goiânia 14/02/2005 Mat. 24,71% 25,20% 29,21% 2,44% 33,33% 22,98% 

Saneamento Ambiental Goiânia 14/02/2005 Mat. 11,54% 8,90% 18,45% 18,98% 10,68% 13,71% 
Geoprocessamento Goiânia 01/08/2005 Not. 14,04% 15,77% 28,89% 15,94% 19,44% 18,81% 
Transporte Terrestre Goiânia 01/08/2005 Not. 8,42% 11,95% 22,81% 21,80% 18,00% 16,60% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Jataí 01/08/2005 Not. 23,36% 24,78% 29,86% 30,46% 15,65% 24,82% 

Redes de 
Telecomunicações Goiânia 01/08/2004 Not. 19,33% 17,70% 24,00% 27,42% 14,13% 20,52% 

Hotelaria Goiânia 14/02/2005 Not. 8,43% 9,56% 19,10% 18,45% 4,70% 12,05% 
Gestão de Turismo Goiânia 14/02/2005 Mat. 6,38% 8,41% 20,33% 13,55% 11,48% 12,03% 
Construção de 
Edifícios 

Goiânia 01/08/2005 Not. 9,62% 7,17% 19,21% 24,51% 6,43% 13,39% 

Estradas Goiânia 01/08/2005 Not. 11,76% 10,50% 22,22% 15,43% 1,71% 12,32% 
Engenharia de 
Controle e Automação Goiânia 29/01/008 Mat. 16,02% 11,86% 15,33% 10,29% 15,47% 13,80% 

Engenharia Elétrica Jataí 29/01/2008 Mat. 15,34% 30,70% 10,75% 15,93% 12,82% 17,11% 
Informática Inhumas 01/04/2007 Not. 14,84% 21,30% 25,00% 32,56% 14,85% 21,71% 
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Curso 
Cidade de 

oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Taxa de 
evasão 

2010 

Taxa de 
evasão 

2011 

Taxa de 
evasão 

2012 

Taxa de 
evasão 

2013 

Taxa de 
evasão 

2014 

Evasão 
média por 

curso 
Química Inhumas 20/03/2007 Not. 25,13% 21,18% 25,25% 20,24% 15,83% 21,53% 
Química Itumbiara 25/08/2008 Not. 6,14% 13,81% 22,01% 16,43% 19,49% 15,58% 
Química Uruaçu 25/08/2008 Not. 5,60% 27,72% 29,89% 18,56% 16,25% 19,60% 
História Goiânia 06/08/2009 Vesp. 9,09% 13,16% 15,46% 16,96% 17,02% 14,34% 
Matemática Goiânia 24/02/2010 Vesp. 1,85% 22,52% 21,43% 19,64% 22,78% 17,65% 
Engenharia Mecânica Goiânia 02/02/2010 Mat. 5,45% 16,52% 12,57% 8,68% 10,96% 10,84% 
Engenharia Elétrica Itumbiara 21/02/2011 Vesp.  7,46% 12,90% 11,36% 9,82% 10,39% 
Ciências Biológicas Formosa 30/04/2010 Not. 1,67% 20,51% 18,79% 14,97% 14,69% 14,13% 
Química Anápolis 30/04/2010 Not. 18,00% 15,84% 23,61% 23,94% 14,52% 19,18% 
Logística Anápolis 30/04/2010 Not. 6,90% 12,07% 16,46% 17,54% 20,39% 14,67% 
Química Luziânia 30/04/2010 Not. 3,17% 16,07% 19,51% 16,49% 16,84% 14,42% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Luziânia 30/04/2010 Not. 1,67% 15,79% 27,06% 18,46% 12,24% 15,04% 

Engenharia Civil Uruaçu 01/03/2012 Vesp. - - 7,94% 5,43% 11,38% 8,25% 
Engenharia Ambiental Goiânia 14/03/2013 Mat. - - - 36,11% 27,27% 31,69% 
Engenharia Civil Goiânia 14/03/2013 Not. - - - 30,56% 12,31% 21,43% 
Engenharia Elétrica Goiânia 14/03/2013 Not. - - - 25,71% 18,75% 22,23% 
Sistema de Informação Goiânia 14/03/2013 Not. - - - 39,39% 30,51% 34,95% 
Turismo Goiânia 14/03/2013 Not. - - - 27,27% 32,73% 30,00% 
Física Goiânia 14/03/2013 Vesp. - - - 13,89% 23,88% 18,88% 
Engenharia Civil Jataí 14/03/2013 Not. - - - 15,63% 6,67% 11,15% 
Sistemas de 
Informação 

Inhumas 18/02/2013 Mat. - - - 18,75% 26,67% 22,71% 

Ciências Sociais Anápolis 14/03/2013 Vesp. - - - 50,00% 29,41% 39,71% 
Engenharia Civil Formosa 14/03/2013 Not. - - - 6,45% 7,04% 6,75% 
Sistemas de 
Informação 

Luziânia 01/04/2013 Not. - - - 26,67% 5,77% 16,22% 

Química Goiânia 14/03/2013 Not. - - - 42,86% 33,33% 38,10% 
Engenharia Civil Aparecida 23/04/2012 Not. - - 10,94% 17,53% 4,17% 10,88% 



52 

Curso 
Cidade de 

oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Taxa de 
evasão 

2010 

Taxa de 
evasão 

2011 

Taxa de 
evasão 

2012 

Taxa de 
evasão 

2013 

Taxa de 
evasão 

2014 

Evasão 
média por 

curso 
de Goiânia 

Música Goiânia 15/03/2012 Vesp. - - 6,67% 8,85% 12,58% 9,37% 
Ciência e Tecnologia 
de Alimentos 

Inhumas 06/08/2013 Not. - - - 3,33% 31,03% 17,18% 

Ciências Sociais Formosa 05/08/2013 Not. - - - 0,00% 13,85% 6,92% 

Dança Aparecida 
de Goiânia 

30/09/2013 Not. - - - 3,33% 27,59% 15,46% 

Engenharia de 
Transportes 

Goiânia 10/02/2014 Mat. - - - - 23,33% 23,33% 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Formosa 10/02/2014 Mat. - - - - 37,50% 37,50% 

Engenharia Civil da 
Mobilidade 

Anápolis 10/02/2014 Mat. - - - - 6,45% 6,45% 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Uruaçu 10/02/2014 Not. - - - - 28,13% 28,13% 

Pedagogia Goiânia 07/04/2014 Not. - - - - 16,95% 16,95% 
Evasão média total anual 13,40% 19,07% 23,64% 20,39% 16,08% - 

Fonte: Elaborada pelo autor com os dados da pesquisa.  
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Pela Tabela 2, observa-se que, dos quinze cursos com maiores taxas de 

evasão no período analisado, os dois cursos com maiores médias são os 

tecnológicos de Planejamento e Construção de Edifícios e Gestão Hoteleira, 

apresentando 43,75% e 42,42%, respectivamente. Porém, nota-se, pelos 

dados, que ambos os cursos encontravam-se em período de extinção, 

apresentando alunos matriculados em apenas três dos cinco anos analisados. 

Dos quinze cursos com as maiores taxas de evasão, apenas três deles 

apresentaram alunos em todos os cinco anos analisados, sendo eles: Física – 

licenciatura – e Análise e Desenvolvimento de Sistemas – tecnológico –, ambos 

ofertados pelo Campus Jataí; e Manutenção Eletromecânica Industrial – 

tecnológico ofertado no Campus Goiânia. Eles tiveram, respectivamente, 

33,19%, 24,82%, e 22,98% de evasão média no período de análise. Ademais, 

dois deles tinham um curto tempo de duração (tempo mínimo para 

integralização), ou seja, apenas seis semestres.  

O curso que apresentou o maior índice de evasão média no período de 

análise foi Planejamento e Construção de Edifícios, ofertado no Campus 

Goiânia, porém, há de se ter certo cuidado em tomar qualquer posicionamento 

em relação ao curso, visto que ele aparece nos três primeiros anos da análise 

e sempre com poucos alunos. Apesar de não conter a informação do código da 

situação de funcionamento do curso nos CES 2010 a 2013 – essa nova 

variável só aparece no CES de 2014 –, trata-se de um curso em extinção, haja 

vista a pouca quantidade de alunos matriculados e o fato de ele não aparecer 

nos CES de 2013 e 2014. No ano de 2012, o único aluno que ainda aparece ao 

pegar como base o referido curso consta na base de dados como 

desvinculado, o que faz, então, que a evasão nesse ano seja de 100%. 

Em situação semelhante a do curso constante no parágrafo anterior está 

o curso de Gestão Hoteleira, também ofertado no Campus Goiânia. Em 2011, 

ele também apresenta evasão de 100% e não possui dados nos CES de 2012 

e 2013. No ano de 2014, volta a aparecer com dois alunos com matrícula ativa. 

O terceiro curso com maior taxa média de evasão é Ciências Sociais – 

licenciatura, ofertado no Campus Anápolis, que, em seu primeiro ano de 

funcionamento (2013), apresenta uma evasão de 50%. Contudo, como já dito, 



54 
 

 

é necessário ter cuidado ao analisa-lo, por se tratar de um curso que teve seu 

início de funcionamento em 14 de março do corrente ano.  

Conforme abordado anteriormente, isso acontece com doze dos quinze 

cursos com maiores taxas de evasão, que não funcionaram em todos os anos 

de análise e, em algum desses anos, apresentaram alta taxa de evasão, 

prejudicando a análise. 

Os cursos no IFG, no período de análise (2010 a 2014), que tem a 

menor e a maior média de evasão anual apresentam, respectivamente, taxas 

de 13,82% no ano de 2010 e de 23,64% no ano de 2012. Os dados 

encontrados neste estudo discordam da evasão média encontrada no estudo 

realizado por Silva Filho et al. (2007), que também estudou a evasão nos 

dados disponibilizados pelo Inep. Na época, ele constatou uma evasão média 

em torno de 22%, mas devemos considerar que o estudo mencionado levou 

em consideração todas as instituições, públicas e privadas, enquanto na 

realização desta pesquisa foi considerada uma única IES pública. 

 

5.3 Aspectos Institucionais relacionados à evasão 

 

Este tópico tem como objetivo avaliar a associação dos aspectos 

institucionais com a evasão na Instituição estudada, abordando separadamente 

cada um dos aspectos descritos no Quadro 1.   

 

5.3.1 Turno do curso 

 

Uma das variáveis institucionais que podem afetar a taxa de evasão é o 

turno em que o curso é oferecido, tendo em vista que determinadas classes da 

sociedade brasileira, pelo próprio contexto social em que estão inseridas, 

ingressam no mercado de trabalho na fase em que estão iniciando ou então 

com o curso superior em andamento (PEREIRA; ZAVALA; SANTOS, 2011). 
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Tabela 3 – Cursos Superiores do Instituto Federal de Goiás por turno 

Turno 2010 2011 2012 2013 2014 
Matutino 8 8 8 10 13 
Vespertino 2 3 5 7 7 
Noturno 23 21 20 29 32 
Total 333 32 334 46 52 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na Tabela 3, a maioria dos cursos superiores da Instituição tem sua 

oferta de vagas no turno noturno, variando de 57,14%, como é o caso do ano 

de 2012, a 64,86%, em 2010. Assim, o IFG prioriza a oferta de cursos 

superiores no noturno, visando atender os cidadãos pertencentes à classe 

trabalhadora, possibilitando-lhes a chance de qualificação. 

Com o intuito de tentar descobrir se o turno de oferta do curso possui 

uma relação significativa com a evasão, foi realizada a correlação de 

Spearmam, devidamente demonstrada na Tabela a seguir. 

 

Tabela 4 – Correlação da evasão com os turnos 

Turnos 
 Evasão 

2010 
Evasão 

2011 
Evasão 

2012 
Evasão 

2013 
Evasão 

2014 
Evasão por 

curso no 
período 

Noturno 

Correlações de 
coeficiente 

0,208 0,088 0,582** 0,275 -0,061 0,192 

Sig. (2 
extremidades) (0,246) (0,633) (0,000) (0,064) (0,666) (0,152) 

N 33 32 33 46 52 57 

Diurno 

Correlações de 
coeficiente 

-0,208 -0,088 -0,582** -0,275 0,061 -0,192 

Sig. (2 
extremidades) (0,246) (0,633) (0,000) (0,064) (0,666) (0,152) 

N 33 32 33 46 52 57 
( ) teste de significância 2-tailed 

** Correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a Tabela 4, somente no ano de 2012 houve uma 

correlação estatisticamente significante da evasão em comparação ao turno de 

                                            
3  Em 2010, o curso Tecnólogo em Redes de Telecomunicações e Tecnólogo em 

Construção de Edifícios, ambos ofertados na cidade de Goiânia, são oferecidos nos 
turnos matutino e noturno. Nesses casos, foram considerados como um único 
curso, independente do turno de matrícula do aluno para a análise dos demais 
dados.  

4  No ano de 2012, os cursos Tecnólogo em Construção de Edifícios e Tecnólogo em 
Planejamento e Construção de Edifícios, na cidade de Goiânia, são ofertados nos 
turnos matutino e noturno. 
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oferta do curso na análise. Assim, quando Pereira, Zavala e Santos (2011, p. 

81) afirmam que “registrou-se uma maior taxa de evasão para os cursos de 

tempo integral” e “os cursos noturnos, apesar de menor evasão”, não se pode 

afirmar que, no caso da IES em análise, o fenômeno da evasão seja 

influenciado pelo turno em que ele é ofertado. 

 

5.3.2 Duração do curso 

 

Outra variável que, segundo estudos anteriores, pode influenciar a 

evasão de determinado curso superior é justamente a sua duração (PEREIRA; 

ZAVALA; SANTOS, 2011; SILVA, 2013). No IFG, os cursos têm duração 

mínima de seis a dez semestres.  

Os cursos tecnológicos, que são em maior número no IFG em 

determinados anos, conforme Tabela 5, possuem curta duração, em média de 

seis a sete semestres, conforme se observa nas tabelas constantes nos 

Apêndice de A a E. 

 

Tabela 5 – Quantitativo dos cursos superiores por grau acadêmico 

Grau do Curso 2010 2011 2012 2013 2014 
Tecnológico 20 18 16 14 17 
Bacharelado 4 5 7 18 20 
Licenciatura 9 9 10 14 15 
Total 33 32 33 46 52 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na Tabela 5, os cursos que conferem grau de tecnólogo aos egressos 

nos anos de 2010 a 2014 representaram, respectivamente, 60,60%, 56,25%, 

48,48%, 30,43% e 32,69%. Percebe-se que o IFG parte de um período em que 

tinha como prioridade formar profissionais em cursos tecnológicos, dando a 

eles uma formação em menor tempo, passando então a focar na formação de 

profissionais bacharéis, que, em 2013 e 2014, representa a maior proporção de 

cursos dessa categoria. Em 2014, eles chegam a representar 38,46% dos 

cursos. No gráfico a seguir será apresentada a relação da evasão média por 

curso com o tempo mínimo para integralização. 
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Gráfico 1 – Diagrama de boxplot evasão x tempo mínimo para integralização 

 
 Outliers da amostra. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No Gráfico 1, parte dos cursos que tem duração de seis semestres 

possui evasão entre 15% e 25%, sendo de 18% a taxa de evasão que mais se 

repete. Entretanto, analisando o conjunto de dados, notamos que, no IFG, nos 

cursos com menor duração a taxa de evasão é maior do que nos de duração 

de 10 semestres. 

A seguir se apresenta uma tabela com a correlação de Spearman, 

utilizando o tempo mínimo de integralização do curso (T), correlacionada com a 

evasão, tanto anual, quanto média por curso, conforme Tabela 2 e Apêndices A 

a E. Elas estão assim identificadas na Tabela 6: e0 – Evasão de 2010; e1 – 

Evasão de 2011; e2 – Evasão de 2012; e3 – Evasão de 2013; e4 – Evasão de 

2014; e, em – Evasão média do período de análise (2010 a 2014). 
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Tabela 6 – Correlação da variável tempo mínimo para integralização com a 

evasão 

  T e0 e1 e2 e3 e4 em 

T Correlações de coeficiente 1,000 -0,154 0,155 -0,497** -0,083 -0,099 -0,172 

Sig. (2 extremidades)   (0,394) (0,396) (0,003) (0,585) (0,484) (0,200) 

( ) teste de significância 2-tailed. 
** Correlação Significante ao nível de 5% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A única correlação considerada estatisticamente significante foi o ano de 

2012. Durante a realização, buscou-se identificar fatores que pudessem estar 

relacionados a essa evasão significante, tendo sido encontrada uma greve no 

mesmo ano, que durou cerca de quatro meses,5 ocorrida nas Universidades e 

nos Institutos Federais. Por ser uma das maiores dos últimos anos e ter obtido 

adesão de cerca de 95% dessas instituições, pode ter acarretado uma 

migração de muitos alunos para instituições privadas por verem o seu semestre 

letivo ser comprometido (MORENO, 2012). 

Assim, resta comprovado que na IES em estudo não há correlação 

direta do tempo de duração do curso com a evasão, conforme é citado no 

estudo de Pereira, Zavala e Santos (2011), e sim com o possível contexto 

histórico-social passado por essas instituições naquele momento. 

 

5.3.3 Flexibilidade curricular 

 

O IFG, instituição em análise, conta com um acordo firmado entre todas 

as instituições públicas do estado de Goiás, que deu origem ao Programa das 

Instituições Públicas de Educação Superior do Estado de Goiás (PMIPES-GO). 

Fazem parte desse programa as seguintes IES, além da instituição em análise: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano), 

                                            
5  Vide: http://noticias.r7.com/educacao/noticias/professores-de-universidades-

federais-encerram-greve-apos-quatro-meses-20120916.html; 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/06/greve-de-professores-atinge-95-das-
instituicoes-federais-diz-sindicato.html; http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-
educacao-superior-1690610854/18055-greve-e-encerrada-em-24-institutos-
federais-e-deve-acabar-em-outros-14. 
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Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

(IFG, 2016). 

A participação do discente nesse tipo de programa permite que ele curse 

disciplinas por até dois semestres letivos em qualquer uma das IES 

participantes do acordo firmado em 2014.6 É necessário que a IES de destino 

ofereça o mesmo curso em que o discente se encontra matriculado na IES de 

origem e que as disciplinas sejam compatíveis (tanto na carga horária quanto 

na ementa do curso). Para isso, todo o processo é acompanhado pela 

coordenação de curso, com o intuito de garantir que as disciplinas sejam 

devidamente aproveitadas (IFG, 2016). 

Conclui-se, pelo exposto, que a IES oferece ao estudante uma 

flexibilidade curricular, permitindo que alunos cursem até 20% dos 

componentes do curso em qualquer uma delas. Para Castro e Neto (2012), que 

analisam a mobilidade por outro viés, o da internacionalização, esse tipo de 

ação não é um fenômeno novo e permite aos discentes a troca de 

experiências, além de enriquecer a formação. Por isso, “a mobilidade não 

envolve, apenas, o movimento de deslocamento; ela é muito mais ampla, pois 

é social e envolve estruturas, meios, culturas e significados” (CASTRO; NETO, 

2012, p. 23). 

Outra possibilidade de flexibilidade adotada na IES está regulamentada 

pela Resolução nº 19, de 26 de dezembro de 2011, que aprovou o regulamento 

acadêmico dos cursos de graduação, que prevê, em seu artigo 30:  

 

É facultado aos alunos regularmente matriculados solicitar 
matrícula em disciplinas isoladas, não pertencentes à matriz 
curricular do curso, em outros cursos superiores da Instituição 
para fins de complementação de estudos e ou formação 
acadêmica e profissional. (IFG, 2011). 

 

Dessa forma, pela leitura desse artigo, notamos que essa flexibilidade se 

dá apenas para “complementação de estudos e ou formação acadêmica e 

                                            
6  Para ter acesso ao acordo na íntegra, acesse: 

http://www.ifg.edu.br/attachments/article/92/termo%20de%20cooperao_mobilidade
%20acadmica.pdf. 
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profissional” (IFG, 2011), e não para cumprimento de componentes curriculares 

que sejam obrigatórios. 

Outra forma prevista também na IES é que o discente curse disciplinas 

em outra IES mediante autorização, por meio de parecer do Departamento de 

Áreas Acadêmicas, pela oferta do curso do discente. Contudo, um ponto deve 

ser observado pelo discente: essas disciplinas não poderão ultrapassar 10% 

(dez por cento) da carga horária total do curso (IFG, 2011). 

Observamos, assim, que a IES possui, então, uma baixa flexibilidade 

curricular, se utilizarmos como métrica a divisão proposta para este estudo na 

parte de metodologia, item 4. 

 

5.3.4 Suporte pedagógico 

 

Na IES em análise possui poucos são tipos de suportes pedagógicos 

identificados no decorrer da pesquisa, sendo que um deles é realizado por um 

programa institucional denominado Programa de Monitoria de Ensino, sendo 

ele considerado pela própria instituição como instrumento da política de 

fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem. A Resolução normativa 

desse programa na IES é a de nº 14, datada de 2 de junho de 2014, e nela 

podemos observar que a regulamentação se deu nesse mesmo ano, o último 

ano no período de análise desta pesquisa. 

Nesse documento institucional fica claro que um dos objetivos do 

programa mencionado é justamente “contribuir para a permanência e o êxito 

acadêmico de estudantes da educação técnica e superior no âmbito dos cursos 

técnicos e de graduação ofertados pelos Câmpus do IFG” (IFG, 2014a). 

Outra forma de suporte pedagógico que existe em alguns casos é a 

disponibilidade do docente em dar suporte aos discentes, visando contribuir 

com aqueles alunos que possuem alguma dificuldade de aprendizado. Esses 

atendimentos ocorrem de maneira distinta em cada um dos Campus da IES 

(IFG, 2014a). 

A instituição oferta ainda aos estudantes suporte da psicologia com dois 

grupos distintos de profissionais, a saber: a psicologia escolar e a psicoterapia. 

A psicologia escolar constitui-se de uma equipe de psicólogos que são lotados 
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nos respectivos departamentos de áreas acadêmicas, e se encarrega do 

acompanhamento e intervenção na relação aluno-professor, cuidando também 

da questão da aprendizagem e possíveis fatores intervenientes. Além disso, há 

oferta do apoio psicoterápico através de um grupo de psicólogos que são 

ligados a Coordenação de Apoio ao Estudante, onde inicialmente é realizada 

uma triagem pelo Assistente Social, seguida do encaminhamento para apoio 

psicoterápico, o qual acontece por meio de sessões semanais de atendimento 

ao aluno pelo profissional da psicologia.  

 

5.3.5 Políticas educacionais 

 

Várias discussões permeiam o âmbito acadêmico quando se trata de 

políticas educacionais, principalmente em relação à assistência ao estudante, 

em especial nas duas décadas iniciais do século 21, em que tem acontecido a 

expansão das Instituições Federais, com crescente número de matrículas. 

Essa expansão permite uma análise a respeito da relação entre Estado e 

Sociedade, na qual o primeiro contribui para o bem-estar social do segundo. 

Estudos comprovam que há um grande descompasso entre o crescimento da 

Educação Média e o crescimento da Educação Superior (CARVALHO, 2014; 

LÜSCHER; DORE, 2011; RISTOFF, 2014). 

Para Vasconcelos (2010), a implantação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil representa um marco histórico, porém, considerou que 

seria prematuro tirar conclusões definitivas e pontuou também que este sempre 

foi almejado por profissionais que atuam na Educação, principalmente para 

aqueles profissionais diretamente ligados à assistência estudantil nas 

Instituições Federais de Ensino. 

A assistência estudantil objetiva prover de recursos financeiros os 

estudantes, com o intuito de que possam superar impedimentos, transpondo os 

obstáculos com ações que proporcionem condições de saúde, acesso a 

instrumentais pedagógicos fundamentais e necessários a suas necessidades 

educativas e também proporcionando, muitas vezes, recursos mínimos como 

moradia, alimentação e transporte (ALVES, 2002; ASSIS et al., 2013). 
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Nesse contexto e analisando as tipologias de políticas públicas 

propostas por Lowi (1964), a assistência estudantil é classificada como uma 

política redistributiva, ou seja, o benefício concedido é concentrado em 

determinada categoria de atores, implicando custos concentrados em outras 

categorias, o que acaba provocando diversos conflitos. 

A implantação de políticas educacionais no âmbito de uma IES permite 

que os alunos ali matriculados tenham, ou pelo menos se espera que tenham, 

igualdade no tocante às oportunidades de acesso, sendo, portanto, não a 

única, mas uma oportunidade de democratização efetiva no combate à evasão 

(SANTOS BAGGI; LOPES, 2011).  

 

5.3.6 Avaliação institucional 

 

O instrumento da avaliação institucional é um momento de reflexão 

sobre os diversos fenômenos que permeiam e circundam uma IES, sendo a 

oportunidade que se tem para ouvir os diversos públicos que dela participam, 

tais como: corpo discente, corpo docente, técnicos administrativos e até a 

comunidade externa (SANTOS BAGGI; LOPES, 2011). 

Alguns projetos de Avaliação institucional apresentam algumas 

concepções progressistas para a IES, buscando integrar a gestão estratégica 

nas avaliações, permitindo que a sociedade civil participe do momento de 

debate e construção desses instrumentos avaliativos (OLIVEIRA et al., 2008). 

A criação da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) tem como 

marco legal o ano de 2004, pela promulgação da Lei nº 10.681, de 14 de abril 

daquele ano, que “instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES)” (BRASIL, 2004), porém efetivamente regulamentada pela 

Portaria MEC nº 2.051, de 9 de julho de 2004, que “[r]egulamenta os 

procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), instituído na Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004” 

(BRASIL, 2004). 

Na IES em análise, essa é uma comissão permanente, cuja escolha dos 

membros é realizada por eleição amplamente divulgada nos canais de 

comunicação. Tendo em vista ser uma IES multicampus, em cada um deles há 
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uma comissão local, chamada de subcomissão, para auxiliá-la. Nessa 

perspectiva, ela é autônoma em relação aos demais órgãos colegiados 

existentes. 

Atualmente, é regida pelo regulamento devidamente aprovado pelo 

CONSUP da IES, Resolução nº 17, de 15 de outubro de 2015, que tem como 

objetivo geral: 

 

Discutir, programar e implantar a política de autoavaliação 
institucional, de forma a se constituir em instrumento de apoio 
que propicie ao IFG avaliar e trabalhar os indicadores de 
potencialidades realçando-os e efetivando-os e identificando 
também, as dificuldades enfrentadas pela instituição e os 
caminhos possíveis para minimizá-las ou, preferencialmente, 
superá-las. (IFG, 2015). 

 

Porém, ao analisar também os objetivos específicos7 dessa CPA, 

podemos observar que não há preocupação na proposição de estratégias para 

combate ao fenômeno da evasão. 

No intuito de demonstrar, de forma resumida, os aspectos discutidos 

neste tópico, serão apresentados, no Quadro 2, os principais resultados, bem 

como o comportamento das variáveis nos estudos que serviram para extração 

desses aspectos. 

 

Quadro 2 – Quadro resumo dos resultados encontrados na pesquisa e sua 

relação com a literatura 

 

Variáveis de análise Resultados da Pesquisa Estudo anteriores 

Turno do curso 

Não houve significância 
estatística nas correlações 
realizadas na pesquisa que 
pudessem contribuir para 
afirmarmos que o turno do 
curso afeta a evasão na 
instituição analisada. 

No estudo realizado por 
Pereira, Zavala e Santos 
(2011) foi encontrada menor 
evasão nos cursos noturnos. 
Os autores notaram que eles 
apresentavam uma maior 
retenção, inclusive alguns 
cursos ofertados no turno 
integral também 
apresentaram elevadas taxas 
de evasão, em alguns casos 
chegando a apresentar 

                                            
7 Vide: https://www.ifg.edu.br/comissoes/cpa?showall=&start=2. 
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Variáveis de análise Resultados da Pesquisa Estudo anteriores 
evasão de 46% no curso de 
Engenharia Civil. 

Duração do curso 

Não houve correlação 
significativa na variável 
duração do curso com a 
taxa de evasão nos cursos 
da IES analisada. 
Observou-se que na 
verdade os cursos com 
maior duração possuem 
menor taxa de evasão. 

Pereira, Zavala e Santos 
(2011) concluem também, 
em seu estudo, que os 
cursos de bacharelado da 
instituição analisada 
possuem elevadas taxas de 
evasão nos cursos de 
engenharia que possuem 
duração de dez semestres. 

Flexibilidade 
curricular 

Conclui-se que na IES 
analisada nenhum curso 
possui flexibilidade 
curricular, permitindo 
apenas que os alunos 
cursem os componentes 
curriculares em outra IES 
que seja parte do PMIPES-
GO. 

Sampaio et al. (2011, p. 306) 
afirmam que “é possível que 
em se adotando uma maior 
flexibilidade curricular, como 
ocorre em diversos países, o 
aluno possa acomodar 
melhor seus interesses”, 
levantando a hipótese de que 
a desistência de um curso 
para ingressar em outro se 
dá em virtude da rigidez 
curricular. 

Suporte pedagógico 

Na IES analisada há 
auxílio, por parte dos 
docentes, para os alunos 
que possuem mais 
dificuldade no decorrer do 
curso, bem como monitoria 
para reforçar a 
aprendizagem em 
disciplinas que apresentam 
maior índice de retenção. 
Outra ação existente é o 
atendimento psico-
pedagógico, bem como 
atendimento psicoterápico. 

Para Santos, Baggi e Lopes 
(2011, p. 357), a 
“permanência do aluno na 
IES, portanto, também 
depende do suporte 
pedagógico disponibilizado 
por esta [...]”.Tontini e Walter 
(2014) também afirmam que 
a oferta de orientações 
pedagógicas, bem como a 
existência de monitorias, 
contribui para a manutenção 
dos alunos na IES. 

Políticas públicas 
educacionais 

Na IES analisada, no 
período em estudo, havia 
algumas políticas públicas 
educacionais, entre elas a 
assistência estudantil, que 
tem como objetivo principal 
prover os estudantes de 
recursos financeiros que 
auxiliassem na superação 
de obstáculos (alimentação, 
transporte, apoio para 
aquisição de material 
didático, entre outros), 
contribuindo para os alunos 
que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 

Em seu estudo, Santos 
Baggi e Lopes (2011) 
propõem que a existência de 
políticas educacionais em 
uma IES favorece, ou pelo 
menos se espera que 
favoreça, que os alunos se 
aproximem de uma situação 
de igualdade nas condições 
de acesso e permanência. 
Tontini e Walter (2014) 
alegam que a existência de 
aporte financeiro por parte da 
IES contribui para a 
diminuição da carga de 
ansiedade e estresse sofrida 
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Variáveis de análise Resultados da Pesquisa Estudo anteriores 
social.   pelo estudante. 

Avaliação Institucional 

A avaliação institucional é 
um instrumento de análise 
que permite a participação 
de toda a comunidade 
interna e externa, para 
ajudar a entender o cenário 
em que a IES está inserida, 
permitindo que os gestores 
tomem conhecimento da 
situação. A CPA da 
instituição, por relatórios, 
dá amplo conhecimento 
dos resultados 
encontrados, porém, em 
seus objetivos não há 
nenhuma ação que permita 
controlar a evasão.  

Santos Baggi e Lopes (2011, 
p. 370) definem que a 
Avaliação Institucional 
permite que a IES tome 
conhecimento das possíveis 
motivações que levam o 
aluno a optarem pela saída 
definitiva de seu curso de 
origem, evitando “acumular 
prejuízos sociais, 
acadêmicos e econômicos às 
instituições de ensino, pois 
sua ocorrência interfere na 
eficiência do sistema 
educacional, demonstrando 
as suas fragilidades”. 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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CONCLUSÕES 

 

Relembrando o objetivo principal deste trabalho, qual seja, descrever os 

fatores associados à evasão nos cursos de graduação do IFG, tendo como eixo 

direcionador o conceito de evasão da Comissão de Estudos da Andifes et al. 

(1996, p. 25), “a saída definitiva do aluno de seu curso de origem, sem concluí-

lo”. 

Para atingir os objetivos específicos propostos, utilizou-se a estatística 

descritiva, no intuito de identificar a evasão média por curso na IES em análise 

e também correlacionar os aspectos institucionais tidos como potenciais de 

influência na evasão. Para isso, a técnica quantitativa mais aderente para esse 

tipo de análise foi a correlação de variáveis. Essa análise contribui para 

compreender como os fatores institucionais se comportam em relação à 

evasão. Em outros momentos, foi de extrema importância a análise documental 

realizada em documentos e informações oficiais disponibilizadas pela IES nos 

canais de comunicação. 

Para a realização do estudo teve-se como base principal os microdados 

do Censo da Educação Superior nos anos de 2010 a 2014, moldando-os de 

modo que ficasse para análise somente a IES de interesse para a pesquisa. 

Desse modo, a evasão média anual da instituição no período ficou entre 

13,40% e 23,64%, sendo possível observar que os resultados encontrados são 

semelhantes aos encontrados por Silva Filho et al. (2007), que foi em torno de 

22%. Observando esses resultados, mesmo os estudos tendo se dado em um 

lapso de dez anos, a taxa de evasão permanece no mesmo patamar. 

Quando se realiza a análise dos fatores institucionais encontrados em  

estudos como os de Pereira, Zavala e Santos (2011), Silva Filho et al. (2007), 

Sampaio et al. (2011), Tontini e Walter (2014) e Santos, Baggi e Lopes (2011), 

os quais consideram como influenciadores na evasão: o turno de oferta do 

curso, a duração do curso, dentre outros fatores, o estudo conclui, pela análise 

de correlação das variáveis, que não há significância estatística de vários 

desses fatores com a evasão. Em especial pode-se citar, aqui, o turno de oferta 

dos cursos e a sua duração. Nesta pesquisa, nota-se que os cursos com 
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duração de dez semestres, por exemplo, possuem, inclusive, menores taxas de 

evasão do que os cursos que tem duração de seis semestres. 

Chamou a atenção, durante a realização da pesquisa, a discrepância do 

comportamento dos alunos dos cursos em extinção, como é o caso do curso de 

Gestão Hoteleira, ofertado no Campus Goiânia, que, em 2011, teve todos os 

alunos que se encontravam com matrícula na situação ativa desvinculados sem 

a obtenção do título. Em contrapartida, no mesmo ano, o curso de Tecnologia 

em Sensoriamento Remoto, ofertado no mesmo campus, não teve nenhum 

aluno evadido. Notam-se comportamentos muito díspares entre um curso e 

outro de mesma duração. 

Concluindo, apesar de encontrar na literatura autores que discutem turno 

do curso, duração do curso, flexibilidade curricular, suporte pedagógico, 

políticas educacionais e avaliação institucional, entende-se que esses são 

aspectos que podem contribuir para a evasão. Na IES em análise, restou 

comprovado que não se pode fazer a mesma afirmação nesse caso (PEREIRA; 

ZAVALA; SANTOS, 2011; SAMPAIO et al., 2011; SANTOS; BAGGI; LOPES, 

2011; SILVA FILHO et al., 2007; TONTINI; WALTER, 2014) 

Durante a realização desta pesquisa, várias foram as limitações 

encontradas, em especial pelo fato de que o Censo da Educação Superior não 

dispunha de todas as variáveis necessárias para realizar análises que 

tornassem possível confrontar com a literatura existente, além disso, a amostra 

em apenas uma organização pública e utilizando apenas dados secundários 

também é uma limitação para a generalização das conclusões e para 

compreensão mais profunda do fenômeno. 

Outra limitação encontrada foi o fato de não conseguir muitos estudos 

que discutissem a temática da evasão em pesquisas sistematizadas, 

especialmente estudos recentes. No entanto, foi realizado um esforço no intuito 

de buscar artigos, por meio da estratégia de pesquisa considerada como bola 

de neve (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Para uma melhor compreensão do fenômeno da evasão, deixa-se como 

sugestão, para pesquisas futuras que abordem o assunto, que se realize um 

estudo mais amplo, inserindo diversas IES de regiões/estados diferentes e dos 

setores públicos e privados, utilizando novas técnicas de pesquisa e análise de 
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dados que possam contribuir para uma melhor visualização da problemática 

como por exemplo, a aplicação de entrevistas em profundidade e de validação 

de escalas  
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APÊNDICE A – TABELA COM A ANÁLISE DA EVASÃO NO ANO DE 20108 

Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização9 

Cidade 
de oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas10 

Quant. de 
alunos 

desligados11 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
Planejamento e 
Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/02/2000 Not. 16 2 5 9 31,25% 

Agrimensura Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Mat. 226 197 23 6 10,18% 
Gestão Hoteleira Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Not. 11 3 3 5 27,27% 
Gestão Ambiental Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Mat. 2 - - 2 0,00% 
Química Industrial Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Not. 5 2 1 2 20,00% 
Infraestrutura de 
Vias 

Tecnol. 7 Goiânia 01/02/2001 Not. 12 4 1 7 8,33% 

Sensoriamento 
Remoto 

Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Not. 13 2 4 7 30,77% 

Física Licenc. 8 Jataí 05/02/2003 Not. 100 67 32 1 32,00% 
Processos 
Químicos 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Not. 337 251 47 39 13,95% 

Manutenção 
Eletromecânica 
Industrial 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 174 120 43 11 24,71% 

Saneamento 
Ambiental 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 286 192 33 61 11,54% 

Geoprocessa- Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 228 185 32 11 14,04% 

                                            
8  Todos os dados da tabela relativos ao curso foram extraídos dos microdados no nível curso, enquanto as informações referentes à 

quantidade de aluno, matrículas ativas, alunos desligados e formados foram extraídas no nível aluno. 
9  O censo da Educação Superior conta o prazo mínimo para integralização em semestres. 
10  Para a extração dos quantitativos informados nesta coluna, foi considerada a variável presente no CES Código da situação de vínculo do 

aluno no curso analisado, obtidos pela soma dos que se encontravam nas seguintes situações: cursando e matrícula trancada. 
11  Para a extração dos quantitativos informado nesta coluna, foi considerada a variável presente no CES Código da situação de vínculo do 

aluno no curso analisado, obtidos pela soma dos que se encontravam nas seguintes situações: desvinculado do curso, transferido para 
outro curso da mesma IES ou falecido. 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização9 

Cidade 
de oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas10 

Quant. de 
alunos 

desligados11 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
mento 
Transporte 
Terrestre 

Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 297 237 25 35 8,42% 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Tecnol. 6 Jataí 01/08/2005 Not. 214 164 50 - 23,36% 

Redes de 
Telecomunica-
ções 

Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2004 
Mat./ 
Not. 

357 248 69 40 19,33% 

Hotelaria Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Not. 332 268 28 36 8,43% 
Gestão de 
Turismo 

Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Mat. 298 253 19 26 6,38% 

Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 
Mat./ 
Not. 

291 243 28 20 9,62% 

Estradas Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 Not. 187 161 22 4 11,76% 
Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Bachar. 10 Goiânia 29/01/008 Mat. 181 152 29 - 16,02% 

Engenharia 
Elétrica 

Bachar. 10 Jataí 29/01/2008 Mat. 176 145 27 4 15,34% 

Informática Bachar. 8 Inhumas 01/04/2007 Not. 182 152 27 3 14,84% 
Química Licenc. 8 Inhumas 20/03/2007 Not. 191 142 48 1 25,13% 
Química Licenc. 8 Itumbiara 25/08/2008 Not. 114 107 7 - 6,14% 
Química Licenc. 8 Uruaçu 25/08/2008 Not. 125 117 7 1 5,60% 
História Licenc. 7 Goiânia 06/08/2009 Vesp. 88 79 8 1 9,09% 
Matemática Licenc. 8 Goiânia 24/02/2010 Vesp. 54 53 1 - 1,85% 
Engenharia 
Mecânica 

Bachar. 10 Goiânia 02/02/2010 Mat. 55 52 3 - 5,45% 

Ciências 
Biológicas 

Licenc. 8 Formosa 30/04/2010 Not. 60 59 1 - 1,67% 

Química Licenc. 8 Anápolis 30/04/2010 Not. 50 41 9 - 18,00% 
Logística Tecnol. 6 Anápolis 30/04/2010 Not. 58 54 4 - 6,90% 
Química Licenc. 8 Luziânia 30/04/2010 Not. 63 61 2 - 3,17% 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização9 

Cidade 
de oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas10 

Quant. de 
alunos 

desligados11 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Tecnol. 6 Luziânia 30/04/2010 Not. 60 59 1 - 1,67% 

Total           4843 3872 639 332 13,19% 
Fonte: Elaborada pelo autor com os dados da pesquisa. 

 

  



80 
 

 

APÊNDICE B – TABELA COM A ANÁLISE DA EVASÃO NO ANO DE 2011 

Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade 
de oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas12 

Quant. de 
alunos 

desligados13 

Quant. de 
formados 

Taxa de 
evasão 

Planejamento e 
Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/02/2000 Not. 2 1 - 1 0,00% 

Agrimensura Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Mat. 260 197 40 23 15,38% 
Gestão Hoteleira Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Not. 3  3  100,00% 
Infraestrutura de 
Vias 

Tecnol. 7 Goiânia 01/02/2001 Not. 4 2 1 1 25,00% 

Sensoriamento 
Remoto 

Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Not. 2 - - 2 0,00% 

Física Licenc. 8 Jataí 05/02/2003 Not. 107 51 51 5 47,66% 
Processos 
Químicos Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Not. 340 271 53 16 15,59% 

Manutenção 
Eletromecânica 
Industrial 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 123 88 31 4 25,20% 

Saneamento 
Ambiental 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 292 228 26 38 8,90% 

Geoprocessamento Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 260 202 41 17 15,77% 
Transporte 
Terrestre 

Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 318 240 38 40 11,95% 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Jataí 01/08/2005 Not. 226 158 56 12 24,78% 

Redes de Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2004 Mat./ 305 232 54 19 17,70% 

                                            
12  Para extração dos quantitativos informado nesta coluna, foi considerada a variável presente no CES Código da situação de vínculo do aluno 

no curso analisado, obtidos pela soma dos que se encontravam nas seguintes situações: cursando e matrícula trancada. 
13  Para extração dos quantitativos informado nesta coluna, foi considerada a variável presente no CES Código da situação de vínculo do aluno 

no curso analisado, obtidos pela soma dos que se encontravam nas seguintes situações: desvinculado do curso, transferido para outro 
curso da mesma IES ou falecido. 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade 
de oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas12 

Quant. de 
alunos 

desligados13 

Quant. de 
formados 

Taxa de 
evasão 

Telecomunicações Not. 
Hotelaria Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Not. 366 303 35 28 9,56% 
Gestão de Turismo Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Mat. 333 272 28 33 8,41% 
Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 
Mat./ 
Not. 

321 265 23 33 7,17% 

Estradas Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 Not. 219 186 23 10 10,50% 
Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Bachar. 10 Goiânia 29/01/008 Mat. 236 208 28 - 11,86% 

Engenharia Elétrica Bachar. 10 Jataí 29/01/2008 Mat. 215 149 66 - 30,70% 
Informática Bachar. 8 Inhumas 01/04/2007 Not. 230 181 49 - 21,30% 
Química Licenc. 8 Inhumas 20/03/2007 Not. 203 151 43 9 21,18% 
Química Licenc. 8 Itumbiara 25/08/2008 Not. 181 156 25 - 13,81% 
Química Licenc. 8 Uruaçu 25/08/2008 Not. 184 133 51 - 27,72% 
História Licenc. 7 Goiânia 06/08/2009 Vesp. 152 132 20 - 13,16% 
Matemática Licenc. 8 Goiânia 24/02/2010 Vesp. 111 86 25 - 22,52% 
Engenharia 
Mecânica 

Bachar. 10 Goiânia 02/02/2010 Mat. 115 96 19 - 16,52% 

Engenharia Elétrica Bachar. 10 Itumbiara 21/02/2011 Vesp. 67 62 5 - 7,46% 
Ciências Biológicas Licenc. 8 Formosa 30/04/2010 Not. 117 93 24 - 20,51% 
Química Licenc. 8 Anápolis 30/04/2010 Not. 101 85 16 - 15,84% 
Logística Tecnol. 6 Anápolis 30/04/2010 Not. 116 102 14 - 12,07% 
Química Licenc. 8 Luziânia 30/04/2010 Not. 112 94 18 - 16,07% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Luziânia 30/04/2010 Not. 114 96 18 - 15,79% 

Total      5735 4520 924 291 16,11% 
Fonte: Elaborada pelo autor com os dados da pesquisa. 
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APÊNDICE C – TABELA COM A ANÁLISE DA EVASÃO NO ANO DE 2012 

Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa de 
evasão 

Planejamento e 
Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/02/2000 Not. 1 - 1 - 100,00% 

Agrimensura Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Mat. 264 201 50 13 18,94% 
Infraestrutura de 
Vias 

Tecnol. 7 Goiânia 01/02/2001 Not. 2 - 1 1 50,00% 

Física Licenc. 8 Jataí 05/02/2003 Not. 84 45 24 15 28,57% 
Processos 
Químicos 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Not. 283 181 76 26 26,86% 

Manutenção 
Eletromecânica 
Industrial 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 89 41 26 22 29,21% 

Saneamento 
Ambiental 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 309 216 57 36 18,45% 

Geoprocessamento Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 270 177 78 15 28,89% 
Transporte Terrestre Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 320 210 73 37 22,81% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Jataí 01/08/2005 Not. 221 141 66 14 29,86% 

Redes de 
Telecomunicações 

Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2004 
Mat./ 
Not. 

300 184 72 44 24,00% 

Hotelaria Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Not. 377 270 72 35 19,10% 
Gestão de Turismo Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Mat. 359 247 73 39 20,33% 
Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 
Mat./ 
Not. 

328 257 63 8 19,21% 

Estradas Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 Not. 252 186 56 10 22,22% 
Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Bachar. 10 Goiânia 29/01/008 Mat. 300 254 46 - 15,33% 

Engenharia Elétrica Bachar. 10 Jataí 29/01/2008 Mat. 214 191 23  10,75% 
Informática Bachar. 8 Inhumas 01/04/2007 Not. 236 172 59 5 25,00% 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa de 
evasão 

Química Licenc. 8 Inhumas 20/03/2007 Not. 202 132 51 19 25,25% 
Química Licenc. 8 Itumbiara 25/08/2008 Not. 209 152 46 11 22,01% 
Química Licenc. 8 Uruaçu 25/08/2008 Not. 184 126 55 3 29,89% 
História Licenc. 7 Goiânia 06/08/2009 Vesp. 194 164 30 - 15,46% 
Matemática Licenc. 8 Goiânia 24/02/2010 Vesp. 154 121 33 - 21,43% 
Engenharia 
Mecânica 

Bachar. 10 Goiânia 02/02/2010 Mat. 191 167 24 - 12,57% 

Engenharia Elétrica Bachar. 10 Itumbiara 21/02/2011 Vesp. 124 108 16 - 12,90% 
Ciências Biológicas Licenc. 8 Formosa 30/04/2010 Not. 165 134 31 - 18,79% 
Química Licenc. 8 Anápolis 30/04/2010 Not. 144 110 34 - 23,61% 
Logística Tecnol. 6 Anápolis 30/04/2010 Not. 164 137 27 - 16,46% 
Química Licenc. 8 Luziânia 30/04/2010 Not. 164 132 32 - 19,51% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Luziânia 30/04/2010 Not. 170 124 46 - 27,06% 

Engenharia Civil Bachar. 10 Uruaçu 01/03/2012 Vesp. 63 58 5 - 7,94% 

Engenharia Civil Bachar. 10 
Aparecida 

de 
Goiânia 

23/04/2012 Not. 64 57 7 - 10,94% 

Música Licenc. 8 Goiânia 15/03/2012 Vesp. 60 56 4 - 6,67% 
Total      6461 4751 1357 353 21,00% 

Fonte: Elaborada pelo autor com os dados da pesquisa. 
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APÊNDICE D – TABELA COM A ANÁLISE DA EVASÃO NO ANO DE 2013 

Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
Agrimensura Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Mat. 257 193 42 22 16,34% 
Física Licenc. 8 Jataí 05/02/2003 Not. 61 44 17  27,87% 
Processos Químicos Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Not. 182 128 30 24 16,48% 
Manutenção 
Eletromecânica 
Industrial 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 41 12 1 28 2,44% 

Saneamento 
Ambiental 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 216 129 41 46 18,98% 

Geoprocessamento Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 251 189 40 22 15,94% 
Transporte Terrestre Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 211 157 46 8 21,80% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Jataí 01/08/2005 Not. 174 114 53 7 30,46% 

Redes de 
Telecomunicações 

Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2004 
Mat./ 
Not. 

186 115 51 20 27,42% 

Hotelaria Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Not. 271 196 50 25 18,45% 
Gestão de Turismo Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Mat. 251 195 34 22 13,55% 
Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 
Mat./ 
Not. 

257 171 63 23 24,51% 

Estradas Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 Not. 188 135 29 24 15,43% 
Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Bachar. 10 Goiânia 29/01/008 Mat. 340 295 35 10 10,29% 

Engenharia Elétrica Bachar. 10 Jataí 29/01/2008 Mat. 226 179 36 11 15,93% 
Informática Bachar. 8 Inhumas 01/04/2007 Not. 172 107 56 9 32,56% 
Química Licenc. 8 Inhumas 20/03/2007 Not. 168 108 34 26 20,24% 
Química Licenc. 8 Itumbiara 25/08/2008 Not. 213 173 35 5 16,43% 
Química Licenc. 8 Uruaçu 25/08/2008 Not. 167 127 31 9 18,56% 
História Licenc. 7 Goiânia 06/08/2009 Vesp. 224 183 38 3 16,96% 
Matemática Licenc. 8 Goiânia 24/02/2010 Vesp. 168 135 33 - 19,64% 
Engenharia Bachar. 10 Goiânia 02/02/2010 Mat. 242 221 21 - 8,68% 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
Mecânica 
Engenharia Elétrica Bachar. 10 Itumbiara 21/02/2011 Vesp. 176 156 20 - 11,36% 
Ciências Biológicas Licenc. 8 Formosa 30/04/2010 Not. 167 142 25 - 14,97% 
Química Licenc. 8 Anápolis 30/04/2010 Not. 142 107 34 1 23,94% 
Logística Tecnol. 6 Anápolis 30/04/2010 Not. 171 127 30 14 17,54% 
Química Licenc. 8 Luziânia 30/04/2010 Not. 194 162 32 - 16,49% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Luziânia 30/04/2010 Not. 130 103 24 3 18,46% 

Engenharia Civil Bachar. 10 Uruaçu 01/03/2012 Vesp. 92 87 5 - 5,43% 
Engenharia 
Ambiental 

Bachar. 10 Goiânia 14/03/2013 Mat. 36 23 13 - 36,11% 

Engenharia Civil Bachar. 10 Goiânia 14/03/2013 Not. 36 25 11 - 30,56% 
Engenharia Elétrica Bachar. 10 Goiânia 14/03/2013 Not. 35 26 9 - 25,71% 
Sistema de 
Informação 

Bachar. 8 Goiânia 14/03/2013 Not. 33 20 13 - 39,39% 

Turismo Bachar. 8 Goiânia 14/03/2013 Not. 33 24 9 - 27,27% 
Física Licenc. 8 Goiânia 14/03/2013 Vesp. 36 31 5 - 13,89% 
Engenharia Civil Bachar. 10 Jataí 14/03/2013 Not. 32 27 5 - 15,63% 
Sistemas de 
Informação 

Bachar. 8 Inhumas 18/02/2013 Mat. 32 26 6 - 18,75% 

Ciências Sociais Licenc. 8 Anápolis 
14/03/2013 

 
Vesp. 24 12 12 - 50,00% 

Engenharia Civil Bachar. 10 Formosa 
14/03/2013 

 
Not. 31 29 2 - 6,45% 

Sistemas de 
Informação 

Bachar. 8 Luziânia 
01/04/2013 

 
Not. 30 22 8 - 26,67% 

Química Bachar. 9 Goiânia 14/03/2013 Not. 35 20 15 - 42,86% 

Engenharia Civil Bachar. 10 
Aparecida 

de 
Goiânia 

23/04/2012 Not. 97 80 17 - 17,53% 

Música Licenc. 8 Goiânia 15/03/2012 Vesp. 113 103 10 - 8,85% 
Ciência e Tecnologia Bachar. 8 Inhumas 06/08/2013 Not. 30 29 1 - 3,33% 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
de Alimentos 
Ciências Sociais Licenc. 8 Formosa 05/08/2013 Not. 31 31  - 0,00% 

Dança Licenc. 8 
Aparecida 

de 
Goiânia 

30/09/2013 Not. 30 29 1 - 3,33% 

Total           6232 4747 1123 362 18,02% 
Fonte: Elaborada pelo autor com os dados da pesquisa 



87 
 

 

APÊNDICE E – TABELA COM A ANÁLISE DA EVASÃO NO ANO DE 2014 

Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
Agrimensura Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Mat. 210 174 26 10 12,38% 
Gestão Hoteleira Tecnol. 6 Goiânia 01/02/2000 Not. 2 2 - - 0,00% 
Física Licenc. 8 Jataí 05/02/2003 Not. 57 40 17 - 29,82% 
Processos Químicos Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Not. 97 77 13 7 13,40% 
Manutenção 
Eletromecânica 
Industrial 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 3 2 1 - 33,33% 

Saneamento 
Ambiental 

Tecnol. 6 Goiânia 14/02/2005 Mat. 103 80 11 12 10,68% 

Geoprocessamento Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 216 170 42 4 19,44% 
Transporte Terrestre Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2005 Not. 100 75 18 7 18,00% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Jataí 01/08/2005 Not. 115 97 18 - 15,65% 

Redes de 
Telecomunicações 

Tecnol. 6 Goiânia 01/08/2004 
Mat./ 
Not. 

92 72 13 7 14,13% 

Hotelaria Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Not. 149 133 7 9 4,70% 
Gestão de Turismo Tecnol. 7 Goiânia 14/02/2005 Mat. 122 107 14 1 11,48% 
Construção de 
Edifícios 

Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 
Mat./ 
Not. 

140 119 9 12 6,43% 

Estradas Tecnol. 7 Goiânia 01/08/2005 Not. 117 112 2 3 1,71% 
Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Bachar. 10 Goiânia 29/01/008 Mat. 349 290 54 5 15,47% 

Engenharia Elétrica Bachar. 10 Jataí 29/01/2008 Mat. 195 165 25 5 12,82% 
Informática Bachar. 8 Inhumas 01/04/2007 Not. 101 71 15 15 14,85% 
Química Licenc. 8 Inhumas 20/03/2007 Not. 120 95 19 6 15,83% 
Química Licenc. 8 Itumbiara 25/08/2008 Not. 195 149 38 8 19,49% 
Química Licenc. 8 Uruaçu 25/08/2008 Not. 160 123 26 11 16,25% 
História Licenc. 7 Goiânia 06/08/2009 Vesp. 235 183 40 12 17,02% 
Matemática Licenc. 8 Goiânia 24/02/2010 Vesp. 158 118 36 4 22,78% 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
Engenharia 
Mecânica 

Bachar. 10 Goiânia 02/02/2010 Mat. 301 268 33 - 10,96% 

Engenharia Elétrica Bachar. 10 Itumbiara 21/02/2011 Vesp. 224 202 22 - 9,82% 
Ciências Biológicas Licenc. 8 Formosa 30/04/2010 Not. 177 143 26 8 14,69% 
Química Licenc. 8 Anápolis 30/04/2010 Not. 124 100 18 6 14,52% 
Logística Tecnol. 6 Anápolis 30/04/2010 Not. 152 101 31 20 20,39% 
Química Licenc. 8 Luziânia 30/04/2010 Not. 196 161 33 2 16,84% 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Luziânia 30/04/2010 Not. 98 83 12 3 12,24% 

Engenharia Civil Bachar. 10 Uruaçu 01/03/2012 Vesp. 123 109 14 - 11,38% 
Engenharia 
Ambiental 

Bachar. 10 Goiânia 14/03/2013 Mat. 66 48 18 - 27,27% 

Engenharia Civil Bachar. 10 Goiânia 14/03/2013 Not. 65 57 8 - 12,31% 
Engenharia Elétrica Bachar. 10 Goiânia 14/03/2013 Not. 64 52 12 - 18,75% 
Sistema de 
Informação 

Bachar. 8 Goiânia 14/03/2013 Not. 59 41 18 - 30,51% 

Turismo Bachar. 8 Goiânia 14/03/2013 Not. 55 37 18 - 32,73% 
Física Licenc. 8 Goiânia 14/03/2013 Vesp. 67 51 16 - 23,88% 
Engenharia Civil Bachar. 10 Jataí 14/03/2013 Not. 60 56 4 - 6,67% 
Sistemas de 
Informação 

Bachar. 8 Inhumas 18/02/2013 Mat. 45 33 12 - 26,67% 

Ciências Sociais Licenc. 8 Anápolis 14/03/2013 Vesp. 34 24 10 - 29,41% 
Engenharia Civil Bachar. 10 Formosa 14/03/2013 Not. 71 66 5 - 7,04% 
Sistemas de 
Informação 

Bachar. 8 Luziânia 01/04/2013 Not. 52 49 3 - 5,77% 

Química Bachar. 9 Goiânia 14/03/2013 Not. 54 36 18 - 33,33% 

Engenharia Civil Bachar. 10 
Aparecida 

de 
Goiânia 

23/04/2012 Not. 120 115 5 - 4,17% 

Música Licenc. 8 Goiânia 15/03/2012 Vesp. 151 132 19 - 12,58% 
Ciência e Tecnologia 
de Alimentos 

Bachar. 8 Inhumas 06/08/2013 Not. 29 20 9 - 31,03% 
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Curso 
Grau 

acadêmico 

Tempo mínimo 
para 

integralização 

Cidade de 
oferta 

Início de 
funciona-

mento 
Turno 

Quant. 
total de 
alunos 

Quant. de 
matrículas 

ativas 

Quant. de 
alunos 

desligados 

Quant. de 
formados 

Taxa 
de 

evasão 
Ciências Sociais Licenc. 8 Formosa 05/08/2013 Not. 65 56 9 - 13,85% 

Dança Licenc. 8 
Aparecida 

de 
Goiânia 

30/09/2013 Not. 29 21 8 - 27,59% 

Engenharia de 
Transportes 

Bachar. 10 Goiânia 10/02/2014 Mat. 30 23 7 - 23,33% 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Formosa 10/02/2014 Mat. 32 20 12 - 37,50% 

Engenharia Civil da 
Mobilidade 

Bachar. 10 Anápolis 10/02/2014 Mat. 31 29 2 - 6,45% 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnol. 6 Uruaçu 10/02/2014 Not. 32 23 9 - 28,13% 

Pedagogia Licenc. 8 Goiânia 07/04/2014 Not. 59 49 10 - 16,95% 
Total      5701 4659 865 177 15,17% 

Fonte: Elaborada pelo autor com os dados da pesquisa. 
 

 


