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RESUMO 

 

A evasão universitária é um fenômeno que causa prejuízos para o sistema educacional, para a 

sociedade e para a economia. A compreensão desse fenômeno e de seus indicadores é 

essencial para o combate e controle do mesmo. Dessa forma, este trabalho investiga os 

indicadores de evasão dos discentes da UFSJ com base nos dados pessoais, acadêmicos e 

socioeconômicos armazenados na base de dados da instituição. Para desenvolver essa 

investigação, foi realizada uma coleta e análise dessas informações e aplicadas técnicas de 

Mineração de Dados sobre elas, com o intuito de se descobrir padrões de dados que refletem o 

comportamento evasivo dos discentes da instituição. A grande maioria dos trabalhos nessa 

área se concentra em criar modelos preditivos para identificar os alunos que se encontram 

prestes a evadir. Este trabalho visa, além disso, contribuir com a prevenção do fenômeno ao 

estabelecer a relevância dos atributos relacionados com a evasão, permitindo aos gestores um 

direcionamento das políticas públicas educacionais. Outro diferencial deste trabalho é a 

análise fragmentada de cada Área de Conhecimento, tanto para o quesito da previsão quanto 

da prevenção. Os resultados inicialmente apresentam números preocupantes sobre possíveis 

evasões na UFSJ para o ano de 2019, que afetam principalmente a área de conhecimento das 

Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Sociais Aplicadas. 

Com relação aos atributos identificados pela mineração de dados, os resultados demonstram 

que os indicadores acadêmicos foram os mais relevantes para a compreensão do 

comportamento evasivo dos alunos na instituição, fator que propiciou análises que colocam o 

gestor institucional como a figura principal no complexo processo de confronto ao problema 

da evasão universitária. 

 

Palavras-chave: Evasão Universitária, Políticas Públicas Educacionais, Mineração de Dados 

Educacionais, Árvore de Decisão. 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

 

University evasion is a phenomenon that causes damage to the educational system, to society 

and to the economy. The understanding of this phenomenon and its indicators is essential to 

combat and control of it. Thus, this work investigates the students' evasion indicators of UFSJ 

based on personal, academic and socioeconomic data stored in the institution's database. In 

order to develop this research, a collection and analysis of this information was performed and 

Data Mining techniques applied on them, in order to discover patterns of data that reflect the 

students' evasive behavior. The vast majority of the work in this area focuses on creating 

predictive models to identify the students they are about to evade. This work aims, in 

addition, to contribute to the prevention of the phenomenon by establishing the relevance of 

the attributes related to evasion, allowing the managers a direction of the educational public 

policies. Another differential of this work is the fragmented analysis of each Knowledge Area, 

both for forecasting and prevention. The results initially present worrying numbers about 

possible evasions in the UFSJ for the year 2019, which affect mainly the knowledge area of 

Engineering, Agrarian Sciences, Exact and Earth Sciences and Applied Social Sciences. 

Regarding the attributes identified by data mining, the results show that the academic 

indicators were the most relevant for understanding the students' evasive behaviour in the 

institution, which led to analyzes that place the institutional manager as the main figure in the 

complex confrontation process to the problem of university evasion. 

 

Keywords: University Evasion, Public Educational Policies, Educational Data Mining, 

Decision Tree. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais funções das Políticas Públicas Educacionais é proporcionar 

aos estudantes as condições mínimas necessárias para que eles consigam desenvolver 

suas atividades com qualidade. O mau desempenho dessas políticas, associado a outras 

questões de natureza pessoal, acadêmica e socioeconômica, pode contribuir com o 

problema da evasão estudantil. 

Historicamente, a evasão foi investigada sob diferentes vieses, passando por 

períodos em que a preocupação girava em torno da prevenção ao fenômeno (década de 

1960), da construção de teorias para a formação de uma base de conhecimento sobre o 

tema (década de 1970), das ações para garantir a permanência dos alunos (década de 

1980), da validação das teorias e modelos sobre a permanência e a evasão (década de 

1990), até o momento em que os índices de evasão e permanência começaram a 

embasar estudos sobre os prejuízos econômicos e sociais que o fenômeno propiciava (a 

partir da década de 2000), seja na educação pública ou na privada (CISLAGHI, 2008). 

Estudos clássicos sobre o tema, como os vistos em Spady (1970) e Tinto (1975, 1989), 

concentraram-se na elaboração de modelos para explicar o processo de evasão, mas 

nunca ignoraram a complexidade e particularidade do fenômeno, que envolve diferentes 

perspectivas e diferentes tipos de abandono, num contexto onde nenhuma definição 

consegue englobar toda a problemática envolvida, ficando a cargo de cada pesquisador 

a definição que melhor se adapte aos seus objetivos de investigação. 

A evasão no nível universitário causa danos para o sistema educacional, para a 

sociedade e para a economia de um país, pois gera desperdícios de recursos públicos 

investidos, perdas de receitas nas instituições privadas, ociosidade de professores, de 

funcionários, de equipamentos e de espaço físico, dentre outros problemas (SILVA 

FILHO et al., 2007). Principalmente na educação oferecida pelo setor público, o 

problema da evasão ganha maior proporção por ter como consequência o desperdício de 

parte de uma estrutura financiada pela própria população. Além do problema com o 

desperdício de recursos públicos, a distribuição dos recursos financeiros para essas 

instituições públicas passou a ser condicionada pelos índices de evasão e permanência, 

o que transformou o fenômeno em um fator dificultador para a manutenção dessas 

instituições (CISLAGHI, 2008). 

Diante dessa complexidade em relação ao tema “evasão”, o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) estabeleceu em 1995 a Comissão Especial de Estudos sobre 
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a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, que definiu os conceitos sobre o tema 

a serem investigados nas instituições públicas do país e estabeleceu as metas de controle 

dos índices de evasão (CRUZ; HOURI, 2017). Os estudos dessa comissão vêm, desde 

então, direcionando os trabalhos sobre o tema no cenário brasileiro, principalmente em 

pesquisas que tenham como foco a educação pública de nível superior. 

Com o crescimento do setor de educação superior pública promovido a partir da 

década de 2000 em todo o país (por meio da Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI), a estrutura dessas instituições foi significativamente 

ampliada, desde o tamanho do espaço físico, o número de campi, a diversidade da 

localização geográfica desses campi, o número de cursos, professores, alunos, 

funcionários, equipamentos, laboratórios, bibliotecas, dentre outros aspectos. A 

responsabilidade sobre todos esses investimentos pesa ainda mais quando o fenômeno 

da evasão ocorre, o que faz desse problema uma importante linha de investigação para 

os pesquisadores da educação superior. 

Na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), essa expansão promovida 

pelo REUNI dobrou o número de campi e triplicou o número de cidades atendidas. 

Entre 2005 e 2017, alguns dados demonstram esse crescimento: o número de cursos de 

graduação na UFSJ saltou de 19 para 60, sendo 56 na modalidade presencial e 4 no 

Ensino à Distância (EAD); o número de vagas oferecidas na graduação aumentou de 

750 para 3705, sendo 2865 para ensino presencial e 840 para EAD; o número de alunos 

matriculados na graduação passou de 3417 para 12861, sendo 11293 do ensino 

presencial e 1568 do EAD; os cursos de pós-graduação stricto sensu passaram de 

apenas 2 mestrados para 27 mestrados e 6 doutorados; o número de alunos matriculados 

em cursos stricto sensu passou de 20 (nos dois mestrados) para 817 (no mestrado) e 140 

(no doutorado); o número de docentes subiu de 193 para 845; o número de técnicos 

administrativos passou de 232 para 540 (UFSJ, 2005a; UFSJ, 2017). Todos esses 

números apresentados sobre o crescimento da UFSJ demonstram a quantidade de 

investimentos que foram realizados nos últimos anos e reforçam a importância de se 

estudar um fenômeno que, além de causar prejuízos e perda de credibilidade para esses 

investimentos, gera também danos para a sociedade e para a economia do país. 

A evasão na UFSJ é um fenômeno que acomete principalmente os alunos em 

seus primeiros anos de estudo. A investigação, que pode ser analisada no item 4.1, 

revelou um alto índice de evasão nos quatro primeiros anos de curso. Toda essa evasão 

precoce (principalmente envolvendo alunos calouros) dificulta a identificação das 
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motivações e o tratamento das mesmas, pois os alunos acabam saindo antes que seja 

possível alguma intervenção na tentativa de impedir o abandono.  

A literatura apresenta muitas formas de se estudar o problema da evasão, seja 

por meio de pesquisas com ex-alunos evadidos ou a partir de qualquer outra fonte de 

informação proveniente da comunidade acadêmica. Este estudo, porém, pretende se 

basear apenas nos dados que a instituição possui, armazenados nas bases de dados. Os 

dados de qualquer instituição guardam muitas informações sobre a mesma: quando um 

gestor precisa de conhecimento sobre sua instituição, normalmente ele recorre aos 

relatórios emitidos pelos sistemas de informação. Esses relatórios produzem 

informações que auxiliam os gestores na tomada de decisão, inclusive para lidar com 

problemas como o da evasão. Todavia, por mais que um sistema contemple a maioria 

das necessidades desses gestores, somente as situações já conhecidas são abordadas. 

Com o aumento considerável das bases de dados atuais, muitos dados que 

poderiam contribuir para algum tipo de conhecimento fornecido pelos relatórios 

institucionais acabam ficando esquecidos, ou não são tratados com a devida atenção. A 

Mineração de Dados é uma área da computação que explora e analisa grandes 

quantidades de dados em busca de novos conhecimentos, utilizando estatística, 

inteligência artificial, teoria de grafos e de bancos de dados (SPERONI, 2003). A 

utilização desse tipo de tecnologia pode auxiliar no diagnóstico das causas do problema 

da evasão, possibilitando a investigação de novas características e atributos que podem 

explicar o fenômeno e até mesmo contribuir para a elaboração de modelos preditivos 

que possam ajudar na previsão dos alunos em situação de risco.  

Conhecer os atributos relevantes para o comportamento evasivo na UFSJ é uma 

das formas de se entender o fenômeno e, a partir disso, identificar as possíveis 

disfunções na aplicação das políticas públicas educacionais e as causas relacionadas 

com as questões pessoais, acadêmicas e socioeconômicas. Assim sendo, esse 

diagnóstico pode se tornar uma importante ferramenta para o gestor institucional lidar 

com o combate e controle da evasão na instituição. 

Por fim, este trabalho pretende responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais 

análises podem ser feitas em relação a evasão universitária na Universidade Federal de 

São João del-Rei a partir da aplicação de técnicas de mineração de dados nas 

informações pessoais, acadêmicas e socioeconômicas dos discentes? 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a evasão universitária ocorrida no âmbito da graduação presencial da 

Universidade Federal de São João del-Rei entre 2010 e 2018 a partir de técnicas de 

mineração de dados. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Mapear os dados pessoais, acadêmicos e socioeconômicos dos discentes da 

UFSJ, separando essas informações por área de conhecimento.  

• Utilizar técnicas de Mineração de Dados sobre os atributos mapeados para a 

identificação dos indicadores de evasão presentes nos mesmos. 

• Determinar o ranking de relevância dos indicadores encontrados para o cenário 

geral da UFSJ e para cada área de conhecimento. 

• Criar modelos preditivos que possibilitem diagnosticar os alunos em 

comportamento evasivo. 

 

1.2 Justificativa 

 

A primeira justificativa para a elaboração deste trabalho se refere ao problema 

gerado pela evasão universitária na distribuição dos recursos financeiros necessários 

para as instituições públicas manterem suas atividades. Para se compreender como 

ocorre esse problema, é necessário explicar como é feita a distribuição de recursos para 

as instituições e em que ponto a evasão interfere. 

As universidades públicas federais brasileiras dependem de recursos públicos 

para custear suas atividades, sendo que esses recursos são distribuídos com base na 

Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital (Matriz OCC), principalmente 

considerando o índice de alunos equivalentes das instituições (BRASIL, 2013). Esse 

índice foi inspirado no modelo inglês elaborado pelo Higher Education Founding 

Council for England (HEFCE) em 1998, sendo posteriormente adotado no Brasil com 
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base em estudos realizados pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e da Comissão de Modelos da Associação Nacional de 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), englobando 

atividades educacionais nos níveis de Graduação, Mestrado stricto sensu, Doutorado e 

Residência médica (BRASIL, 2005b). O cálculo desse parâmetro leva em consideração 

principalmente dois importantes atributos, que são o número de alunos ingressantes e o 

número de concluintes, e que refletem, a partir do resultado de uma equação à qual eles 

são aplicados, o tamanho da instituição (BRASIL, 2013). 

O parâmetro de aluno equivalente, de acordo com Sant’ana (2016), tem 90% de 

relevância na elaboração da Matriz OCC, sendo que o nível de graduação, por si só, 

representa 77,7% da composição desse parâmetro. O autor também exemplifica a 

importância do aluno equivalente da graduação e dos dois principais atributos que o 

compõe (alunos ingressantes e concluintes), comparando a simulação do cálculo dessa 

medida entre duas universidades. Como resultado, na primeira formou-se a mesma 

quantidade de discentes que ingressaram, e na segunda formou-se a metade do número 

de ingressantes. Os resultados apontam uma redução de 35,87% dos recursos 

financeiros referentes aos alunos equivalentes recebidos pela segunda instituição em 

relação à primeira. 

Diante desses resultados, fica claro o fator indutor de combate à evasão e à 

retenção universitária que a Matriz OCC possui, pois condiciona a distribuição de 

recursos orçamentários para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) à 

aferição de bons índices de “aluno equivalente”, principalmente os relacionados aos 

quantitativos de alunos concluintes. Esse fator indutor reforça então a importância de 

pesquisas que analisam o fenômeno da evasão e da retenção pelo fato desses fenômenos 

reduzirem o quantitativo de alunos concluintes. 

A segunda justificativa para a elaboração deste trabalho se refere aos problemas 

sociais, econômicos e educacionais gerados pela evasão universitária em qualquer país 

do mundo. A evasão é um fenômeno resultante de uma decisão do aluno ou de uma 

combinação de fatores escolares, socioeconômicos e/ou pessoais, internos ou externos à 

instituição, podendo variar de curso para curso (BRAGA; PEIXOTO; BOGUTCHI, 

2003; SILVA et al., 2012). Esse fenômeno ocasiona alguns efeitos danosos, tanto para o 

sistema educacional quanto para a sociedade e a economia, pois gera: para o setor 

público, desperdícios de recursos investidos sem o devido retorno; para o setor privado, 

perdas de receitas; e em ambos os setores, causa ociosidade de professores, 



19 

 

funcionários, equipamentos e espaço físico (SILVA FILHO et al., 2007). Os efeitos 

também são percebidos ao se analisar os altos níveis de desemprego entre os jovens ou a 

baixa qualificação profissional, o que contribui para perpetuar e reproduzir as 

desigualdades sociais e os processos de marginalização de uma parcela significativa da 

sociedade (MANTOANELLI, 2016). 

As causas da evasão apresentadas pela literatura evidenciam as características 

particulares desse fenômeno para cada uma das instituições e, acompanhadas das 

consequências desse problema, não só para a questão da distribuição de recursos, mas 

também para as questões educacionais, sociais e econômicas, elas justificam a 

necessidade de um estudo específico voltado para o cenário da UFSJ. De acordo com 

Silva Filho et al. (2007), um estudo interno baseado nos dados institucionais, além de 

ser mais detalhado, por considerar a realidade local, também pode contribuir para a 

institucionalização de mecanismos de acompanhamento da evasão, baseados nos 

resultados encontrados. 

Conseguir identificar os fatores que influenciam a evasão é uma tarefa muito 

complexa, pois envolve análises em informações diversas, de um conjunto muito grande 

de alunos, sendo que os índices encontrados variam de curso para curso e também de 

universidade para universidade. Em alguns casos essa tarefa é realizada de forma 

subjetiva, empírica e sujeita a falhas, dependendo tanto da experiência acadêmica 

quanto do envolvimento de docentes (MANHÃES et al., 2011). A opção pela escolha 

da Mineração de Dados para analisar as informações institucionais da UFSJ é uma 

tentativa de, a partir dos recursos que esse tipo de tecnologia proporciona, conseguir 

identificar padrões nesses dados que representam os indicadores do comportamento 

evasivo, seguindo uma das ramificações de uma linha de pesquisa consolidada na 

literatura, denominada Mineração de Dados Educacionais (EDM). 

Por fim, a terceira e mais importante justificativa para a elaboração deste 

trabalho é o seu diferencial em relação à maioria dos estudos que utilizam a EDM para 

analisar a evasão estudantil. A maioria desses trabalhos se concentram em elaborar 

modelos preditivos para tentar identificar alunos que estão desenvolvendo atributos que 

os classificam como potenciais evasores. É necessário ressaltar que esse propósito tem 

muita importância no combate ao fenômeno, pois possibilita aos gestores institucionais 

a identificação antecipada desse grupo de risco e a tentativa de reversão do processo de 

evasão. Porém, esse tipo de estudo se limita ao caráter reativo para confrontar o 

processo evasivo. 
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O presente trabalho pretende, além de desenvolver modelos preditivos, dedicar-

se também ao caráter preventivo para confrontar o fenômeno. Para tanto, propõe-se 

inicialmente a identificar os atributos que representam o comportamento evasivo dos 

alunos da UFSJ e posteriormente fornecer uma análise crítica dos mesmos, tanto para o 

cenário da instituição como um todo quanto para o cenário que envolve cada área de 

conhecimento em separado. Essa análise visa contribuir para o diagnóstico do fenômeno 

da evasão na UFSJ, fazendo uma correlação dos indicadores mais relevantes ligados ao 

comportamento evasivo com as possíveis causas que fizeram com que eles tivessem 

esse destaque. Essa análise também anseia por identificar possíveis disfunções na 

aplicação das políticas públicas educacionais. Todas essas tentativas têm por objetivo 

munir os gestores institucionais de subsídios que os possibilitem redirecionar ou 

otimizar a aplicação dessas políticas públicas educacionais para um atendimento mais 

efetivo e eficiente. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

O presente trabalho pretende abordar um estudo de caso sobre a evasão 

universitária na UFSJ. Dentro do cenário dessa universidade, serão analisados somente 

os dados de alunos de cursos presenciais, separados por área de conhecimento. Os dados 

a serem analisados estão contidos nas bases de dados da instituição e representam as 

características pessoais, socioeconômicas e de trajetória acadêmica desses alunos. 

As técnicas de mineração de dados a serem utilizadas neste trabalho, para 

descobrir novos conhecimentos nos dados investigados, são:  

• Classificação automática – técnicas de máquina de aprendizado que, com base 

em uma coleção previamente classificada (que no contexto deste trabalho seria 

os discentes sobre os quais ficamos sabendo se já evadiram ou não), aprende-se 

um modelo de classificação, encontrando correlação entre as características dos 

objetos (informações sobre alunos) e uma classe alvo (classe de evasão ou classe 

de não evasão). Esse modelo pode então ser utilizado para estimar a classe de 

um objeto não classificado, ou seja, estimar se um aluno, dadas as suas 

características, é ou não um candidato à evasão. 

• Seleção de atributos – existem diversas métricas que são capazes de estimar a 

relevância de um atributo no processo de aprendizado de um modelo de 

classificação, ou seja, o quão representativo determinado atributo se apresenta 
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para uma classificação. A partir desse valor associado a cada atributo, é possível 

selecionar aqueles mais relevantes. 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em 8 capítulos: no primeiro, o assunto é 

introduzido por meio de subtópicos onde inicialmente ocorre uma contextualização do 

trabalho. Em seguida são apresentados o objetivo geral e os específicos, a justificativa 

para o desenvolvimento do trabalho em conjunto com a pergunta de pesquisa que 

deverá ser respondida, a delimitação do estudo e a estruturação do trabalho. No segundo 

capítulo, o referencial teórico é apresentado com todos os seus subtópicos, enquanto que 

no terceiro, é apresentada a metodologia de desenvolvimento da dissertação. Já o quarto 

capítulo traz o estudo de caso da evasão universitária na UFSJ, e no quinto são 

apresentados os procedimentos da mineração de dados na instituição. No sexto são 

demonstrados os resultados dessa mineração de dados para que no sétimo capítulo seja 

feita uma análise técnica e crítica dos atributos. E, por fim, no oitavo capítulo, é 

realizada uma conclusão de todo o trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial teórico apresenta inicialmente um arcabouço histórico sobre a 

origem, a evolução e a expansão das universidades, partindo do cenário mundial para o 

cenário nacional, e expõe como uma das consequências dessa expansão os fatores que 

colocaram o fenômeno da evasão universitária na agenda de políticas públicas, 

tornando-se uma preocupação digna de investigação. Em seguida são apresentados os 

conceitos relacionados à evasão universitária e uma linha de pesquisa da área de 

computação que investiga esse fenômeno, denominada Mineração de Dados 

Educacionais. 

 

2.1 A Instituição “Universidade” e suas origens históricas 

 

As universidades são instituições especializadas em desempenhar atividades 

associadas ao conhecimento, preservando e ampliando o acervo filosófico, técnico e 

científico por meio da elaboração intelectual e da pesquisa, dedicando-se também à 

educação, capacitação e certificação de pessoas para o exercício das principais 

profissões (SCHWARTZMAN, 2014). A palavra “universidade” tem origem na palavra 

latina universitas, que designa o conjunto de pessoas agrupadas em corporações que 

anseiam por interesses comuns (LUQUE, 1995). 

Sua primeira vocação era unifuncional (desde a origem no século XII), 

oferecendo apenas uma formação de nível superior para quem podia pagar, reforçando 

as elites existentes, o que a caracterizou desde o início como uma instituição mercantil, 

ora patrocinada pelo aluno, ora pela Igreja, Estado, empresas ou entidades filantrópicas 

(CALDERÓN, 2004). Em Schwartzman (1985), um dos ideais da criação das 

universidades foi a formação de novas elites, recrutadas não pela origem social dos 

membros, mas pela competência e dedicação dos mesmos. Calderón (2004), apesar de 

teorizar que a primeira vocação das universidades era a manutenção das elites 

existentes, reforça também o pensamento de formação de novas elites ao ressaltar o 

desejo dos intelectuais que, na década de 1960, concebiam a universidade como 

instrumento de resistência à dominação e opressão por parte das classes dominantes. 

Essa concepção demonstrava claramente a vontade de mudança da ordem social, 

possibilitando a ascensão por parte de uma camada intelectualmente capaz, porém 

distante da origem social da camada dominante. 
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As universidades são capazes de estabelecer novas formas de organização social, 

que podem ser voltadas para a mobilidade social, sendo impulsionadas por pessoas que 

almejam acesso às posições de prestígio e poder resultantes do conhecimento e da 

cultura nela adquiridos, substituindo, dessa forma, o predomínio intelectual e moral do 

dogma e da autoridade tradicional (SCHWARTZMAN, 2014). 

Com o tempo, essa instituição foi se tornando mais complexa, assumindo 

finalidades como: formar profissionais; desenvolver pesquisas científicas; contribuir 

para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico; melhorar a qualidade de vida 

da população; incentivar a cultura e a arte; assessorar o poder público; ajudar a 

aprimorar as empresas; contribuir para erradicar a fome, o analfabetismo, a pobreza; 

aprimorar o serviço de saúde; ajudar na formulação de políticas públicas; fornecer 

atendimento à população pobre nos hospitais universitários. Todas essas novas 

demandas levam a uma ideia de “multiversidade” (ideia desenvolvida por Clark Kerr, 

ex-presidente da Universidade da Califórnia), formada por várias comunidades 

defendendo interesses diversos e conflitantes.  

A ideia de universidade guiada pela demanda é criticada pelos defensores do 

modelo social-universalista de ensino, justamente pelo fato de a mesma retornar à 

mercantilização da educação, contrariando o caráter público defendido pelo modelo e 

prejudicando também sua autonomia e seu espaço crítico de produção livre 

(CALDERÓN, 2004). Por sua vez, Botomé (1996) acredita que essa multiplicidade de 

papéis descaracteriza a sua finalidade, pois assume responsabilidades de outros órgãos 

como ONG’s, setores públicos, empresas de assessoria financeira e contábil ou 

entidades assistenciais. O autor ainda frisa uma confusão entre as “funções” e as 

“atividades” da universidade. Para ele, o ensino, a pesquisa e a extensão seriam 

“atividades” universitárias em vez de “funções”, que, por sua vez, estariam vinculadas à 

produção e acessibilidade do conhecimento. 

Por mais que essa visão de Botomé (1996) agrade o meio acadêmico brasileiro, 

ela também distancia a universidade das reais necessidades da sociedade e do mercado, 

o que gera um conflito, pois são esses mesmos segmentos que precisam dela e a 

financiam. Ainda nessa confusão, se a função da universidade for pautada pela demanda 

do mercado, o ensino ganhará uma importância maior do que a pesquisa, uma vez que a 

procura das pessoas pela instituição se dará pelo interesse na capacitação para o 

mercado de trabalho, e não na pesquisa. E nesse cenário, a universidade contemporânea 

passa por uma crise de identidade, pois a mesma almeja um perfil mais voltado para a 
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pesquisa, porém sua maior demanda prioriza um perfil mais voltado para o ensino 

(CALDERÓN, 2004). 

 Wanderley (2017) traz duas visões globais sobre universidade: uma seguindo a 

orientação socialista, e a outra, capitalista. Nos países socialistas, a autonomia dessas 

instituições é condicionada pelo Estado, podendo manter a rigidez e a hierarquização ou 

se modernizando. Uma ênfase é dada para as realizações científicas e tecnológicas, 

buscando formar especialistas de alto nível, identificando-se com o desenvolvimento e 

edificação do próprio regime. Já nos países capitalistas, a autonomia e o avanço 

tecnológico e científico são variáveis, dependendo do tipo de desenvolvimento seguido 

pelos países desenvolvidos centrais ou pelos países subdesenvolvidos dependentes.  

Tanto nos países centrais quanto nos periféricos, existem duas concepções 

universitárias: a primeira entende que a universidade é o lugar para a criação e 

divulgação do saber, para o desenvolvimento da ciência, para a articulação do ensino, da 

pesquisa e da extensão, para a formação de profissionais de nível superior, técnicos e 

intelectuais necessários para o sistema, gozando de relativa autonomia, sem extrapolar 

os objetivos postos pelos governantes e setores privados mantenedores; já a segunda 

concepção percebe a universidade como um dos aparelhos ideológicos privilegiados da 

formação social capitalista, reproduzindo as condições materiais e da divisão social do 

trabalho e garantindo as funções de disseminação das ideias políticas e ideológicas dos 

grupos e classes dominantes. 

A partir da visão de Wanderley (2017), é possível inferir que o ideal almejado 

pelo meio acadêmico é o seguido pela orientação socialista, que dá uma ênfase ao 

desenvolvimento científico e tecnológico em detrimento ao atendimento de outros tipos 

de demandas. Já na orientação capitalista, todos os esforços são despendidos em função 

das necessidades do sistema, sendo guiados pelos objetivos do mercado, o que direciona 

mais para o lado dos interesses da sociedade em geral, que busca ascensão profissional. 

Essas interpretações reforçam a multiplicidade de entendimentos que as universidades 

podem ter, sofrendo interferência inclusive das ideologias seguidas pelo governo de 

onde elas estejam instaladas. 

Sobre a essência das universidades, Luque (1995) fez um levantamento das 

principais teorias de pensadores europeus, dentre eles: Newman, Ortega y Gasset e Karl 

Jasper. Luque (1995) afirmava que na América Latina não havia boas teorias sobre o 

tema e que os estudos por aqui sempre repetiam as teorias desses autores europeus.  

A teoria de Newman diz que a essência da universidade está vinculada a uma 
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educação baseada na liberdade intelectual em que se ensina o conhecimento universal 

em busca da educação intelectual e não da moral. Trata-se, pois, de um lugar para a 

disseminação e extensão do conhecimento e não para o seu progresso (LUQUE, 1995). 

Ortega y Gasset afirmaram que a universidade consistia em três fundamentos, que são: 

ensinar grandes disciplinas culturais, Educação Profissional e Educação científica. 

Dentro de sua concepção, a ciência deveria ser encarada como uma pesquisa por 

conhecimentos que solucionariam problemas e a educação profissional não poderia ter 

caráter científico. Sem ciência, o conhecimento cessaria e a cultura seria deformada, 

mas essa ciência deveria estar na zona que rodeia o ensino, pois este era o centro da 

universidade (LUQUE, 1995).  

Karl Jasper teorizou que a essência da universidade é a busca da verdade por 

meio do conhecimento científico, pois somente esse tipo de procedimento metódico, 

crítico e autêntico pode elucidar o que ainda não é conhecido. A ciência assume a 

certeza do conhecimento pela sua capacidade de dar uma resposta válida e tributária, e 

essa certeza é garantida pelo trabalho crítico que emana da pesquisa realizada em 

liberdade (LUQUE, 1995). 

Não há um conceito consolidado sobre a essência da universidade. Ela pode 

ganhar várias interpretações, dependendo do viés de quem a analisa, estando associada 

por alguns ao cultivo do conhecimento universal, sem fronteiras geográficas e nem 

disciplinares; para outros, ligada ao conhecimento teórico, explicativo e de valor 

universal, em contraste com o aplicado, prático e de valor comercial; para outros, ainda, 

a universidade funciona unicamente como centro de pesquisa científica, sendo que 

também pode ser entendido como núcleo de formação de elites intelectuais, culturais e 

morais (SCHWARTZMAN, 1991). 

Cunha (2009) critica a visão que vincula a essência da universidade à 

mobilidade social, comparando essa visão de educação a um supermercado de aulas. O 

público em geral enxerga a universidade como forma de promoção social, sendo o 

diploma o pré-requisito a ser alcançado para esse objetivo. Para esse mesmo autor, a 

essência não deveria estar na sobrevivência financeira de cada segmento da comunidade 

acadêmica, mas na formação de pessoas, na colaboração harmoniosa e solidária entre 

docentes, longe das competições desenfreadas e sem limites éticos que esse segmento 

pratica. Em consequência dessa competitividade, ocorre uma sobrevalorização de 

produtividades, de certificações e formalidades, gerando prejuízos como a perda de 

liberdade do docente, que acaba por ter prejudicadas a sua motivação e o gosto por 
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ensinar, por aprender, por pesquisar, fatores esses que são de fato os grandes e bons 

trunfos da universidade. 

Todas essas características relacionadas à essência da universidade demonstram 

o caráter emancipatório que essa instituição proporciona, seja em relação à globalização 

do conhecimento ou em relação à possibilidade de mudança de perspectiva social que o 

conhecimento pode oferecer. Essa emancipação contribui para o desenvolvimento social 

e para a modernização, porém inibi o desejo do meio acadêmico de que sua principal 

função seja a produção de conhecimento. Ou seja, por mais que ela proporcione uma 

mudança de perspectiva social, o meio acadêmico anseia que isso deva ser considerado 

uma consequência e não uma finalidade. Essa divergência entre os anseios do meio 

acadêmico e da sociedade em geral não parece ter uma saída fácil, pois, se por um lado, 

ceder às necessidades da sociedade significa abrir mão da importância dada à produção 

de conhecimento, por outro, não ceder significa ir na contramão de quem necessita e 

patrocina esse setor. 

De qualquer forma, tanto os anseios do meio acadêmico quanto os da sociedade 

foram fatores que, em conjunto com outros igualmente importantes, motivaram o 

aumento da demanda pelo ensino superior em todo o mundo e, consequentemente, 

tornaram-se corresponsáveis pela expansão desse setor. Entretanto, antes de abordar 

essa expansão, nesta dissertação será apresentada a trajetória histórica percorrida pelo 

ensino superior de modo a contextualizar o cenário internacional e nacional em que essa 

expansão se desenvolveu. 

As primeiras universidades se originaram nas dependências da Igreja católica, 

mais especificamente nas antigas escolas monásticas e das catedrais da Europa 

medieval, ao final do primeiro milênio, com a finalidade de formar seus sacerdotes. No 

formato clássico, essas primeiras universidades se dedicavam à formação nas sete “artes 

liberais”: o trivium (gramática, lógica, retórica) e o quatrivium (geometria, aritmética, 

astronomia e música), consideradas o embasamento fundamental para as pessoas cultas. 

Após isso, os sacerdotes poderiam se especializar em teologia, direito ou medicina, 

sendo as aulas lecionadas em latim e as fontes baseadas em autores gregos, romanos e 

medievais (SCHWARTZMAN, 2014). 

Nessa mesma época, o modo de organização social e político em vigência era o 

feudalismo, e existiam lugares frequentados por estudantes vindos de todas as partes, os 

chamados studia generalia. Nesses locais, o direito de ensinar ou conferir graus 

dependia de uma licença do papa, do rei ou do imperador (WANDERLEY, 2017).  
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No final do século XII, algumas dessas grandes escolas já eram conhecidas fora 

de suas dimensões locais (como foi o caso das escolas de Paris, de Bolonha, de Nápoles 

e de Oxford). Os estudantes, professores e clérigos tinham importantes privilégios e 

imunidades, como a proteção contra prisão injusta, moradia segura, direito de 

interromper os estudos, proteção contra extorsão em negócios financeiros, etc. As 

universidades medievais tinham as seguintes características: eram de caráter 

conservador, traziam polêmicas teológicas e de outro teor, apresentavam disputas entre 

realistas e nominalistas, fomentavam o espírito universalista do professorado italiano, 

tinham cursos longos de teologia, regime de internato, aulas orais e defesa de tese ao 

final do curso (WANDERLEY, 2017). 

As universidades seguintes derivaram-se dessas escolas preexistentes e 

apareceram em Bolonha, Paris, Montpellier e Oxford nos primeiros anos do século XIII, 

tendo em comum a característica de serem organismos autônomos de natureza 

corporativa, pois detinham estatuto e organizavam-se livremente naquilo que era a razão 

de ser da corporação universitária: ensino, programas, duração dos estudos, 

modalidades de exames, colação de graus (DIÓGENES; CUNHA, 2017). A 

universidade de Bolonha abrigou a universidade de Direito mais antiga da Europa, 

reconhecida em 1158 por Frederico I, o qual elaborou o Habita, documento que dava 

privilégios e proteção aos estudantes. Esses estudantes se organizavam em “nações” 

estudantis para se proteger das cobranças da população local, controlar seus conflitos 

internos, assinar contratos com os professores e determinar o conteúdo de que tivessem 

necessidade. Eles tinham poderes ilimitados e eram os próprios reitores, o que 

provocava a submissão por parte dos docentes (BITTAR, 2016).  

A universidade de Paris se constituiu por volta de 1200 pela associação dos 

mestres que ensinavam artes liberais e dos professores de direito canônico e teologia. A 

partir de 1215, a universidade obteve seu estatuto, passando a ter autonomia na 

admissão de novos alunos. Nessa instituição todos os estudantes eram obrigados a 

cursar filosofia e eram impulsionados nos estudos de teologia para dar continuidade ao 

saber humano e a formação dos clérigos (BITTAR, 2016). Já a universidade de Oxford 

teve sua primeira associação de mestres em 1200, mas os privilégios pontificais foram 

outorgados somente em 1214, passando a ter autonomia, porém sob o controle distante 

do bispo de Lincoln, que era um chanceler escolhido pelos doutores (BITTAR, 2016). 

Por sua vez, a universidade de medicina de Montpellier começou por volta de 1130, 

mas foi transformada em universidade somente em 1220, quando o legado pontifical 
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outorgou os estatutos em troca da licentia docendi, que permitia um controle 

eclesiástico (BITTAR, 2016). 

Essas universidades se concentravam na transmissão de conhecimento e não na 

descoberta, tendo como característica essencial, no século XIII, constituir-se como uma 

corporação eclesiástica onde os universitários eram considerados clérigos e dependiam 

de jurisdições eclesiásticas (DIÓGENES; CUNHA, 2017). As origens dessas 

universidades variam em complexidade, porém possuem uma característica similar que 

é o poder papal e imperial atuando na regulamentação, criação e concedendo certa 

autonomia (BITTAR, 2016). 

Nos últimos séculos do feudalismo, mais precisamente no século XIII, houve 

uma modificação da sociedade, saindo de uma economia baseada em trocas e passando 

para uma economia monetária, contando com um aumento da divisão do trabalho e da 

interdependência humana, culminando em um desenvolvimento das cidades, criação dos 

tributos e surgimento dos intelectuais. Verificou-se, então, um aumento populacional 

devido ao ápice do movimento de migração, a intensificação do comércio e o 

crescimento das cidades, o que motivou uma mudança das relações humanas e das 

instituições que as representam, como é caso das universidades (DIÓGENES; CUNHA, 

2017). 

O período do Renascimento, entre meados do século XIV e o fim do século 

XVI, marcou a transição entre o controle do clero e da nobreza feudal sobre as 

universidades e a conquista de uma autonomia. Naquela época, as universidades 

passavam a ser controladas ou pelos estudantes (como em Bolonha, na Itália) ou pelas 

corporações de professores (como nos colleges ingleses e na Universidade de Paris), 

mesmo que dependendo ainda da autorização da Igreja para funcionarem 

(SCHWARTZMAN, 2014). Ainda no século XIV, várias importantes universidades 

surgiram: a de Praga e a de Viena, fundadas respectivamente em 1348 e 1365; a de 

Heidelberg, a de Colônia e a de Erfurt, fundadas respectivamente em 1386, 1388 e 

1389; a de Cracóvia, fundada em 1364 (BITTAR, 2016).  

A mudança de filosofia durante a transição do período do Renascimento 

representa uma maneira de ver o mundo não mais baseado na autoridade da Igreja ou da 

tradição, mas a partir da observação da natureza e da razão. Essa mudança também foi 

influenciada pela necessidade de fortalecimento das profissões, pelo uso crescente de 

novas tecnologias para a guerra, pelas navegações e descobertas de novos mundos, pelo 

crescimento das cidades e do comércio, pela Revolução Industrial, pelo 
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desmoronamento do feudalismo, pelo desenvolvimento das ciências naturais, pelo abalo 

da hegemonia da Igreja católica frente à reforma protestante e pelo fortalecimento dos 

Estados nacionais modernos (SCHWARTZMAN, 2014). 

Desde essa época o conhecimento já estava fortemente associado ao 

desenvolvimento das sociedades, claro que respeitando o contexto em que vivia cada 

uma delas. É possível inferir, diante de tais mudanças, que o abalo a qualquer tipo de 

regime dominante, seja ele religioso ou político, tinha como consequência uma reforma 

do conhecimento e de toda a estrutura universitária. 

Todas essas mudanças resultaram, ao final do século XVIII em três modelos 

clássicos que foram difundidos para outras partes do mundo: o francês, o alemão e o 

inglês. Mais tarde, o modelo norte-americano, apesar de ser uma extensão do inglês, 

acrescentou inovações importantes e se juntou aos três anteriores como referência 

mundial. Se as antigas universidades eram produto do Renascimento e do crescimento 

das cidades, esses novos modelos são produto da Revolução Industrial e do 

fortalecimento dos Estados nacionais (SCHWARTZMAN, 2014). Outros fatores que 

contribuíram para a constituição desses modelos foram: a expulsão dos jesuítas, os 

maiores guardiões da ortodoxia escolástica nas universidades; e as crises e reformas, 

que subsidiaram tanto Napoleão e os reformadores franceses, quanto Humboldt e seus 

pares (MOROSINI, 2006). 

O modelo francês, que ficou conhecido como “modelo napoleônico”, é resultado 

da transformação realizada durante a Revolução, por um decreto de 1793, momento em 

que as antigas universidades foram substituídas por instituições estatais, as chamadas 

grandes écoles. Nessas instituições, predominava o ensino das engenharias e da 

matemática, o sistema educacional era público e administrado pelo governo central, 

sendo seus professores funcionários do governo, e sua finalidade a preparação para os 

altos postos da administração pública (SCHWARTZMAN, 2014). Esse modelo fez da 

universidade uma formadora dos quadros necessários ao Estado, em conformidade com 

a nova ordem social e com a “tirania do diploma do Estado” (BITTAR, 2016; 

MOROSINI, 2006). Outra preocupação central era impedir o renascimento de novas 

corporações profissionais (BITTAR, 2016). 

O modelo alemão, que ficou conhecido como “modelo de Humboldt”, consagrou 

a ideia da integração entre ensino e pesquisa, porém diferentemente do sentido moderno 

de ciência experimental e empírica. Esse modelo era dirigido por professores 

catedráticos, selecionados por critérios rigorosos de competência, mas dependia do 
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governo imperial para funcionar, tendo por finalidade formar a elite intelectual política 

e administrativa da Alemanha (SCHWARTZMAN, 2014). O modelo foi constituído a 

partir das ideias de Von Humboldt, Fichte e Schleiermacher, e pregava a liberdade de 

pesquisar, de aprender e de ensinar e o enciclopedismo, inspirando a Alemanha na 

recuperação do campo da industrialização e na afirmação de sua independência cultural 

e científica em relação aos países vizinhos (MOROSINI, 2006). 

O modelo inglês foi organizado como associações de colleges autônomos, com a 

finalidade de formar a elite política, econômica e administrativa do Império britânico, 

contudo, livre do controle governamental direto. A pesquisa científica e tecnológica na 

Inglaterra ficou nas mãos do setor privado. Esse sistema inglês se manteve elitista até a 

década de 1960, quando foram introduzidas uma rede de escolas politécnicas e colleges 

públicos (SCHWARTZMAN, 2014). 

O modelo norte-americano se estabeleceu no século XVIII como colleges 

autônomos. Em meados do século XIX foram criadas nos Estados Unidos escolas 

superiores sem o caráter extremamente elitista das universidades europeias, que ficaram 

conhecidas como land-grant colleges. No século XX as principais universidades 

americanas incorporaram as faculdades de pós-graduação (graduate schools), 

inicialmente custeadas por financiamentos privados, e estabeleceram as carreiras de 

formação de pesquisadores e doutores, o que levou os Estados Unidos a assumirem a 

hegemonia da produção científica e tecnológica mundial (SCHWARTZMAN, 2014). 

Esse modelo americano era também conhecido como universidade de massas e, devido 

ao grande número de submodelos e a importância e representatividade que cada um 

adquiriu, é possível afirmar hoje que não existe um único modelo americano, mas vários 

modelos. Dentre estes, o mais importante e respeitado no mundo é o das Research 

Universities (MOROSINI, 2006), que inicialmente era voltado às elites, sendo 

necessário à urbanização e à industrialização, porém foi expandido para as classes 

médias e passou a influenciar inúmeras instituições criadas posteriormente, inclusive no 

Brasil (BITTAR, 2016). 

Ribeiro (1975) menciona, além desses modelos clássicos, o modelo soviético, 

que possui pontos em comuns com os demais, porém se diferencia por estar relacionado 

com o processo de implantação do socialismo, apresentando as seguintes características: 

separação entre ensino e a investigação profissional de alto nível, caráter ativamente 

competitivo, além de apresentar unidade ideológica do ensino adotando o marxismo-

leninismo como método de investigação e como teoria geral explicativa da sociedade e 
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da história. Essa universidade enfrentou o desafio de formar um novo corpo de 

dirigentes nacionais comprometidos com a transformação revolucionária da sociedade, 

capacitados a dominar, cultivar e difundir o saber moderno. 

Na América Latina, as primeiras universidades foram criadas pela Igreja católica 

a partir do século XVI, moldadas na tradicional Universidade de Salamanca, na Espanha 

(SCHWARTZMAN, 2014). O sistema universitário espanhol foi implementado nas 

universidades do México, Cuba, Guatemala, Peru, Chile, Argentina, etc. 

(WANDERLEY, 2017). As características das universidades clássicas constituíram a 

herança internacional para a organização das universidades latino-americanas, trazendo 

também aspectos negativos como o caráter elitista inglês ou alemão, o estilo autocrático 

e patricial exercido nas cátedras, o caráter burocrático das escolas francesas, que 

transformam as universidades brasileiras em repartições públicas, etc. (RIBEIRO, 

1975).  

No Brasil, somente a partir de 1808, com a transferência forçada da corte 

portuguesa para o país, é que foram criadas as primeiras instituições de ensino superior, 

mantidas e supervisionadas pelo Estado, emulando o modelo napoleônico francês 

(SCHWARTZMAN, 2014). Nesse âmbito, o Brasil se atrasou de dois a três séculos em 

comparação a outros países do continente, sendo um dos últimos a reconhecer 

oficialmente as universidades. Até a independência do Brasil, os países colonizados pela 

Espanha tinham outorgado 150.000 diplomas, sendo que na Universidade de Coimbra 

(principal destino das elites intelectuais do Brasil) somente 2.500 brasileiros teriam se 

diplomado entre 1577 e 1882 (MOROSINI, 2006). 

Depois de contextualizada a trajetória histórica do ensino superior até a sua 

inserção no cenário nacional, o foco do trabalho volta para a abordagem da expansão 

desse setor e os motivos que contribuíram para que esse movimento de expansão se 

tornasse uma necessidade. 

 

2.2 A expansão do ensino superior no mundo 

 

O ensino superior tem uma importância fundamental para o desenvolvimento de 

um país, e ocupa uma posição estratégica para a modernidade nos diferentes contextos 

societários, diante das complexas relações que mantém com o processo de 

desenvolvimento econômico (fortalecimento da competitividade da economia, etc.), 

com as aspirações por mobilidade social via sistema educacional, com a valorização do 
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conhecimento técnico e científico, com o treinamento especializado para o mercado de 

trabalho, com as crescentes exigências sociopolíticas do processo de democratização e 

de igualdade de oportunidades, com as demandas de empresas privadas, com a 

formação de quadros para as burocracias públicas, com a prestação de serviços para o 

aparelho estatal, etc. (MARTINS, 2006).  

Para Schwartzman (1994), é impossível construir uma economia moderna, 

internacionalmente competitiva e capaz de desenvolver novas tecnologias e processos 

produtivos e organizacionais com uma educação secundária deteriorada e um sistema 

universitário em crise. Ainda segundo esse autor, a educação superior de qualidade é 

fundamental para o desenvolvimento científico do país, para a qualificação de sua mão 

de obra e para a melhoria de todo o sistema educacional. A importância do ensino 

superior é reforçada ainda mais por Porto e Régnier (2003), que o considera um 

referencial político de expressão de índices de democracia e de justiça, bem como uma 

variável cultural que atua na composição das identidades dos indivíduos. 

O ensino superior, por meio do seu pilar de “ensino”, promove a mobilidade 

social via especialização da mão de obra para o mercado de trabalho, tanto para os 

cargos de execução quanto para os gerenciais, sendo que a democratização desse setor é 

um dos fatores que mais contribuem para essa ascensão social. Ter uma formação de 

nível superior já não é um sonho, mas uma necessidade para que o cidadão consiga se 

manter num mercado de trabalho cada vez mais competitivo. A democratização 

possibilita o acesso e a permanência no ensino superior de uma camada antes 

marginalizada, com o intuito de igualar as condições de competitividade no mercado.  

Já o pilar da “pesquisa”, contribui para o desenvolvimento tecnológico e 

otimização dos processos produtivos e organizacionais dos países, fatores essenciais 

para a participação num mercado internacional altamente competitivo. O 

desenvolvimento de um novo produto, por exemplo, exige um amplo processo de 

pesquisa científica que, apesar de gerar custos para a economia, vai reforçá-la no futuro, 

quando o país deixar de ser um mero importador de tal produto para passar a produzi-lo. 

E a produção de patentes coloca o país ainda mais à frente dessa competição, pois gera 

uma dependência que pode ser convertida em importantes estratégias de negócio. 

O início do século XX foi marcado por uma forte tendência de ampliação do 

acesso ao ensino superior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que pode ser 

entendida por quatro enfoques: (i) o econômico, visando o credenciamento educacional 

e a profissionalização da força de trabalho da sociedade industrial “madura”; (ii) o 
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sociológico, com o surgimento de uma “nova classe média” que busca na educação os 

degraus de mobilidade, e por outro lado, o grupo mais rico e poderoso, que passa por 

um esvaziamento dos critérios de status, e que por isso busca assegurar sua posição 

social pela educação; (iii) o político, devido à emergência de inclusão dos setores 

“marginalizados” na sociedade industrial por meio de políticas governamentais e a 

necessidade de expansão dos serviços públicos, demandando assim profissionais 

graduados; e, por fim, (iv) o culturalista, devido à busca popular pelo 

autoaprimoramento (PRATES, 2007).  

Dos quatro enfoques destacados acima, um deles merece uma atenção especial 

neste ponto do trabalho. No enfoque sociológico, a questão que envolve o grupo mais 

rico e poderoso buscar na educação uma recuperação ou uma manutenção do status 

social, é um indicativo não só da importância dela para o crescimento pessoal e 

profissional, mas também reforça a necessidade de uma constante reciclagem para a 

manutenção desses critérios relevantes. Isso garante, por um lado, o status social, mas 

também reforça os diferenciais profissionais e acadêmicos. 

Nesse mesmo período, a urbanização vivenciada por alguns países latino-

americanos gerou um aumento da demanda por educação e mobilidade social, o que 

refletiu a incapacidade de suas instituições de ensino superior, tanto para o atendimento 

dessa nova demanda quanto para a disponibilidade de conteúdos que fizessem sentido 

para essa nova geração, ocasionando um Movimento de Reforma Universitária 

(SCHWARTZMAN, 2014). 

O Movimento de Reforma Universitária, simbolizado pela mobilização dos 

estudantes da Universidade de Córdoba, na Argentina, em 1918, mas que já vinha 

ocorrendo no Uruguai, Peru e Chile, afetou também a educação superior de outros 

países das Américas do Sul e Central. Dois aspectos marcaram esse movimento: a 

condenação da qualidade do ensino e a ideia de que só os estudantes poderiam mudar 

essa situação. Um dos desfechos dessa reforma foi a divisão tripartite do governo das 

universidades entre estudantes, professores e ex-alunos, cada qual elegendo suas 

representações, porém com a predominância por parte dos alunos. Outra consequência 

foi que a demanda por autonomia resultou em importantes direitos e privilégios para os 

estudantes e professores, dentre os quais vale destacar o acesso às universidades para 

todos os estudantes que completassem o ensino médio, sem exame de seleção e de 

forma gratuita (SCHWARTZMAN, 2014). 

Essa característica de facilitação do acesso, aliada à grande expansão dos centros 
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urbanos na América Latina, principalmente depois da Segunda Guerra, provocou um 

inchaço das universidades nacionais da região, consumindo recursos significativos, 

porém sem condições adequadas de estudo de boa qualidade e contando com um quadro 

de professores desqualificados e mal remunerados, trabalhando em instalações 

inapropriadas e impossibilitados de desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas em 

escala significativa (SCHWARTZMAN, 2014).  

Uma alternativa a essas universidades públicas e leigas foi proporcionada pela 

Igreja Católica ao criar instituições de natureza privada, com ou sem subsídios públicos, 

que acolheram alunos de famílias mais ricas e educadas, não necessariamente católicos, 

porém com o desejo de fugir da ineficiência e do clima politizado das instituições 

públicas, o que contribuiu para o crescimento do setor privado (SCHWARTZMAN, 

2014). 

Essa abertura do acesso adotada pela maioria das universidades públicas da 

América Latina, sem qualquer tipo de controle ou filtro, foi uma medida drástica 

tomada por influência dos estudantes que promoveram a reforma, e contribuiu para o 

sucateamento do ensino e da pesquisa nessas instituições. Fez-se necessário um controle 

do número de vagas, para que fosse possível garantir uma qualidade em sala de aula. 

Mas, a partir do momento em que é garantido o acesso gratuito e sem exame de seleção 

a todos os concluintes do ensino médio, esse controle se torna inviável. E para dar conta 

de todo esse quantitativo de alunos, o número de professores cresce exponencialmente, 

e o número de funcionários responsáveis pela administração da instituição também. 

Com esse número exagerado de servidores, é impossível assegurar um bom salário para 

cada classe, o que acaba refletindo na qualidade dos serviços prestados. A pesquisa 

também fica prejudicada, pois é a área do ensino superior que mais necessita de 

investimentos. 

 

2.3 A expansão do ensino superior no contexto brasileiro 

 

O Brasil tinha um cenário diferente dos demais países latino-americanos, pois 

não possuía uma universidade de âmbito nacional (mas somente faculdades isoladas, 

estaduais, federais e privadas), sendo que sua primeira universidade (Universidade de 

São Paulo) só foi criada em 1934, e o país demorou muito a expandir o acesso à 

educação superior. Outra característica marcante é que as instituições públicas 

brasileiras sempre selecionaram seus alunos mediante provas de conhecimento 
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(SCHWARTZMAN, 2014).  

A partir da reforma universitária de 1968, que implantou a indissolubilidade da 

pesquisa, do ensino e da extensão, foi adotado um sistema de contratação de professores 

em tempo integral, o que elevou significativamente o custo por aluno, tornando-se o 

maior dentre os países da América Latina. Foi também a partir dessa reforma que o país 

começou a desenvolver um sistema de pesquisa e ensino de pós-graduação, adaptado ao 

modelo de research universities norte-americano (SAMPAIO, 2014). 

Na segunda metade do século XX, com a expansão dos centros urbanos 

brasileiros, com o desenvolvimento da indústria, das grandes burocracias estatais, do 

comércio, do transporte e de outras formas de serviço, o sistema universitário teve sua 

demanda aumentada com o intuito de selecionar pessoas para ocupar esses lugares, 

mesmo que mantendo uma alta correlação entre origem social e sucesso na carreira 

universitária (SCHWARTZMAN, 1985).  

De acordo com Schwartzman (1991, 2001), essa nova demanda pelo sistema 

universitário brasileiro foi formada por um contingente populacional que antes não 

buscava o ensino superior, como as pessoas que almejavam o nível de ensino da pós-

graduação, até então inexistente; pessoas que buscavam acesso às novas carreiras 

recém-criadas; mulheres buscando mobilidades de educação e carreiras profissionais 

antes reservadas para homens; pessoas mais velhas que almejavam melhorar suas 

qualificações, adquirir mais habilidades e melhorar suas condições de emprego; pessoas 

que buscavam os benefícios sociais e econômico decorrentes da obtenção do diploma. 

Além disso, o crescimento do ensino médio e, consequentemente, dos candidatos ao 

ensino superior, foi outro fator que contribuiu para o aumento da demanda pelo sistema 

universitário brasileiro. Para Porto e Régnier (2003), a educação na vida dessas pessoas 

instrumentaliza os indivíduos para o exercício da cidadania e aumenta suas chances de 

inclusão social. 

Em suma, esse aumento da demanda se deu pela necessidade da população de se 

adequar ao rápido desenvolvimento pelo qual o país passava naquele período. A questão 

da mobilidade social é perceptível, mas a necessidade da sobrevivência profissional é 

ainda mais urgente, sobretudo porque passa a ser ameaçada pela modernidade. As 

pressões políticas pela inclusão das camadas marginalizadas também fortalecem essa 

demanda, mas, ainda assim, é uma questão de sobrevivência profissional. 

A dificuldade do ensino superior público brasileiro em absorver essa crescente 

demanda e a dificuldade de acesso dos estudantes frente aos rígidos e competitivos 
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processos seletivos, deram um caráter restrito a esse sistema, o que abriu espaço para o 

crescimento do setor privado, que passou a contemplar cerca de 75% das matrículas do 

país (SAMPAIO, 2014). De acordo com Schwartzman (1991), o sistema de ensino 

superior aumentou 14 vezes entre 1960 e 1988, principalmente pela expansão do setor 

privado, que pretendeu atender à demanda crescente por educação de setores 

socialmente ascendentes nos países em que o sistema público não acompanhou essa 

demanda. 

O setor privado no Brasil se difere do restante dos países da América latina, 

onde o setor permaneceu pequeno, de boa qualidade e direcionado para a elite, em 

detrimento ao sistema massificado, de baixa qualidade, sem desenvolvimento de 

pesquisas e sem pós-graduação, que foi implementado no Brasil (SCHWARTZMAN, 

2014). No início, predominavam no setor privado as instituições religiosas e 

comunitárias, às quais foram sendo substituídas por instituições com fins de lucro, 

algumas vezes financiadas pelo setor público por meio de isenção de impostos e por 

crédito educativo (SAMPAIO, 2014). 

O setor de educação privada no Brasil enxergou na alta demanda por educação e 

baixa oferta por parte do setor público uma oportunidade de lucrar. É fato que o setor 

privado conseguiu suprir essa demanda, tendo em vista o aumento exponencial de seu 

sistema de ensino (contando com um número suficiente de vagas). Além disso, 

acompanhado do subsídio fornecido pelo governo, esse setor contribuiu para o acesso, 

inclusive das pessoas com dificuldades financeiras, para custear os estudos. No entanto, 

o objetivo principal não era a produção de conhecimento, mas o lucro das empresas que 

comercializavam o ensino. O conhecimento era, no máximo, repassado para os alunos, e 

a estes não era dada a chance e nem o incentivo para produzir novos conhecimentos, 

tendo em vista a ausência de projetos de pesquisa como a iniciação científica. De 

qualquer forma, a questão da especialização da mão de obra foi contemplada, mesmo 

que deixando a desejar no quesito qualidade. 

Em relação ao setor de educação pública brasileiro, a estagnação se deu 

principalmente pelo esgotamento da capacidade do governo federal e dos estados de 

investirem no ensino superior, dados os altos custos per capita dos sistemas públicos 

(SCHWARTZMAN, 1999). De acordo com Schwartzman (1996), o elevado volume 

dos recursos orçamentários dedicados à educação (18% da receita tributária do governo 

federal e 25% da receita tributária dos estados e municípios, percentuais exigidos pela 

Constituição Brasileira de 1988) só poderiam ser ampliados para dar conta da expansão 
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do ensino superior público se houvesse um aumento correspondente da arrecadação ou o 

aumento significativo da renda nacional. Mesmo que essas dificuldades fossem sanadas 

e que o país conseguisse expandir o ensino público superior, segundo Schwartzman 

(1996), essa expansão poderia ainda levar a monopólios de rendas injustificadas e/ou 

ainda ser feita a expensas de outros investimentos públicos importantes. 

O grande problema da expansão do ensino superior público no Brasil sempre 

esteve vinculado às fontes de financiamento. Como não é um setor que consegue auferir 

grandes rendimentos, pelo menos não na atual conjuntura, ele depende do aumento da 

arrecadação por parte do governo ou do desvio de recursos de outros setores, fatores que 

entram em conflito com a opinião pública. Por mais que uma pessoa sonhe em cursar 

uma universidade federal, ela dificilmente estará disposta a pagar mais impostos para 

isso. E esse cenário fica ainda pior considerando que a grande maioria dos estudantes 

não cursam essas instituições. Da mesma forma, o dinheiro que poderia ser desviado de 

outra política governamental para a educação afeta os interesses dos beneficiados por 

essa outra política. 

Nesse ponto da evolução do ensino superior, no Brasil predominava um cenário 

onde o setor público era bastante reduzido, de alto custo e restrito aos candidatos mais 

bem preparados. Já o setor privado se tornou bem amplo e tinha acesso facilitado até 

mesmo para quem não possuía condições financeiras suficientes para arcar 

momentaneamente com as despesas. A configuração do ensino superior implementada 

pelo setor público brasileiro abrangia os pilares do ensino, da pesquisa e da extensão, e 

a configuração do setor privado contemplava basicamente a transmissão de 

conhecimento de cunho profissionalizante e distante da atividade de pesquisa. 

De acordo com Barros (2015), a década de 2000 manteve a tendência iniciada na 

década anterior, momento em que o setor público educacional cresceu em média 74% 

nas vagas ofertadas, enquanto que o privado alcançou 132%, resultando ao final do 

período em um total de 445.337 de vagas do público e 2.674.855 do privado. O 

crescimento daquela década em ambos os setores só foi possível devido ao investimento 

em Políticas Públicas Educacionais, que é o tema do próximo tópico. 
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2.4 Políticas Públicas da Educação Superior brasileira e a continuidade da 

expansão do Ensino Superior 

 

Um fator determinante para a expansão do ensino superior no Brasil foi a criação 

de Políticas Públicas voltadas para a área educacional. As Políticas Públicas 

Educacionais são as políticas de responsabilidade do Estado quanto à formulação, 

implementação e manutenção, abrangendo as decisões que envolvem organismos da 

sociedade política (Estado) e entidades da sociedade civil (nesse caso, a comunidade 

acadêmica). Essas políticas fazem parte do conjunto de Políticas Públicas Sociais e 

refletem a ação social do Estado na regulação do setor de educação. Dentro desse ramo 

de políticas públicas, as Políticas Públicas de Educação Superior definem direitos e 

deveres, preferências, objetivos, princípios e formas de organização do nível terciário de 

Educação, compreendendo as funções de ensino, pesquisa e extensão, e tratando 

questões da política educacional relativas à democratização do acesso e à qualidade do 

ensino (INEP, 2006). 

No setor privado foram implementadas duas políticas estudantis que 

contribuíram diretamente com a expansão e democratização do ensino superior, o 

Programa de Financiamento Estudantil (FIES), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de 

julho de 2001, e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), institucionalizado 

pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005. O FIES tinha a finalidade de financiar a 

graduação em instituições não gratuitas (BRASIL, 2016), e o PROUNI se destinava a 

conceder bolsas de estudo integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, em instituições de ensino superior privadas (BRASIL, 2015). 

Os quantitativos de beneficiários do FIES e os quantitativos de bolsas ofertadas 

pelo PROUNI nos seis primeiros anos de atuação são apresentados nos Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 - Dados quantitativos de beneficiários do FIES - 2001 a 2006 

Ano Nº de Estudantes Beneficiados 

2001 151.225 

2002 219.204 

2003 276.163 

2004 318.679 

2005 396.108 

2006 396.647 

Fonte: BRASIL (2002, 2003, 2004, 2005b, 2006b, 2007b) 
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Quadro 2 - Dados quantitativos de bolsas ofertadas pelo PROUNI - 2005 a 2010 

Ano 
Nº de Bolsas Ofertadas 

Integral Parcial Total 

2005 71.905 40.370 112.275 

2006 98.698 39.970 138.668 

2007 97.631 66.223 163.854 

2008 99.495 125.51 225.005 

2009 153.126 94.517 247.643 

2010 125.09 115.351 240.441 

Fonte: BRASIL (2006a, 2007a,c; 2008a,b; 2009a,b; 2010a,b; 2011a,b) 

 

Os dados apresentados nos Quadros 1 e 2 retratam o aumento anual do número 

de alunos contemplados pelos programas e representam a expansão do ensino superior 

privado no Brasil. A questão da política de subsídios do governo contribuiu não 

somente com a democratização do acesso e da permanência, mas principalmente com a 

expansão necessária para atender à alta demanda que o setor de ensino superior público 

não conseguiu administrar. 

Ainda na década de 2000, o governo federal deu início a uma política de 

expansão e democratização do setor de educação superior pública, conhecido como 

REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, como forma de 

reconhecer o papel estratégico das universidades federais para o desenvolvimento 

econômico e social (BRASIL, 2009). O REUNI teve como objetivo criar condições para 

a ampliação do acesso e para a permanência dos alunos na educação superior, assim 

como para o melhor aproveitamento da estrutura física e dos profissionais existentes nas 

universidades. As metas globais do programa eram a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90% e a elevação da relação 

aluno/professor para 18/1 (BRASIL, 2009). Suas diretrizes foram estabelecidas na lei 

que institui o programa, conforme transcrito abaixo: 

 

Art. 2º O Programa terá as seguintes diretrizes: 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 

vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 

estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 

III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 

graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando 

a constante elevação da qualidade; 

IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 

voltadas à profissionalização precoce e especializada; 

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
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VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 

com a educação básica (BRASIL, 2009) 

 

A expansão da Rede Federal de Educação Superior brasileira teve início ainda 

em 2003, quando o número de municípios atendidos pelas universidades passou de 114 

para 237 ao final de 2011, criando 14 novas universidades, conforme indica a Figura 1, 

e mais de 100 novos campi, assim como novos cursos, ampliando substancialmente o 

número de vagas (BRASIL, 2010). 

 

Figura 1 - Expansão do número de universidades – entre 2003 e 2010 

 

Fonte: BRASIL, 2010 

 

O relatório do Primeiro Ano do REUNI apresenta o aumento de vagas em cursos 

presenciais que o programa propiciou no ano de 2008. De acordo com o documento, o 

total de vagas no ano de 2007 era de 132.451. As universidades pactuaram um aumento 

para 146.762, sendo que, no entanto, a meta foi superada, e no ano de 2008 as 

universidades ofertaram 147.277 vagas.  

Em relação ao número de cursos, em 2007 totalizavam 2.326. As universidades 

pactuaram um aumento para 2.552, porém a meta não foi atingida e os cursos 

aumentaram em 2008 para 2.506. A Relação Aluno Professor (RAP) teve sua meta 

batida no ano de 2008, ficando em 17,8. O quadro de servidores também foi 

mencionado pelo relatório. As universidades pactuaram 3.459 cargos, sendo 1.821 de 

docentes e 1.638 técnicos administrativos. Desse total, 1.560 cargos docentes e 1.275 

cargos de técnicos administrativos foram nomeados no ano de 2008, ficando os demais 

para serem nomeados no ano seguinte (BRASIL, 2009). 
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Essas políticas no Brasil, seja para o setor educacional público, seja para o setor 

privado, promoveram a expansão de ambos no cenário nacional, aumentando 

substancialmente a oferta de vagas (Figura 2). Ainda em conjunto com outras políticas 

de inclusão social que objetivavam a democratização desse acesso, as novas políticas 

estudantis aumentaram também a oportunidade de ingresso no nível superior de uma 

parcela da sociedade menos favorecida social e economicamente, tornando a questão da 

permanência dos estudantes nas universidades um tema de grande relevância (ASSIS et 

al., 2013).  

 

Figura 2 - Número de matrículas na educação superior (graduação e sequencial) - Brasil – 

2006/2016 

 
 

Fonte: BRASIL, 2016 

 

A necessidade de democratização do acesso e a preocupação com a permanência 

nas instituições públicas brasileiras propiciou também o desenvolvimento de uma outra 

política educacional muito importante, nomeada como Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), em vigor a partir da Portaria Normativa nº 39, de 12 

de dezembro de 2007, do Ministério da Educação (MEC), e em 2010, transformado no 

Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010. Esse programa buscou fornecer subsídios para 

a permanência, nos cursos de graduação da educação superior pública, de alunos de 

baixa renda, estabelecendo uma ligação entre as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e apoio ao estudante, visando contribuir para um melhor desempenho 

acadêmico do aluno atendido, evitando a repetência e a evasão (ASSIS et al., 2013). 

Os objetivos do PNAES são descritos no Artigo 2º do Decreto nº 7.234, como 

sendo: 

 

Art. 2º [...] 
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I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior; 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. (BRASIL, 

2010c) 

 

As ações assistenciais do PNAES, de acordo com o Artigo 3º do Decreto nº 7.234, 

contemplam as seguintes áreas: 

 
Art. 3º […] 

§ 1º As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas 

nas seguintes áreas: 

I - moradia estudantil; 

II - moradia estudantil; 

III - alimentação; 

IV - transporte; 

V - atenção à saúde; 

VI - inclusão digital; 

VII - cultura; 

VIII - esporte; 

IX - creche; 

X - apoio pedagógico; e 

XI - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. 

(BRASIL, 2010d) 

 

A manutenção da permanência dos alunos de baixa renda é o foco principal da 

política do PNAES, oferecendo os subsídios nas áreas de maior dificuldade e 

contribuindo para minimizar as desigualdades entre os alunos nas diferentes situações 

socioeconômicas. A sensação de igualdade se torna um fator motivador para que o 

aluno enfrente os obstáculos acadêmicos e consiga concluir o curso com êxito. No 

Quadro 3, são apresentados os recursos destinados ao PNAES entre os anos de 2008 e 

2017. 

 

Quadro 3 - Orçamento disponibilizado para o PNAES - 2008 a 2017 

Ano Recursos em reais 
2008 101.192.402,16  

2009 197.034.322,93  

2010 305.656.206,40  

2011 395.189.588,08  

2012 503.843.628,26  

2013 603.787.226,19  

2014 742.720.249,19  

2015 895.026.718,35  

2016 941.063.154,00  

2017 987.384.620,00  

Fonte: BRASIL, 2017 

O aumento gradual dos recursos destinados ao PNAES reforçou não somente a 
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intenção de se ampliar o ensino público nas duas últimas décadas, mas também de 

contribuir para que o acesso democratizado se converta em alunos formados, 

minimizando as evasões relacionadas principalmente às questões socioeconômicas. 

Tanto o REUNI como o PNAES possui em suas diretrizes o objetivo de minimizar a 

evasão universitária nas universidades públicas brasileiras. A interseção desse tema 

entre as duas políticas públicas reforça a importância do mesmo para o cenário 

educacional nacional e reafirma a preocupação que incide sobre ele. 

Outra política pública que visou à democratização do acesso na educação 

superior pública foi a de cotas para as universidades. Essa política foi instaurada pela 

Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 e garante a reserva de 50% das matrículas por 

curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência 

e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público. Os 50% de 

matrículas restantes permanecem para ampla concorrência. O preenchimento das vagas 

se dá da seguinte forma: a parcela destinada às cotas será subdividida, e metade das 

vagas deverá ser reservada aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou 

inferior a 1,5 salários-mínimos (um salário-mínimo e meio) per capita, enquanto que a 

outra metade será destinada a estudantes oriundos de famílias com renda maior que 1,5 

salários-mínimos per capita. Em ambos os casos, também será levada em consideração 

a questão racial, conforme artigo da lei que regulamenta: 

 
Art. 3o Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o 

art. 1o dessa Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da 

legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção 

respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na 

população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo 

o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. (BRASIL, 2012) 
 

Mesmo com as políticas de cotas e com a política de auxílio à permanência no 

setor público, Prates e Barbosa (2015) afirmam que o setor privado foi o que mais 

contribuiu com a questão da democratização do ensino superior, defendendo esse 

argumento ao analisar a distribuição de vagas entre cursos noturnos e diurnos (Figura 

3), sobretudo ao observar que a universidade privada foi a que mais ofereceu matrículas 

para o turno Noturno. A população de renda mais baixa normalmente necessita trabalhar 

durante todo o dia para conseguir recursos para o custo de vida e para o custeio dos 

estudos; logo, essa camada da sociedade tem uma tendência maior para o estudo no 

período noturno. 



44 

 

 

Figura 3 - Percentual de matrículas da graduação presencial por turno/categoria 

administrativa 

 
Fonte: BRASIL, 2013 

 

Independentemente de qual setor contribuiu mais ou menos para a 

democratização do acesso e da permanência no ensino superior, a evasão universitária 

entra em pauta como uma das preocupações das políticas públicas voltadas para a 

educação. Silva Filho et al. (2007) ressaltam os efeitos danosos da evasão, tanto para o 

sistema educacional quanto para a sociedade e a economia, pois gera ao setor público 

desperdícios de recursos investidos sem o devido retorno; para o setor privado, 

oportuniza perdas de receitas; e em ambos os setores, ociosidade de professores, 

funcionários, equipamentos e espaço físico.  

A questão do desperdício de recursos públicos deve ter uma atenção especial 

nesse momento, pois é um dos fatores que motivam os estudos sobre a evasão no país. 

Para entender como ocorre este desperdício, será apresentado no próximo tópico a 

forma de distribuição de recursos públicos para as IFES, e como a evasão interfere neste 

processo. 

 

2.5 Distribuição de recursos orçamentários para as IFES 

 

O modo de distribuição dos recursos orçamentários para as Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) apresenta critérios que foram planejados para induzir as 

próprias instituições a combaterem o fenômeno da evasão e, assim, evitar os 

desperdícios de recursos. Essa indução de comportamento acontece porque esses 

critérios condicionam a distribuição dos recursos à aferição de bons resultados nos 

índices analisados e que são diretamente impactados pela evasão.  
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As universidades públicas federais brasileiras dependem de recursos públicos 

para custear suas atividades, sendo que esses recursos são distribuídos anualmente com 

base na Matriz de Orçamento de Outros Custeios e Capital (Matriz OCC). Essa matriz é 

elaborada a partir de parâmetros definidos por uma comissão paritária, constituída no 

âmbito do Ministério da Educação (ministério que fixará o montante de recursos) e 

composta por 5 representantes desse ministério (sendo 1 da Secretaria-Executiva, 3 da 

Secretaria da Educação Superior e 1 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES) e 5 membros dirigentes das IFES. Essa comissão deve 

especificar as ponderações dos parâmetros e propor estudos técnicos pertinentes 

(BRASIL, 2013). 

Os parâmetros utilizados na elaboração da matriz são baseados nos critérios a 

seguir: 

 
Art. 4º [...] 

§ 2º Os parâmetros a serem definidos pela comissão levarão em 

consideração, entre outros, os seguintes critérios: 

I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e 

concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período; 

II - a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do 

conhecimento; 

III - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, 

cultural e artístico, reconhecida nacional ou internacionalmente; 

IV - o número de registro e comercialização de patentes; 

V - a relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação 

e na pós-graduação; 
VI - os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004; 

VII - a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como 

respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; e 

VIII - a existência de programas institucionalizados de extensão, com 

indicadores de monitoramento. (BRASIL, 2010a) 

 

Esse conjunto de parâmetros mensuram as características das IFES nos três 

pilares (ensino, pesquisa e extensão), contemplando a questão da dimensão da 

instituição, a qualidade dos serviços prestados e sua abrangência. Eles incentivam as 

instituições a ampliarem a sua estrutura e sua área de atuação, os docentes a se 

dedicarem à pesquisa, e toda a comunidade em prol da qualidade dos cursos. 

A distribuição dos recursos pela Matriz OCC foi baseada em dois aspectos: 

tamanho da instituição e sua eficiência/qualidade. O tamanho é mensurado em termos 

do parâmetro de aluno equivalente e a eficiência/qualidade em termos do parâmetro de 

Relação Aluno Equivalente/Professor Equivalente (RAP) e da qualidade dos cursos 
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ofertados, de acordo com os conceitos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) e da CAPES (BRASIL, 2013). 

A parcela de participação de cada universidade na Matriz OCC é calculada, de 

acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2013), pela seguinte equação: 

 

𝑃𝐴𝑅𝑇𝑗 = ℎ1 ∗ (𝑃𝑇𝐴𝐸
𝑗) + ℎ2 ∗ (𝐸𝑄𝑅

𝑗) 

 

Onde: 

𝑃𝑇𝐴𝐸𝑗representa a participação de cada IFES no total de alunos equivalentes 

de todas as instituições. 

𝐸𝑄𝑅𝑗representa a eficiência e a qualidade acadêmico-científica de cada IFES 

em relação ao conjunto total das instituições. 

Os parâmetros ℎ1e ℎ2são ponderados pela comissão paritária. 

 

O parâmetro 𝑃𝑇𝐴𝐸𝑗é calculado dividindo o total de alunos equivalentes de uma 

IFES pelo total de alunos equivalentes de todas, de acordo com a fórmula. Já o 

parâmetro 𝐸𝑄𝑅𝑗é calculado dividindo os valores de eficiência e qualidade acadêmico-

científicos de uma IFES pelo valor que representa a mesma dimensão em todas elas, de 

acordo com a fórmula 𝐸𝑄𝑅𝑗 = (
𝐷𝐸𝑄𝑗

∑ 𝐷𝐸𝑄𝑗𝑚
𝑗=1

) (BRASIL, 2013). 

O parâmetro de aluno equivalente, de acordo com Sant’ana (2016), tem 90% de 

relevância na elaboração da Matriz OCC, fazendo dele o principal objeto de 

investigação. O parâmetro de eficiência e qualidade acadêmico-científica não será 

investigado a fundo nesta pesquisa por ter uma baixa relevância no cálculo da Matriz 

OCC, quando comparado com o de aluno equivalente. 

O índice de aluno equivalente foi inspirado no modelo inglês elaborado pelo 

Higher Education Founding Council for England (HEFCE) em 1998, e posteriormente 

adotado no Brasil, com base em estudos realizados pela Secretaria de Educação 

Superior do MEC e da Comissão de Modelos da Associação Nacional de Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), englobando atividades 

educacionais nos níveis de Graduação, Mestrado stricto sensu, Doutorado e Residência 

Médica (BRASIL, 2005a). O cálculo desse parâmetro leva em consideração 

principalmente dois importantes atributos, que são o número de alunos ingressantes e o 

número de concluintes, e que refletem, a partir do resultado de uma equação à qual eles 

são aplicados, o tamanho da instituição (BRASIL, 2013). 
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O cálculo do total de alunos equivalentes se dá pela soma dos alunos 

equivalentes por nível de ensino e, de acordo com o Brasil (2013), sua fórmula é 

demonstrada a seguir: 

 

𝑇𝐴𝐸𝑗 = 𝑇𝐴𝐸𝐺𝑗 + 𝑇𝐴𝐸𝑅𝑀𝑗 + 𝑇𝐴𝐸𝑀𝑗 + 𝑇𝐴𝐸𝐷𝑗  

 

Onde: 

𝑇𝐴𝐸𝐺𝑗representa o total de alunos equivalentes da graduação presencial da 

IFES. 

𝑇𝐴𝐸𝑅𝑀𝑗representa o total de alunos equivalentes das residências médica e 

multiprofissional da IFES. 

𝑇𝐴𝐸𝑀𝑗representa o total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado da 

IFES. 

𝑇𝐴𝐸𝐷𝑗representa o total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado da 

IFES. 

 

Dentro dos 90% de relevância do parâmetro de aluno equivalente na Matriz 

OCC, o nível de graduação, por si só, representa 77,7% da composição desse parâmetro 

(SANT’ANA, 2016). Diante dessa constatação, será abordada somente a fórmula 

referente a este nível, pois apresenta um maior impacto para o cálculo da matriz. Essa 

fórmula, de acordo com Brasil (2013), é demonstrada a seguir: 

 

𝑇𝐴𝐸𝐺𝑗 =∑{[(𝑁𝐴𝐶𝐺𝑖) ∗ (1 + 𝑅𝑖) +
(𝑁𝑖 −𝑁𝐴𝐶𝐺𝑖)

4
] ∗ 𝑃𝐺𝑖 ∗ 𝐷𝐺𝑖 ∗ 𝐵𝑇𝑖 ∗ 𝐵𝐹𝑆𝑖}

𝑚

𝑖=1

 

 

Onde: 

𝑁𝐴𝐶𝐺𝑖 representa o número de alunos concluintes da graduação; 

𝑁𝑖representa o número de alunos ingressantes da graduação; 

𝐷𝐺𝑖representa a duração-padrão do curso de graduação; 

𝑃𝐺𝑖representa o peso do grupo do curso de graduação; 

𝑅𝑖representa a retenção-padrão do curso de graduação; 

𝐵𝑇𝑖representa o bônus por turno noturno do curso de graduação; 

𝐵𝐹𝑆𝑖representa o bônus por curso de graduação fora de sede. 

 

Os atributos 𝑃𝐺𝑖, 𝑅𝑖e 𝐷𝐺𝑖são estabelecidos com base no Quadro 4: 
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Quadro 4 - Grupos de Cursos, Peso por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de 

Retenção 

Grupo 

Peso 

por 

Grupo 

Área Descrição da Área 
Fator de 

Retenção 

Duração 

Média 

 

A1 

 

4,5 

CS1 Medicina 0,0650 6 

CS2 Veterinária, Odontologia, Zootecnia 0,0650 5 

 

 

 

A2 

 

 

 

2,0 

CET Ciências Exatas e da Terra 0,1325 4 

CB Ciências Biológicas 0,1250 4 

ENG Engenharias 0,0820 5 

TEC Tecnólogos 0,0820 3 

CS3 Nutrição, Farmácia 0,0660 5 

CA Ciências Agrárias 0,0500 5 

 

 

 

 

A3 

 

 

 

 

1,5 

CE2 Ciências Exatas - Computação 0,1325 4 

CE1 Ciências Exatas – Matemática e 

Estatística 

0,1325 4 

CSC Arquitetura/Urbanismo 0,1200 4 

A Artes 0,1150 4 

M Música 0,1150 4 

CS4 Enfermagem, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Educação Física 

0,0660 5 

 

 

 

A4 

 

 

 

1,0 

CSA Ciências Sociais Aplicadas 0,1200 4 

CSB Direito 0,1200 5 

LL Linguística e Letras 0,1150 4 

CH Ciências Humanas 0,1000 4 

CH1 Psicologia 0,1000 5 

CH2 Formação de Professor 0,1000 4 

Fonte: BRASIL, 2005a 

 

Sant’ana (2016) exemplifica a importância do aluno equivalente da graduação e 

dos dois principais atributos que o compõe, 𝑁𝑖e 𝑁𝐴𝐶𝐺𝑖 (alunos ingressantes e 

concluintes), comparando a simulação do cálculo dessa medida entre duas 

universidades, onde na primeira formou-se a mesma quantidade de discentes que 

ingressaram, e na segunda formou-se a metade do número de ingressantes. Os 

resultados apontam uma redução de 35,87% dos recursos financeiros referentes aos 

alunos equivalentes recebidos pela segunda instituição em relação à primeira. 

Diante desses resultados apresentados por Sant’ana (2016), fica claro o fator 

indutor de combate à evasão e à retenção universitária que a Matriz OCC possui, pois 

condiciona a distribuição de recursos orçamentários à aferição de bons índices de “aluno 

equivalente”, principalmente os relacionados aos quantitativos de alunos concluintes. 

Esse fator indutor reforça a importância de pesquisas que analisam o fenômeno da 

evasão e da retenção, pelo fato desses fenômenos reduzirem o quantitativo de alunos 

concluintes, e, consequentemente, causarem diminuição dos recursos destinados para a 

IFES. O conhecimento acerca dos indicadores desses fenômenos é o primeiro passo 
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para se pensar políticas públicas que visam contribuir para a permanência dos alunos, e, 

nesses termos, determinar a relevância desses indicadores facilita o direcionamento 

dessas políticas, conduzindo para a otimização dos esforços e dos recursos em prol da 

sobrevivência financeira das instituições.  

Antes de abordar a questão da “evasão” propriamente dita, o trabalho apresenta 

no próximo tópico o panorama dos números das Políticas Públicas Educacionais 

voltadas para a UFSJ. Esses números visam contribuir para o dimensionamento da 

aplicação desse tipo de política na instituição, o que reflete a tentativa de garantir a 

democratização do acesso e a permanência dos alunos até a diplomação. 

 

2.6 Políticas Públicas Educacionais na UFSJ 

 

As duas principais políticas públicas educacionais aplicadas na UFSJ desde 

2010, com o intuito de garantir a democratização do acesso ao ensino superior e a 

permanência dos alunos até a diplomação (principalmente os alunos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica), foram respectivamente a Política de Cotas e a Política 

de Assistência Estudantil.  

Em relação à Política de Cotas, o Quadro 5 apresenta o quantitativo de alunos da 

graduação presencial que ingressaram na instituição desde 2010 e a quantidade de vagas 

ofertadas. São apresentadas três linhas de informações: na primeira estão os números de 

vagas ofertadas para a graduação presencial em cada um dos anos; na segunda é 

mostrado o quantitativo de ingressantes que não utilizaram o sistema de cotas; e na 

terceira é mostrado o quantitativo de ingressantes que utilizaram esse sistema. É 

importante observar que, apesar de garantir 50% das vagas para os cotistas, não é 

garantido que todas as vagas sejam preenchidas.  

 
Quadro 5 - Quantitativo de alunos que ingressaram via sistema de cotas e sem utilizar 

cotas 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vagas 

Oferecidas 

2550 2550 2550 2550 2690 2710 2710 2865 2775 

Sem Cotas 1268 1464 1499 1116 1367 1429 1357 1386 1406 

Cotas 1198 

(46,98%) 

1066 

(41,80%) 

1082 

(42,43%) 

1008 

(39,53%) 

1222 

(45,43%) 

1278 

(47,16%) 

1376 

(50,77%) 

1358 

(47,40%) 

1362 

(49,08%) 

Fonte: UFSJ em Números (UFSJ, 2010; 2011; 2016; 2017) 
 

Analisando o quantitativo de vagas ofertadas para as cotas, que representam 
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50% das vagas totais ofertadas, em média 45,62% foram preenchidas por cotistas desde 

2010, valor um pouco abaixo do quantitativo destinado para esse tipo de política pública 

educacional, mas que representa o atendimento satisfatório dessa política da perspectiva 

de quem conseguiu se habilitar ao processo seletivo. 

Os próximos dados a serem apresentados se referem à Política de Assistência 

Estudantil. A UFSJ disponibiliza alguns relatórios de gestão com dados entre 2012 e 

2017, que refletem o cenário da assistência estudantil na instituição. Esses dados são 

apresentados nos dois quadros abaixo. 

 

Quadro 6 - Ações da Assistência Estudantil na UFSJ entre 2012 e 2017 – Auxílios 

Auxílio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alimentação 455 798 563 220 19 19 

Transporte 67 - 187 232 0 0 

Creche - - - 4 16 15 

Promoção Sócio 

Acadêmica 

- - 446 1068 1199 918 

Emergencial - - - 4 4 3 

Moradia Estudantil - - 39 48 52 42 

Monitoria 

Assistencial 

- - 3 3 3 2 

Programa de 

apresentação de 

trabalhos 

297 332 262 83 39 199 

Fonte: UFSJ em Números (UFSJ, 2016; 2017) 

 

Quadro 7 - Ações da Assistência Estudantil na UFSJ entre 2012 e 2017 – Programa de 

Atenção à Saúde 

Auxílio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Saúde Física 190 410 375 279 86 95 

Saúde Mental 38 180 289 439 1322 3371 

Saúde Bucal 160 38 - 243 26 29 

Fonte: UFSJ em Números (UFSJ, 2016; 2017) 

 

Os números apresentados nos Quadros 6 e 7 refletem a atuação da assistência 

estudantil na UFSJ para garantir as condições mínimas indispensáveis à permanência do 

estudante na instituição. Além dos auxílios e do programa de atenção à saúde, a 

universidade conta atualmente com um restaurante universitário em cada campus (com 

exceção do Campus Santo Antônio, onde o restaurante está em construção) e uma 

moradia estudantil no Campus Tancredo Neves. 

Um estudo realizado por Carrano, Bertassi e Melo-Silva (2018) analisou a 
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efetividade do PNAES no combate ao fenômeno da evasão universitária entre os 

cotistas da UFSJ nos anos de 2016 e 2017. Os resultados desse estudo mostraram uma 

diminuição discreta dos índices de evasão, passando de 12,29% (entre os cotistas que 

não foram assistidos pelo PNAES) para 11,04% (entre os cotistas assistidos pelo 

PNAES). Porém, considerando que os alunos assistidos geralmente são os que 

apresentam uma maior vulnerabilidade socioeconômica (mesmo comparando com os 

outros cotistas não assistidos), essa diminuição dos índices, apesar de discreta, reforça a 

importância do programa para garantir essas condições mínimas indispensáveis à 

permanência na instituição. 

O próximo tópico contextualiza o fenômeno da evasão universitária abordando a 

sua história e seus conceitos, essa que é uma das principais preocupações dessas 

políticas públicas voltadas para o setor educacional e o objeto principal deste estudo. 

 

2.7 História e conceitos da Evasão Universitária 

 

Historicamente, o estudo sobre o fenômeno da evasão e a permanência dos 

estudantes no sistema de ensino já contemplou diferentes vieses. De acordo com Beal e 

Noel (1980), os primeiros estudos sobre o tema ocorreram ainda antes da Segunda 

Guerra Mundial e tiveram uma natureza descritiva, elencando os estudantes com menos 

aptidões e os originários de cidades pequenas como os que tinham uma maior tendência 

à evasão. Após a Segunda Guerra, uma maior ênfase foi dada para os estudos com 

caráter preditivo que analisavam a possibilidade de um determinado conjunto de 

características conseguir prever a evasão.  

No final dos anos 1950, o foco dos estudos mudou para a adequação entre 

estudantes e instituição de ensino. Na década de 1960, a atenção estava na identificação 

de tipologias dos alunos evadidos e nas experiências vivenciadas pelos alunos nas 

escolas. Nos últimos cinco anos da década de 1970, o foco de atenção saiu das 

características dos estudantes e foi direcionado para as características das instituições, 

numa tentativa de entender o que elas fazem para incentivar ou desencorajar a 

conclusão por parte dos alunos. Nessa mesma época, começou-se a discutir os casos em 

que os estudantes paravam temporariamente os estudos ou se transferiam para outras 

instituições em busca de maior satisfação (BEAL; NOEL, 1980).  

A partir dos anos 1980, os estudos começaram a focar a qualidade da interação 

entre professores e alunos, os tipos de programas de graduação disponíveis, a adequação 



52 

 

das residências estudantis, a combinação de ajuda financeira, dentre outras temáticas, 

demonstrando uma maior preocupação com a melhoria da qualidade do ensino a fim de 

manter a confiança dos alunos (BEAL; NOEL, 1980). 

Cislaghi (2008) complementa essa trajetória histórica apresentada por Beal e 

Noel (1980) utilizando um quadro com uma síntese da evolução dos esforços feitos ao 

longo das últimas décadas para compreender o fenômeno da evasão e o processo de 

permanência (Quadro 8).  

 

Quadro 8 - Síntese histórica dos estudos sobre evasão 

Década Mote Educação Superior e os avanços na permanência de estudantes 

50 Expansão Após as Grandes Guerras Mundiais, ocorre uma expansão no número 

de IES e no contingente de estudantes. 

60 Prevenção de 

Evasão 

Surgem situações problemáticas nas IES provocadas pelo grande 

contingente de estudantes, pela diversidade que os caracterizam e 

pela inquietação social causada por vários fatores socioculturais. 

São realizados os primeiros esforços para controlar a evasão com 

estudos que não se limitem às abordagens estatísticas descritivas. 

70 Construção de 

teorias 

É criada uma base de conhecimentos e propostas as primeiras 

estruturas teórico-conceituais que vão impulsionar o avanço 

sistemático da compreensão dos processos relacionados ao fenômeno 

da evasão. 

80 Administração 

de Matrículas 

Crescem os esforços das IES para atrair e manter estudantes. 

O tema permanência se consolida na área do ensino superior. 

90 Abertura de 

horizontes 

Avançam muito os estudos empíricos para validação das teorias e 

modelos sobre permanência e evasão. 

Emerge com força a tendência de considerar o processo de 

aprendizagem como importante para a permanência de estudantes. 

2000 Tendências Índices de permanência passam a ser considerados como indicadores 

importantes e a serem utilizados por órgãos oficiais para alocação de 

recursos entre IESs do setor público. 

O ensino a distância aparece como elemento novo, dentro e fora das 

IES. 

Cresce a importância da formação superior para os profissionais que 

disputam uma colocação num mercado de trabalho mais exigente. 

Fonte: CISLAGHI, 2008 

 

Essa trajetória histórica dos estudos sobre o fenômeno da evasão foi marcada 

inicialmente por uma fase baseada em diagnósticos desse fenômeno (décadas de 1950 e 

1960). Posteriormente, os estudos foram direcionados para a criação de teorias sobre o 

tema (década de 1970). Nas duas décadas seguintes (década de 1980 e 1990) o tema se 

consolidou nas pesquisas, principalmente pelo avanço dos estudos empíricos para 

validação das teorias. A partir dos anos 2000, os estudos sobre o fenômeno ganham uma 

nova motivação, quando os índices de permanência passam a ser utilizados para a 
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alocação de recursos entre as IFES.  

Vincent Tinto, professor de sociologia da Escola de Educação da Universidade 

de Syracuse (Nova Iorque, Estados Unidos), é um dos estudiosos mais clássicos da 

literatura mundial sobre o tema (CISLAGHI, 2008; FREITAS, 2009). Ele afirma que o 

estudo da evasão no ensino superior é extremamente complexo, envolvendo diferentes 

perspectivas e diversos tipos de abandono, numa situação em que nenhuma definição 

consegue englobar toda a complexidade do fenômeno, ficando a cargo de cada 

pesquisador a definição que melhor se adapte aos seus objetivos de investigação 

(TINTO, 1989).  

Tinto (1975) ressalta que a confusão em relação aos conceitos de “desistência 

voluntária” e “fracasso acadêmico” – em que ambos são agrupados sob a mesma rubrica 

de evasão desconsiderando que cada um retrata um tipo de comportamento diferente – 

leva a conclusões contraditórias em diferentes estudos. A mesma confusão ocorre com 

os conceitos de “desistentes temporários” e “desistentes permanentes”, o que levou os 

planejadores institucionais e de políticas nacionais a superestimarem substancialmente a 

extensão desse fenômeno. Em ambos os casos, os administradores institucionais podem 

ser incapazes de identificar populações-alvo que requerem tipos específicos de 

assistência, e os planejadores de políticas nacionais podem ser incapazes de fornecer 

procedimentos flexíveis de admissão e transferência. 

A preocupação de Tinto (1975) com as confusões de terminologias faz muito 

sentido ao se pensar nas diferentes necessidades de alunos que estão prestes a evadir por 

motivos de dificuldades acadêmicas e naqueles que podem abandonar por dificuldades 

financeiras. Cada um desses casos exige uma assistência diferenciada e tratá-los sob a 

mesma perspectiva pode fazer com que a raiz do problema não seja de fato atacada. Da 

mesma forma, a confusão em relação ao caráter temporário ou permanente da 

desistência pode dificultar a investigação do fenômeno, pois a iminência do retorno do 

aluno faz com que qualquer estatística esteja constantemente sob risco de alteração. 

Spady (1970), sociólogo, considerado o pai da Educação Baseada em Resultados 

(Outcome-Based Education – OBE), salienta em seus estudos duas definições 

operacionais do conceito de abandono escolar. A primeira, voltada principalmente para 

as preocupações e políticas de instituições específicas, é representada pelas pessoas que 

deixam sua faculdade, sendo um critério importante para os planejadores institucionais 

trabalharem as questões do compromisso institucional, da previsibilidade, da explicação 

e/ou prevenção da rotatividade de estudantes. A segunda definição é representada pelas 
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pessoas que nunca concluíram um curso de nível superior mesmo depois de já terem 

frequentado alguma instituição. Essa segunda definição favorece pesquisas sobre 

estratificação social, mobilidade educacional e recursos humanos, pois requerem 

informações sobre carreiras educacionais inteiras. O fato de o registro acadêmico estar 

sempre atualizado e disponível faz com que a primeira definição seja 

metodologicamente mais fácil de manipular e mais confiável do que a segunda 

(SPADY, 1970). 

As definições de Spady (1970), elaboradas cronologicamente antes das de Tinto 

(1975), reforçam as confusões de definições apresentadas pelo segundo sociólogo, pois 

não há uma clareza se o tipo de abandono em questão foi voluntário ou resultante de um 

fracasso acadêmico. Também não é explicitamente definido se esse tipo de abandono é 

permanente ou temporário. Na segunda definição de Spady (1970), aparentemente se 

trata de um abandono permanente, todavia o fato de um aluno ter abandonado a 

primeira universidade e em seguida ter abandonado a segunda pode indicar que o 

mesmo tem grandes chances de retornar. 

O Centro de Estudos sobre a Evasão Universitária (Center for the Study of 

College Student Retention – CSCSR)1 fornece aos pesquisadores e profissionais um 

local para centralizar as informações e pesquisas sobre o tema, facilitando a busca por 

parte dos interessados. Com base nesse centro de estudos, Freitas (2009) elencou em um 

quadro as principais teorias/modelos/conceitos elaborados por estudiosos ao longo das 

décadas de 1970 e 1980, numa tentativa de explicar o fenômeno. O Quadro 9 apresenta 

essa relação. 

 

Quadro 9 - Síntese do foco de alguns dos estudos teóricos relacionados com a persistência 

ou evasão de estudantes nos sistemas presencial e a distância. Período 1962-1993. 

Autor/Ano/Teoria Foco do desenho do estudo Comentários de Freitas 

Astin (1977, 1985) – teoria 

do envolvimento. 

Quanto mais envolvido com a 

instituição, maior a 

probabilidade de permanência. 

A satisfação é uma forte variável 

com efeito positivo na 

persistência. 

Bean (1980, 1983) – teoria 

organizacional sobre falta e 

evasão de trabalhadores 

aplicada à educação. 

Usa conceitos de estudos 

organizacionais sobre a falta 

de trabalhadores ao emprego e 

sua evasão. Examina como os 

atributos das organizações 

educacionais e a estrutura de 

recompensa afetam a 

satisfação e a persistência dos 

estudantes. 

Seu desenho de pesquisa 

estabelece uma forte relação 

entre satisfação e persistência de 

estudantes e trabalhadores. 

                                                 
1 Cf.: Portal do CSCSR. Disponível em: <http://cscsr.org/>. Acesso em: 20 mar. 2019. 

http://cscsr.org/
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Autor/Ano/Teoria Foco do desenho do estudo Comentários de Freitas 

Bean e Metzner (1985) – 

evasão de estudantes não 

tradicionais. 

Fatores ambientais têm mais 

impacto na decisão do aluno 

adulto de deixar de estudar do 

que as variáveis acadêmicas. 

Estudantes não tradicionais são 

aqueles que têm características 

distintas das dos tradicionais e 

podem estar acima da faixa 

etária regularmente considerada 

adequada ao nível estudado. 

Price (1977) – evasão de 

trabalhadores na indústria. 

Seis variáveis sob controle da 

organização: integração social 

no emprego, pagamento, 

participação na tomada de 

decisões, rotina de trabalho, 

conhecimento do que deveria 

fazer no trabalho e tratamento 

justo. 

Adaptado e muito usado em 

educação. 

Kamens (1971, 1974) – 

tamanho da instituição. 

Dados multi-institucionais 

para demonstrar como 

instituições de ensino superior 

de grande porte e 

complexidade têm, 

comparativamente, menor taxa 

de evasão. 

 

McNeely (1973) – 

desistência de estudantes 

do ensino superior. 

Múltiplos fatores, inclusive o 

tempo do curso até a 

graduação, quando ocorre a 

evasão e impacto do tamanho 

da instituição. 

 

Spady (1970) – interação. Interação entre características 

de estudantes e ambiente 

institucional. 

 

Summerskill (1962) – 

atributos pessoais. 

Relação de atributos pessoais e 

razões para evadir. 

 

Tinto (1975, 1993) – 

integração social e 

acadêmica. 

Integração acadêmica e social 

formal e informal com ambos 

os sistemas – acadêmico e 

social – da instituição 

educativa. 

Modelo largamente usado nas 

pesquisas sobre educação 

presencial e à distância. 

Fonte: FREITAS, 2009 

 

Essas teorias elencadas por Freitas (2009) tratam basicamente dos fatores 

causadores e inibidores do fenômeno da evasão, sendo que a satisfação e a integração 

dos alunos com o ambiente educacional e social e as características desses alunos e da 

estrutura desses ambientes apresentam forte influência sobre a vontade de persistir. 

Bean e Price trazem um viés interdisciplinar que reforça a questão da satisfação por 

meio da analogia com estudos organizacionais. 

O estudo de Bean e Metzner (1985) merece uma atenção especial pelo 

diferencial de analisar a questão da evasão entre alunos não tradicionais. Esses autores 

definem como alunos não tradicionais aqueles que: (i) têm mais de 24 anos, (ii) não 
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residem no campus, (iii) estão em meio período (impossibilitado de se dedicarem 

exclusivamente aos estudos) ou até mesmo (iv) trazem uma combinação desses três 

fatores. O modelo pensado por esses autores é baseado em quatro conjuntos de 

variáveis: variáveis definidoras, variáveis acadêmicas, variáveis ambientais e variáveis 

de integração social. As variáveis definidoras englobam a idade, os objetivos 

educacionais, o desempenho no ensino médio, a carga horária, a etnia, o sexo, etc. As 

variáveis acadêmicas englobam o tempo dedicado aos estudos, as habilidades do 

estudante para o estudo, a assiduidade e a convicção de que a formação será útil para a 

colocação profissional. As variáveis ambientais englobam a carga de trabalho 

profissional, as responsabilidades familiares, as questões de ordem financeira e as 

oportunidades para transferência. E por último, as variáveis de integração social 

englobam o entrosamento, o contato com os professores e a amizade com colegas 

(BEAN; METZNER, 1985; CISLAGHI, 2008). 

A importância do modelo de Bean e Metzner (1985) fica ainda mais evidente 

quando se considera o processo de expansão da democratização do ensino superior, 

iniciativa que vislumbrava justamente a inclusão de uma camada popular que 

praticamente não se enquadra na parcela de alunos tradicionais.  

Outros conceitos e estudos sobre as causas da evasão a partir da década de 1990 

são apresentados na visão de outros autores como Peralta (2008), que relaciona a evasão 

a um abandono voluntário explicado por diferentes variáveis socioeconômicas, 

individuais, institucionais e acadêmicas, sendo que a maneira de operacionalizá-las 

depende do ponto de vista a partir do qual a análise é feita, podendo se dar em nível 

individual, institucional ou nacional. Freitas (2009) segue na mesma linha e frisa que as 

causas da desistência e do fracasso educacional dos estudantes normalmente estão 

relacionadas com a complexidade da vida pessoal, familiar, financeira e laboral, 

acrescentando o fato de que elas são potencializadas pela ineficiência das instituições 

educacionais e das políticas sociais que não conseguem identificar esses sintomas e 

combater o fenômeno da evasão.  

Braga, Peixoto e Bogutchi (2003) identificam duas faces para o fenômeno, 

retratando de um lado a decisão do aluno e de outro uma combinação de fatores 

escolares, socioeconômicos e/ou pessoais, sendo que a predominância dos dois 

primeiros caracteriza a decisão como exclusão em vez de evasão, pois reflete 

normalmente a necessidade laboral prematura ou as condições escolares desfavoráveis, 

que terminam por excluir o aluno antes que o mesmo tenha a opção de desistir. De 
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acordo com Bueno (1993), a evasão reflete uma postura ativa do aluno que decide se 

desligar por sua própria responsabilidade; já a exclusão implica na admissão de uma 

responsabilidade da escola e de tudo que a cerca, devido à falta de um mecanismo de 

aproveitamento e direcionamento do estudante. Já Ristoff (1995), faz questão de 

diferenciar “evasão” de “mobilidade”, cujo primeiro conceito corresponde ao abandono 

dos estudos e o segundo à migração do aluno para outros cursos, sem a ideia de 

desperdício de investimentos ou de fracasso, mas numa tentativa de buscar sucesso ou 

felicidade. 

Nessas definições mais recentes ainda há uma dificuldade de identificar com 

clareza o tipo de abandono considerado, porém já existe uma preocupação em separar a 

“intenção” (mais própria do conceito de evasão) de “casualidade” (mais voltada para a 

exclusão), e vincular a motivação às variáveis socioeconômicas, institucionais, 

acadêmicas e pessoais.  

De acordo com Freitas (2009), as variáveis mais comumente pesquisadas estão 

relacionadas com idade e sexo dos estudantes, nível cultural, status socioeconômico, 

motivação, disciplina de estudos, tempo dedicado às atividades acadêmicas, serviços 

oferecidos pelas instituições de ensino, condições ambientais das instituições, interação 

entre as instituições e os seus estudantes e entre estes com os professores, 

comprometimento dos estudantes com a instituição, facilidades tecnológicas e 

familiaridade com a tecnologia. 

Geralmente as instituições públicas e privadas consideram como a principal 

razão da evasão a falta de recursos financeiros para o prosseguimento dos estudos, o que 

pode ser considerado uma simplificação das causas desse problema. Essa gama de 

estudos ressalta a importância de questões de ordem acadêmica, ou relacionadas às 

expectativas do aluno ou até mesmo relativas à integração do discente com a instituição, 

como fontes de estímulo para o estudante no sentido de priorizar o investimento de 

tempo/dinheiro na conclusão do curso (SILVA FILHO et al., 2007).  

O estudo de Cruz e Houri (2017) reforça Silva Filho et al. (2007) ao apresentar 

que a maioria das ações implementadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) são 

no sentido de apoio material por meio de bolsas e auxílios financeiros. Esses autores 

reforçam ainda que, apesar da importância desses recursos para os alunos, é necessária a 

discussão de outras duas dimensões: uma de caráter pedagógico, para suprir tanto a falta 

de uma formação em nível de Educação Básica satisfatória que lhe dê condições de 

encarar o nível superior, quanto para suprir a falta de suporte “extra” nas disciplinas que 
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representam maiores entraves ao desempenho do aluno; e uma de caráter simbólico, 

representada por ações de acolhimento dos alunos pelas instituições, integrando-os às 

novas rotinas e novas culturas para que se sintam pertencentes ao novo ambiente. 

As pesquisas acerca da evasão concentraram-se durante muito tempo nas razões 

que levam o estudante ao abandono do sistema de ensino. Entretanto, elas têm 

progredido gradativamente para uma abordagem mais voltada para a prevenção do 

fenômeno e para o incentivo à permanência dos estudantes (FREITAS, 2009). É nítido 

que, inicialmente, os pesquisadores buscavam culpados, primeiro acusando os 

estudantes e depois direcionando o foco da culpa para as instituições. Tais análises em 

separado poderiam até fornecer subsídios para a compreensão do fenômeno, mas de 

forma simplista, sem avançar no sentido de uma solução. Todavia, uma mudança de 

perspectiva fez com que as pesquisas se concentrassem na busca por soluções e na 

compreensão do processo como um todo, em vez de simples diagnósticos.  

Essa compreensão é possível principalmente por meio de modelos que 

representem esse processo completo da evasão. Tinto (1975), faz uma crítica à falta de 

modelos na literatura direcionados para a compreensão do processo de evasão, pois 

mesmo que as características do aluno (sejam de desempenho acadêmico ou de status 

socioeconômico) estejam relacionadas à sua probabilidade de evasão, essa informação 

não é o suficiente para determinar como essas características afetam todo o processo. 

Dois importantes modelos de explicação sociológica para o processo de evasão foram 

desenvolvidos na década de 1970, um por Spady (1970) e outro por Tinto (1975), sendo 

que o segundo foi fortemente influenciado pelo primeiro. 

O modelo de Spady (1970) foi o primeiro modelo teórico e tomou por base o 

estudo de Emile Durkheim sobre o suicídio, teoria baseada na assertiva de que a 

possibilidade de um indivíduo desistir de existir (cometer suicídio) é influenciada pela 

sua integração à sociedade, e análoga à possibilidade de desistência de frequentar o 

ensino superior (CISLAGHI, 2008). Nesse modelo, Spady (1970) entende a evasão 

como o resultado de um longo processo no qual o indivíduo que compartilha valores 

com o grupo escolar e que tem amigos nesse ambiente apresenta menos tendência à 

evasão do que aqueles que não aceitam os mesmos valores do grupo e nem têm apoio de 

amigos. Esse modelo combinava variáveis como potencial acadêmico, congruência 

normativa, avaliações de desempenho, desenvolvimento intelectual e apoio dos colegas 

e amigos, sendo que a congruência normativa é a forma como os objetivos, interesses e 

a personalidade do estudante interagem com a instituição, afetando diretamente as 



59 

 

outras variáveis. 

O modelo de Tinto (1975) também partiu da Teoria do Suicídio de Emile 

Durkheim e foi diretamente influenciado pelo modelo de Spady (1970). Nesse modelo, 

o processo de abandono pode ser visto como um processo longitudinal de interações 

entre os indivíduos e os sistemas acadêmico e social da faculdade, sendo que as 

experiências do indivíduo nesses sistemas modificam seus objetivos e seu 

comprometimento, levando à persistência ou ao abandono. Esse modelo é composto por 

duas dimensões: uma interna, contemplando as características individuais do aluno 

(raça, sexo, habilidades acadêmicas, tempo que está disposto a se dedicar aos estudos, 

importância que dá para a instituição em comparação com outras, etc.), também as 

experiências que antecedem a sua entrada na graduação (experiências sociais e 

acadêmicas como formação, histórico escolar e desenvoltura em relacionamentos 

sociais) e o contexto familiar (status socioeconômico, ambiente familiar, valores, 

expectativas, etc.); e uma de integração, contemplando as experiências vividas na 

graduação (performance em notas, desenvolvimento intelectual, integração social entre 

discentes e docentes e envolvimento dos discentes em atividades complementares).  

Cislaghi (2008) frisa algumas considerações de Tinto (1975) acerca da 

integração social e acadêmica onde, o excesso de integração social com grupos 

academicamente descomprometidos, pode levar a déficit de desempenho acadêmico. Já 

com grupos comprometidos, pode auxiliar na formação de grupos de apoio. Outra 

consideração é que a integração com professores pode melhorar a integração com os 

colegas e aumentar o nível de integração acadêmica.  

Esse modelo de Tinto (1975) foi alterado posteriormente pelo autor (nos anos de 

1987, 1993 e 1997) para admissão de novas visões sobre o processo de evasão. Tinto 

(1975) agregou os componentes ajustamento, dificuldade, incongruência, isolamento, 

finanças, aprendizagem e obrigações ou compromissos externos, reconhecendo a 

relevância de fatores externos e das questões financeiras particulares, também 

reconheceu as peculiaridades próprias de grupos distintos de estudantes e diferentes 

instituições de ensino superior, que requerem políticas e programas de permanência 

específicos. Outra alteração foi passar a considerar a transição da postura juvenil para 

adulta, onde estudantes apegados a valores e atitudes de colegas do ensino médio, ou de 

círculos sociais anteriores e até mesmo de membros da família, podem não conseguir 

realizar essa transição e acabar evadindo, e por fim, passou a considerar a importância 

do processo de aprendizagem na determinação do abandono (CISLAGHI, 2008). 
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Em ambos os modelos de Spady (1970) e de Tinto (1975), o comprometimento 

do aluno com o seu grupo escolar e com o sistema acadêmico é um fator decisivo para a 

questão do abandono, sendo esse comprometimento resultante das relações humanas e 

interações acadêmicas.  

Um estudo interessante sobre a importância do comprometimento foi realizado 

por Hackman e Dysinger (1970). Inicialmente esses autores aplicaram questionários 

para os estudantes e seus pais, sendo que para os alunos o objetivo era explorar seu 

comprometimento com a faculdade; e para os pais, o intuito era de avaliar a importância 

do ambiente doméstico no entendimento do aluno. A partir dos resultados, os autores 

conseguiram estabelecer, num primeiro momento, uma categorização das formas de 

ligação dos alunos com as instituições: 

• Persistentes: estudantes que permaneceram em sua faculdade original até o fim. 

• Saídas voluntárias: estudantes que se retiraram da faculdade por escolha própria 

e não se matricularam em outra instituição. 

• Transferências: estudantes que se retiraram da faculdade por escolha própria, 

mas que se reinscreveram em outra instituição. 

• Demissões acadêmicas: estudantes que não puderam continuar em sua faculdade 

original devido ao desempenho acadêmico inadequado.  

• Demissões disciplinares: estudantes que foram demitidos pela faculdade por 

violar algum regulamento da instituição. 

Hackman e Dysinger (1970) afirmaram que a interação entre os alunos e seus 

ambientes particulares de faculdade proporciona a oportunidade de assimilar com 

sucesso os sistemas acadêmico e social do colégio, desde que as recompensas 

disponíveis sejam suficientes, caso contrário o mesmo pode decidir pela desistência. 

Essa decisão pode ser influenciada pela “nota” como recompensa ou pelo 

estabelecimento de relacionamentos próximos com outros do sistema, o que definirá a 

satisfação com a experiência universitária. O resultado deste estudo relaciona as 

características de comprometimento/desempenho acadêmico com as categorizações de 

abandono já apresentadas, conforme a seguir: 

• Estudantes com alto grau de integração, satisfação ou comprometimento com a 

instituição e com elevado desempenho acadêmico, tem menos tendência a 

evadir-se; 

• Estudantes com alto desempenho acadêmico, mas com baixo grau de integração, 
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satisfação ou comprometimento com a instituição, tem maior tendência a 

transferir-se para outras instituições; 

• Estudantes que fracassam academicamente podem ser forçados a sair mesmo 

tendo um alto grau de integração, satisfação ou comprometimento com a 

instituição; 

• Estudantes que fracassam academicamente e são descomprometidos com a 

instituição tendem a evadir-se e não retornar para a mesma. 

Uma inferência interessante a partir desses resultados é que o comprometimento 

não é fator decisivo para o aluno abandonar permanentemente os estudos, é 

determinante para o aluno se manter ou não em determinada instituição. Pelos 

resultados, o que decide de fato se o aluno vai abandonar o sistema de ensino superior é 

o desempenho nas atividades acadêmicas. 

Mesmo diante da importância do fator comprometimento, Hackman e Dysinger 

(1970) afirmam que a congruência entre as necessidades dos estudantes e a capacidade 

das instituições em atenderem a essas necessidades minimizará a importância do 

comprometimento institucional por parte dos alunos para com a instituição. Essa 

afirmação tem uma influência no segundo item dos resultados apresentados, que diz que 

o aluno com alto desempenho e baixo comprometimento tem a tendência de transferir-

se para outras instituições, pois se o aluno tem suas necessidades atendidas, ele pode se 

sentir valorizado e desistir de se transferir. 

Depois de todas essas definições e esclarecimentos, e considerando que o 

presente estudo se propõe a investigar a questão da evasão em uma universidade pública 

federal brasileira, é imprescindível a definição e delimitação do tema em consonância 

com a realidade do país. No Brasil, desde que a evasão entrou em pauta nas 

preocupações das políticas públicas, a escassez de estudos sobre o tema fez com que o 

MEC criasse a Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades 

Públicas Brasileiras (CRUZ; HOURI, 2017) 

Essa comissão, formada em 1995, era composta por membros da Associação 

Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), da 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 

(ABRUEM) e da Secretaria de Educação Superior (SESu), vinculada ao MEC. Tinha 

por finalidade a apresentação de um panorama sobre os índices de diplomação, retenção 

e evasão dos estudantes das universidades brasileiras e dessa forma visava contribuir 

para o aumento da diplomação e a diminuição da retenção e da evasão (CRUZ; HOURI, 
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2017). A meta era fazer com que esses índices fossem reduzidos para um valor em torno 

de 20%, pois os dados da SESu apontavam para um índice médio nacional de 50%. Esse 

índice médio nacional foi apresentado em um seminário sobre a evasão nas 

universidades brasileiras realizado antes da criação da comissão e foi muito contestado 

pelo fato de estar apoiado em uma metodologia simplista de cálculo, que utilizava a 

relação direta entre total de ingressantes e total de diplomados, ano a ano letivo, sem 

considerar a oscilação na oferta de vagas no período (COMISSÃO, 1996). Esse fato 

reforçou a necessidade da criação dessa comissão e de se estabelecer não somente a 

definição e delimitação dos conceitos de evasão, mas também a forma mais correta de 

calcular esses índices. 

Quando a comissão foi formada, ela contava com o apoio de 61 Instituições de 

Ensino Superior Públicas (IESP), em nível federal e estadual, representando 77,2% do 

universo da educação superior pública no país. Com o passar do tempo, as instituições 

colaboradoras foram reduzindo até chegarem até o final do relatório somente 53 IESP, o 

que correspondia a 67,1% desse universo, porém, contando com 89,7% das 

Universidades Federais do país (COMISSÃO, 1996). 

A comissão buscou inicialmente definir o conceito de evasão, caracterizando-o 

em três tipos: 

(i) Evasão de curso: quando o aluno se desliga do curso por abandono (deixa de 

matricular-se), desistência (oficial), transferência ou reopção (mudança de 

curso), ou exclusão por norma institucional; 

(ii) Evasão da instituição: quando o estudante se desliga da instituição em que 

está matriculado; 

(iii) Evasão do sistema: quando o estudante abandona de forma definitiva ou 

temporária o ensino superior (COMISSÃO, 1996). 

Cislaghi (2008) ressalta que o tipo “evasão do curso” não necessariamente 

implica em abandono ou transferência, pois pode representar a busca por uma nova 

perspectiva de qualificação para o desempenho de uma outra atividade profissional, 

situação que cruza com as ideias de Ristoff (1995) sobre a diferenciação entre evasão e 

mobilidade. 

Após essa teorização, a comissão definiu o conceito adotado para o estudo do 

cenário brasileiro, que é a evasão do curso, e utilizou uma metodologia de fluxo (ou 

metodologia de acompanhamento de estudantes) para mensuração dos índices de 

evasão, que se identifica com a “técnica de painel”, um recurso estatístico utilizado em 
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outros campos de estudo. Foi feito um acompanhamento de uma geração completa, que 

é a soma do número de alunos diplomados + número de aluno evadidos + número de 

alunos retidos, e essa soma tem que bater com o número de alunos ingressantes do ano-

base 𝑁𝑖 = 𝑁𝑑 +𝑁𝑒 +𝑁𝑟. Diante disso, o cálculo da evasão é expresso pela fórmula 

%𝐸𝑣𝑎𝑠ã𝑜 = (
(𝑁𝑖–𝑁𝑑–𝑁𝑟)

𝑁𝑖
) ∗ 100 (COMISSÃO, 1996). 

De acordo com Silva Filho et al. (2007), a aferição da evasão pode ser verificada 

com base em dois aspectos: 

(i) A evasão anual média: mede a percentagem de alunos matriculados (seja em 

um sistema de ensino em uma IES ou em um curso) que não renovaram sua 

matrícula no ano seguinte. Por exemplo: uma IES que teve com 100 

matriculados no ano passado, mas que contabilizou neste ano apenas 80 

renovações, apresenta uma evasão anual média de 20%. 

(ii) A evasão total: mede o número de alunos de um ciclo completo que não 

obtiveram o diploma. Por exemplo: 100 alunos ingressaram, mas somente 70 

formaram, o índice de titulação fica em 70% e o de evasão em 30%. 

O primeiro aspecto de aferição estabelecido por Silva Filho et al. (2007) 

representa uma noção instantânea do fenômeno da evasão para o sistema educacional, 

para a universidade ou para o curso, mas coloca no mesmo bloco de evadidos estudantes 

que ingressaram na instituição em diferentes momentos. Esse fator pode desconsiderar 

características internas e externas que cada diferente aluno pode ter vivenciado, 

dependendo de quando foram admitidos, e essas características podem auxiliar na 

compreensão das causas da evasão. Por isso, o presente trabalho pretende utilizar o 

segundo aspecto de aferição, pois este considera os alunos de uma mesma geração de 

ingresso e que possivelmente enfrentaram as mesmas características internas e externas 

durante suas trajetórias. 

Ainda sobre o trabalho da comissão especial, em Cislaghi (2008) é feita uma 

observação interessante que reflete a pouca atenção que é dada ao setor da educação no 

Brasil. Diante do caráter preliminar do relatório da comissão especial, que ressalta a 

necessidade de estudos que complementassem, qualificassem e cientificassem as 

análises quantitativas e o levantamento das possíveis causas das situações identificadas, 

Cislaghi (2008) frisa o fato de que não foram realizados outros estudos oficiais 

relacionados ou não aos trabalhos da comissão, o que sinaliza uma descontinuidade ou 

desaceleração das políticas organizacionais da área. 
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Sobre as causas da evasão no cenário brasileiro, depois de uma revisão da 

literatura sobre o tema no Brasil, Cislaghi (2008) criou uma figura que representa a 

visão analítica da relação entre 15 estudos, realizados entre 1996 e 2006, e as causas de 

evasão relatadas nos mesmos (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Macrovisão das causas que levam à evasão nas IES brasileiras 

 

 

Fonte: CISLAGHI, 2008 

 

A Figura 4 ressalta os vários níveis de interação do estudante, seja com o curso, 

com a instituição ou com o ambiente externo, sendo que nessa última há uma 

interferência das experiências anteriores ao ingresso, dos envolvimentos afetivos 

durante o curso e das projeções das perspectivas profissionais e pessoais que ocorrerão 

após a conclusão. As dificuldades em cada dimensão, seja de natureza pessoal, 
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institucional ou conjuntural, podem provocar a decisão sobre evadir-se. A figura 

apresenta ainda o papel do estudante como o sujeito principal do processo, que exerce a 

ação de evadir ou não; e o papel dos professores, como atores decisivos no processo, 

que influenciam de forma direta e indireta a questão da permanência, participando tanto 

do processo de ensino quanto da formulação do sistema de ensino (CISLAGHI, 2008). 

Outra interessante revisão da literatura é realizada por Morosini et al. (2011), 

que avalia o tema da evasão na Educação Superior no Brasil com base na produção de 

conhecimento nos periódicos Qualis entre os anos de 2000 e 2011. Esses autores 

relatam a falta de estudos sobre a evasão na educação superior brasileira, que somente 

tem vivido um crescimento na produção escrita acadêmica a partir da década de 2000. 

Este estudo separou os principais aspectos do material encontrado (somente 7 trabalhos 

atendiam à especificidade do tema) na literatura que tinham relação com três categorias: 

conceitos de evasão, resultados das investigações analisadas e as causas e 

consequências da evasão. Desses 7 trabalhos, somente 2 investigaram um contexto mais 

abrangente, sendo que os outros 5 investigaram a evasão em cursos específicos. 

Os resultados encontrados nos trabalhos analisados por Morosini et al. (2011) 

contemplam: o percentual de evasões tanto no ensino superior geral quanto em suas 

esferas pública e privada; a análise de teses e dissertações que se dedicam ao tema no 

Banco Digital de Teses e Dissertações (BDTD); a análise do efeito das cotas no 

rendimento e na evasão; uma análise da evasão a partir da percepção de docentes e 

coordenadores de curso de graduação; a relação entre as reformas curriculares e a 

evasão; as causas da evasão em cursos específicos; e as variáveis explicativas da evasão 

em cursos à distância (MOROSINI et al., 2011). 

Em relação às causas da evasão encontradas nos trabalhos analisados por 

Morosini et al. (2011), destacam-se: a falta de recursos financeiros para o estudante; a 

decisão do aluno; os fatores sociais econômicos e pessoais; as condições relacionadas ao 

trabalho; a dificuldade de integração acadêmica; o baixo grau de compromisso com o 

curso; a escolha equivocada da profissão; o desencanto com a universidade; aspectos 

familiares; precariedade das condições físicas do curso; inadequação curricular; relação 

entre os altos níveis de repetência e a evasão (MOROSINI et al., 2011). 

Um último resultado a ser apresentado pelo presente estudo é o encontrado no 

trabalho de Silva Filho et al. (2007). Nele, os autores analisam os índices de evasão no 

ensino superior brasileiro entre os anos de 2000 e 2005. No geral, os índices de evasão 

entre instituições públicas e privadas estavam em torno de 22%, sendo que a pública 
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teve média de 12% e a privada variou entre 22% e 28%. Dentro desse contexto, as 

universidades e os centros universitários apresentaram média de 19% e, enquanto que as 

faculdades registraram média de 29%. 

As causas da evasão apresentadas pela literatura evidenciam as características 

particulares desse fenômeno em cada uma das instituições e, acompanhadas das 

consequências desse problema não só para a questão da distribuição de recursos, mas 

também para as questões educacionais, sociais e econômicas, justificam a necessidade 

de um estudo específico voltado para o cenário da UFSJ.  De acordo com Silva Filho et 

al. (2007), um estudo interno baseado nos dados institucionais, além de ser mais 

detalhado, por considerar a realidade local, também pode contribuir para a 

institucionalização de mecanismos de acompanhamento da evasão, baseados nos 

resultados encontrados. 

Conseguir identificar os fatores que influenciam a evasão é uma tarefa muito 

complexa, pois envolve análises em informações diversas, de um conjunto muito grande 

de alunos, sendo que os índices encontrados variam de curso para curso e também de 

universidade para universidade. Em alguns casos essa tarefa é realizada de forma 

subjetiva, empírica e sujeita a falhas, dependendo tanto da experiência acadêmica 

quanto do envolvimento de docentes (MANHÃES et al., 2011). A opção pela escolha 

da Mineração de Dados para analisar as informações institucionais da UFSJ é uma 

tentativa de, a partir dos recursos que esse tipo de tecnologia proporciona, conseguir 

identificar padrões nesses dados que representam os indicadores do comportamento 

evasivo, seguindo uma das ramificações de uma linha de pesquisa consolidada na 

literatura, denominada Mineração de Dados Educacionais. 

 

2.8 Mineração de Dados Educacionais 

 

A área que utiliza técnicas de Mineração de Dados com o objetivo de analisar e 

compreender as informações relacionadas a dados educacionais recebe o nome de 

Mineração de Dados Educacionais (Educational Data Mining – EDM).  

EDM é uma área que explora algoritmos de mineração de dados, tais como 

métodos estatísticos, teoria de grafos, inteligência artificial e, principalmente, 

algoritmos de aprendizagem de máquina sobre diferentes tipos de dados da área de 

ensino, visando auxiliar na resolução de questões importantes relacionadas à pesquisa 

educacional (SACHIN; VIJAY, 2012), sendo a evasão de estudantes um dos maiores 
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problemas abordados por tais técnicas.  

O estudo de Costa et al. (2012) apresenta a EDM como uma adaptação dos 

métodos e algoritmos de mineração existentes com o intuito de uma maior compreensão 

dos dados em contextos educacionais, produzidos principalmente por estudantes e 

professores em ambientes de interação como Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA’s), Sistemas de Tutores Inteligentes (STI’s), entre outros.  

Romero e Ventura (2007) examinam a aplicação da mineração de dados em 

sistemas educacionais tradicionais, cursos baseados na web, sistemas de gerenciamento 

de conteúdo de aprendizagem e sistemas educacionais adaptados e inteligentes, sendo 

que todos esses sistemas possuem diferentes fontes de dados e também diferentes 

objetivos para a descoberta de conhecimento. Já em Romero e Ventura (2010), esses 

mesmos autores frisam que, por um lado, tanto o aumento de softwares educacionais, 

como os bancos de dados de informações de estudantes, criou um grande repositório de 

dados que ajuda a compreender como os alunos aprendem; e por outro lado, o uso da 

internet na educação contribuiu para a criação de grandes quantidades de informações 

sobre a interação ensino-aprendizagem.  

De acordo Baker, Isotani e Carvalho (2011), a EDM possibilita, por exemplo, a 

identificação das situações em que um tipo de abordagem instrucional (como a 

aprendizagem individual ou colaborativa) proporciona melhores benefícios ao aluno, 

bem como a motivação do mesmo em relação aos estudos, de modo a otimizar o 

ambiente e os métodos de ensino. 

A EDM teve suas primeiras iniciativas em workshops de conferências sobre 

Artificial Intelligence in Education (AIEd) e sobre Intelligent Tutoring Systems (ITS), 

porém o primeiro workshop de EDM foi realizado somente em 2005, em Pittsburgh, 

EUA, na 20th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), que foi repetido 

em 2006 e 2007, culminando na realização da primeira conferência de EDM em 2008. 

A International Conference on Education Data Mining ganhou regularidade de 

realização anual após isso, e em 2009 criou o periódico Journal of Educational Data 

Mining (JEDM). Em 2011 foi constituída, enfim, a sociedade científica para EDM, 

nomeada International Educational Data Mining Society (COSTA et al., 2012).  

Todos esses eventos citados contribuíram para a consolidação da área de EDM 

no cenário científico internacional, e com isso, inúmeros trabalhos foram desenvolvidos 

desde então. Romero e Ventura (2010) ressaltam, além da revista peer-reviewed JEDM, 

o surgimento de dois livros, o Data Mining in E-learning e o The Handbook of 
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Educational Data Mining (ambos desses autores, sendo o segundo coeditado com Baker 

& Pechenizkiy). Esses autores ainda frisam duas pesquisas de revisão bibliográfica que 

relacionam e agrupam os vários trabalhos de EDM dentro de características da 

mineração de dados: a primeira é a revisão em Romero e Ventura (2007), que analisa 81 

referências entre 1995 e 2005, e as classificam pelas técnicas de mineração utilizadas, 

sendo que essa pesquisa foi revisada posteriormente na edição de 2010 com a 

participação de Romero e Ventura (2010), aumentando o número de referências 

analisadas para 306 e classificando-as por categorias/tarefas educacionais e os tipos de 

dados utilizados; a segunda é a revisão em Baker e Yacef (2009), que analisa 46 

referências até 2009 e agrupa os documentos de acordo com os métodos e aplicativos de 

EDM. 

Em Baker e Yacef (2009) as referências analisadas atribuem à EDM a 

aplicabilidade em modelos de estudantes, modelos de domínio, suporte pedagógico 

fornecido por softwares de aprendizagem e pesquisas científicas em aprendizado e 

aprendizes, utilizando como técnicas de mineração de dados a previsão, o agrupamento, 

a mineração de relacionamento, a destilação de dados para julgamento humano e a 

descoberta com modelos. 

Já em Romero e Ventura (2010), as referências analisadas foram categorizadas, e 

as categorias mais abordadas foram: 

• Análise e visualização de dados: destaca informações úteis e apoia a tomada de 

decisões. 

• Feedback para instrutores de apoio: fornecer feedback para apoiar os autores/ 

professores/administradores do curso na tomada de decisões e capacitá-los para 

ações proativas e/ou corretivas. 

• Recomendações para estudantes: fazer recomendações aos alunos sobre 

atividades personalizadas, links para visitas, a próxima tarefa ou problema a ser 

feito, bem como as adaptações de conteúdos de aprendizagem para cada aluno. 

• Prevendo o desempenho dos alunos: estimar o valor desconhecido de uma 

variável que descreve o aluno (desempenho, conhecimento, pontuação ou 

marca). 

• Modelagem de Alunos: desenvolver modelos cognitivos de usuários/estudantes 

humanos, incluindo suas habilidades e conhecimento declarativo. 

• Detectar comportamentos indesejáveis dos alunos: descobrir os alunos que têm 
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algum tipo de problema ou comportamento incomum (ações erradas, baixa 

motivação, jogos, uso indevido, trapaça, abandono escolar, etc.). 

• Agrupando alunos: criar grupos de alunos de acordo com suas características 

personalizadas, características pessoais, etc., com o intuito de se construir um 

sistema de aprendizagem personalizado, para promover a aprendizagem em 

grupo eficaz. 

Dentre as categorias citadas, vale ressaltar a “Detectar comportamentos 

indesejáveis dos alunos”, pois ela aborda a evasão estudantil. Romero e Ventura (2010) 

apresentam como técnicas de mineração de dados utilizadas nos trabalhos dessa 

categoria, principalmente, os algoritmos de classificação, como: redes neurais, árvores 

de decisão, Naive Bayes, aprendizado baseado em instâncias, regressão logística e 

máquinas de vetores de suporte. 

A classificação é uma área da mineração de dados que segue a linha de predição, 

cuja meta é desenvolver modelos que deduzam os aspectos específicos dos dados. 

Existem, de acordo com Baker, Isotani e Carvalho (2011), dois benefícios de se utilizar 

métodos de predição em EDM: (i) eles são utilizados para determinar quais aspectos de 

um modelo são importantes para predizer, por exemplo, benefícios educacionais para 

um conjunto de estudantes; e (ii) os métodos de predição auxiliam a predizer o valor das 

variáveis utilizadas em um modelo, diminuindo o volume de informações necessárias e 

o tempo para se gerar modelos educacionais. 

No estudo desenvolvido em Costa et al. (2012), os autores reforçam a utilização 

de técnicas de predição (classificação e regressão) em EDM, apresentando alguns 

trabalhos na literatura. Dentre os trabalhos apresentados, vale ressaltar a utilização de 

árvore de decisão fuzzy para modelagem de usuários leigos e experientes (DAMEZ et 

al., 2005); a busca por fontes de erro em predizer o conhecimento de um estudante, 

utilizando regressão stepwise para predizer as métricas que explicam o erro de predição 

(FENG; HEFFERNAN; KOEDINGER, 2005); a utilização de regressão para predizer 

variáveis observáveis em um STI, de modo a aprender a probabilidade da próxima 

resposta do estudante estar correta e o tempo de demora para ele responder (BECK; 

WOOLF, 2000). 

A aplicabilidade da mineração de dados educacionais é muito ampla, ajudando 

no desempenho, orientação, ensino, planejamento e etc. Um bom exemplo dessa 

amplitude é o estudo de Khan e Choi (2014), que utiliza árvores de decisão para prever 

as chances dos alunos ganharem bolsas de estudo. Essa análise visa auxiliar os alunos a 
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identificar as áreas mais fracas que podem ser aperfeiçoadas com a devida orientação de 

instrutores e funcionários, melhorando as chances de conseguirem bolsas de estudos. 

Outro bom exemplo dessa amplitude são estudos como os de Dias et al. (2008), que 

utilizam as ferramentas de mineração de dados para descobrir informações relevantes 

sobre o perfil dos alunos do Ensino à Distância, baseando-se na interação dos alunos 

com os ambientes virtuais. Na mesma linha, outra abordagem que envolve o Ensino à 

Distância é vista no por Kampff (2009), em que a autora utiliza a mineração de dados 

como ferramenta para a geração de alertas em ambientes virtuais de aprendizagem, com 

o intuito de apoiar a prática docente, trazendo eficiência na comunicação com os alunos 

– mesmo em turmas com alto número de matriculados – e de contribuir inclusive com a 

redução dos índices de evasão ou reprovação. 

A literatura de EDM reforça a importância dessa linha de pesquisa para a área 

educacional, contribuindo ainda para a melhoria do processo de transmissão de 

conhecimento. Em se tratando da utilização da EDM especificamente para a análise do 

problema da evasão, é importante destacar alguns trabalhos encontrados nessa literatura. 

No cenário internacional, Dekker, Pechenizkiy e Vleeshouwers (2009) 

analisaram dados dos alunos de graduação do curso presencial de Engenharia Elétrica 

da Eindhoven University of Technology, avaliando diferentes técnicas de classificação 

automática da ferramenta Weka. Em seus experimentos, diversas coleções de dados 

foram analisadas e um classificador baseado em árvore de decisão, o J48, alcançou os 

melhores resultados, com uma taxa de acerto variando entre 75 a 80%. 

Em Kotsiantis, Pierrakeas e Pintelas (2003), utilizando dados de alunos de um 

curso de informática à distância da Hellenic Open University (HOU), os autores 

também avaliaram diversos algoritmos de classificação automática. O objetivo principal 

era criar uma ferramenta para auxiliar na identificação de alunos com risco de evasão já 

antes do meio do primeiro módulo do curso. Também considerando a acurácia como 

métrica de qualidade, os melhores resultados foram alcançados utilizando o algoritmo 

de classificação automática baseado em modelos probabilísticos, o Naive Bayes. A 

acurácia encontrada nesse trabalho chega a 63% nas previsões iniciais, com base apenas 

nos dados demográficos dos estudantes e excede 83% antes do meio do período 

acadêmico. 

Um outro estudo que apresentou um resultado interessante foi o de Salazar et al. 

(2004). Nesse estudo, foram utilizadas técnicas de clustering automático e regras de 

decisão para obter conhecimento sobre o sucesso e o fracasso acadêmicos. A pesquisa 
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foi aplicada em um banco de dados da Universidade Industrial de Santander, cujo 

quantitativo de alunos girava em torno de 20.000 estudantes. As regras de decisão 

levantadas permitiram algumas conclusões, dentre elas, uma nota alta no teste pré-

universitário prediz um bom desempenho acadêmico; ingressantes com idades mais 

baixas têm maior probabilidade de um bom desempenho; estudantes retidos têm um 

desempenho médio; ingressantes em idades mais altas atingem um desempenho 

acadêmico inferior e podem evadir em qualquer estágio dos estudos; o mau desempenho 

acadêmico aumenta a evasão dos estudantes; a evasão é maior entre estudantes 

iniciantes; a repetência é uma causa direta da retenção de alunos. 

Já no cenário nacional, Manhães et al. (2011) analisaram dados dos alunos de 

graduação do curso presencial de Engenharia Civil da Escola Politécnica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), visando identificar precocemente 

aqueles que apresentavam risco de evasão. Os autores compararam 10 algoritmos de 

classificação da ferramenta de mineração de dados Weka para encontrar aquele que 

obtivesse o melhor resultado com relação à taxa de acerto (acurácia) alcançada. Essa 

base de dados continha informações de alunos que ingressaram entre 1994 e 2005. Os 

resultados desse trabalho apresentam níveis de acurácia entre 75 e 80%. 

O trabalho de Amorim, Barone e Mansur (2008), realizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), demonstra a aplicação de três algoritmos 

classificadores sobre a base de dados de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

particular, base essa que representava 10 semestres letivos. Os resultados deste trabalho 

apresentam níveis de acurácia em torno dos 90%, ou seja, em 90% dos casos as técnicas 

conseguiram prever o comportamento evasivo. 

A pesquisa de Silva e Adeodato (2012) aborda a mineração de dados como 

ferramenta para avaliar o risco de retenção/evasão de alunos de graduação da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ao final do segundo semestre de curso, 

como forma de permitir um aconselhamento dos alunos e assim evitar a 

retenção/evasão. As técnicas de mineração de dados utilizadas foram a regressão 

logística e as regras de indução, sendo avaliadas pelas métricas: curva de Kolmogorov-

Smirnov (KS2) e área sob a curva ROC (AUC_ROC). Ambas as métricas são 

amplamente aceitas para avaliação de desempenho da classificação, atingindo níveis de 

0.51 e 0.84 respectivamente (SILVA; ADEODATO, 2012). 

Por fim, o trabalho de Oliveira Júnior, Noronha e Kaestner (2014), realizado na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), demonstra a aplicação de cinco 
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algoritmos classificadores sobre a base de dados da própria UTFPR, base esta referente 

aos alunos que ingressaram no primeiro semestre de 2012, acumulando dados de 4 

semestres consecutivos (de 2012/1 a 2013/2). Os resultados desse trabalho apresentam 

níveis de acurácia em torno de 80%. 

Tanto os estudos do cenário internacional quanto os do cenário nacional 

conseguiram compreender o processo de evasão com base em algoritmos de 

aprendizagem de máquina, atingindo bons níveis de desempenho da aprendizagem, o 

que reforça ainda mais a aplicabilidade desse tipo de método no estudo da evasão nas 

universidades. A importância dessa modalidade técnica está no mapeamento do 

comportamento evasivo, com base na análise de atributos de dados históricos, 

contribuindo tanto para a compreensão do fenômeno quanto para uma possível previsão 

de cenários futuros. Este trabalho pretende exatamente isto: entender quais atributos 

caracterizam o comportamento evasivo na UFSJ, qual a relevância deles nesse cenário e 

tentar utilizá-los na elaboração de modelos de prevenção que possam contribuir com a 

gestão no combate e controle do fenômeno da evasão na instituição. 

Para diagnosticar quais atributos caracterizam o comportamento evasivo e a 

relevância dos mesmos, é necessário primeiramente utilizar uma técnica de seleção de 

atributos (Feature Selection). Essa técnica, de acordo com Lins e Merschmann (2008), 

visa identificar e remover uma grande quantidade de informações irrelevantes e 

redundantes, pois nem todos os atributos são necessários para o processo de 

classificação do comportamento evasivo. Em conjunto com a seleção de atributos, o 

trabalho utiliza um algoritmo de aprendizagem de máquina para avaliar o conjunto de 

atributos que melhor caracteriza o comportamento evasivo, sendo que o conjunto 

escolhido é o que contribui para o algoritmo apresentar o melhor desempenho da 

aprendizagem quando avaliado por uma métrica que tem essa função. E por fim, o 

trabalho utiliza o modelo de aprendizagem de máquina que conseguiu o melhor 

desempenho na avaliação de todos os conjuntos de atributos como o modelo de 

prevenção a ser adotado pela gestão. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa quantitativa aplicada, pois 

analisou dados acadêmicos de alunos da UFSJ com o objetivo de realizar cruzamentos 

destes e de classificá-los como indicadores ou não do comportamento evasivo. 

Com o intuito de analisar a temática deste trabalho, inicialmente foi levantado o 

referencial teórico, começando pela conceituação sobre a essência e a finalidade das 

universidades. Foi traçada então a trajetória histórica das universidades, desde seu 

surgimento até a sua expansão com o apoio das Políticas Públicas Educacionais nas 

últimas décadas, delimitando o estudo dentro do cenário do setor público. Em seguida 

foi abordada a forma de distribuição de recursos orçamentários para as IFES, como um 

dos motivos para o combate do fenômeno da evasão universitária. Foram também 

apresentadas as Políticas Públicas Educacionais voltadas para a UFSJ. Por fim, a 

história, os conceitos e as teorias sobre o fenômeno da evasão foram apresentados, 

assim como as técnicas de Mineração de Dados que, neste trabalho, visaram estabelecer 

os indicadores da evasão universitária presentes nas informações institucionais da 

universidade, dentro da perspectiva da linha de pesquisa de Mineração de Dados 

Educacionais. 

Após o levantamento desse material teórico, o estudo foi distribuído nas 

seguintes etapas: 

1. Descreveu-se do Estudo de Caso abordado na UFSJ. 

2. Buscou-se o conhecimento para utilizar as técnicas de Mineração de Dados 

adotadas neste estudo. 

3. Definiu-se a série temporal de informações que foram analisadas. 

4. Foi feito um levantamento dos dados pessoais, acadêmicos e socioeconômicos, 

bem como das informações sobre as avaliações (autoavaliação e avaliação das 

disciplinas cursadas) que os discentes fazem ao final do semestre, separando 

essas informações por área de conhecimento. 

5. Foi feito um cruzamento de informações para se derivar novos atributos 

relacionados aos tipos de dados mencionados no item 4. 

6. Realizou-se a extração dos dados identificados nos itens 4 e 5. 

7. Realizou-se o pré-processamento dos dados extraídos no item 6, preparando-os 

para a aplicação da técnica de Mineração de Dados. 

8. Aplicou-se as técnicas de Mineração de Dados nos dados pré-processados no 
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item 7. 

9. Gerou-se a relação dos indicadores mais relevantes para toda a universidade e 

para cada diferente área de conhecimento. 

10. Realizou-se uma análise desses resultados, a fim de se estabelecer possíveis 

similaridades e se tentar explicar as diferenças encontradas em cada uma das 

áreas. 

11. Gerou-se modelos preditivos com base na técnica de árvore de decisão utilizada 

na mineração dos dados. 

 

3.1 Figura Metodológica 

 

A pesquisa possui três fases distintas: Fundamentação Teórica, Desenvolvimento 

da Pesquisa e Resultados. Cada uma dessas fases envolve pelo menos uma etapa do 

trabalho, e as etapas são descritas a seguir: 

ETAPA 1 (FASE - Fundamentação Teórica): Nessa etapa foi apresentado 

inicialmente o arcabouço histórico das universidades, desde sua origem até sua 

necessidade de ampla expansão para atender às novas demandas sociais e tecnológicas 

dos países. Depois foi apresentado como essa expansão contribuiu para aumentar a 

preocupação com o fenômeno da evasão universitária, assim como a importância do 

controle desse fenômeno como meio de garantir recursos orçamentários para as 

instituições. Foi apresentada também a importância das Políticas Públicas Educacionais 

na expansão da educação superior e no combate ao fenômeno da evasão universitária. 

Em seguida foram apresentadas a história da evasão e os conceitos de vários autores 

sobre o tema, direcionando a análise para dentro do cenário brasileiro. Por fim foi 

apresentada uma linha de pesquisa da área de Mineração de Dados associada com a área 

educacional, conhecida como Mineração de Dados Educacionais. 

ETAPA 2 (FASE - Desenvolvimento da Pesquisa): Nessa etapa foi detalhado o 

estudo de caso sobre a evasão universitária na UFSJ. Foram apresentados os cursos 

dentro de cada área de conhecimento e os atributos pessoais, socioeconômicos e da 

trajetória acadêmica dos alunos, utilizados pela Mineração de Dados Educacionais para 

a investigação do comportamento evasivo. 

ETAPA 3 (FASE - Desenvolvimento da Pesquisa): Nessa etapa foi realizada a 

Mineração de Dados sobre os dados da instituição. Primeiramente as informações foram 

levantadas, separadas por Área de Conhecimento; em seguida foi realizado um pré-
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processamento dos dados, uma etapa da mineração de dados que visa preparar os dados 

para a aplicação dos algoritmos de aprendizagem de máquina; foi aplicado então o 

algoritmo de aprendizagem de máquina sobre os dados pré-processados para um 

aprendizado do processo de evasão, acompanhado do algoritmo de seleção de atributos, 

que visa selecionar os relevantes na determinação do comportamento evasivo. E por 

fim, foram analisados os desempenhos desses algoritmos com cada subconjunto de 

atributos para determinar qual o subconjunto é o mais relevante na representação desse 

comportamento evasivo. Modelos baseados em árvore de decisão foram extraídos como 

resultado do processo de mineração de dados para auxiliar a gestão no acompanhamento 

e no combate ao fenômeno da evasão na UFSJ. O procedimento experimental dessa 

mineração de dados foi abordado em mais detalhes no capítulo 5. 

ETAPA 4 (FASE - Resultados): Nessa etapa foram analisados os conjuntos de 

indicadores de cada área de conhecimento, comparando os resultados. A literatura da 

fundamentação teórica foi recuperada na tentativa de explicar os resultados encontrados. 

E por fim, foram apresentados os modelos de árvore de decisão gerados pela mineração 

de dados e a forma como eles contribuirão com a gestão da instituição, bem como 

algumas previsões possíveis para o ano de 2019. 

A Figura 5 a seguir sintetiza a pesquisa sobre a utilização de mineração de dados 

para investigação do fenômeno de evasão universitária na UFSJ. 
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Figura 5 - Metodologia de Pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. ESTUDO DE CASO NA UFSJ 

 

A UFSJ foi uma das Universidades Federais contempladas pelo REUNI, 

aumentando o número e a infraestrutura dos campi já existentes (novos prédios, salas de 

aulas, bibliotecas, laboratórios, etc.), elevando também o número de cidades atendidas, 

de cursos (tanto na graduação quanto na pós-graduação), de docentes, de técnicos 

administrativos e de discentes.  

A sede da UFSJ fica na cidade de São João del-Rei, em Minas Gerais (MG), 

onde existem três campi: o Campus Santo Antônio (CSA), o Campus Dom Bosco 

(CDB) e o Campus Tancredo Neves (CTAN); e o Centro Cultural do Solar da Baronesa. 

Os três novos campi criados durante o REUNI foram instalados também no estado de 

Minas Gerais: nas cidades de Divinópolis (Campus Dona Lindu - CCO), Ouro Branco 

(Campus Alto Paraopeba - CAP) e Sete Lagoas (Campus Sete Lagoas - CSL).  

A expansão do Ensino Superior na UFSJ pode ser percebida com base nos 

números registrados durante e após o REUNI nos relatórios de gestão denominados 

UFSJ em Números, disponibilizados desde 2005. Entre 2005 e 2017, várias informações 

foram disponibilizadas, o que possibilita algumas comparações, dentre elas: o número 

de cursos de graduação na UFSJ saltou de 19 para 60, sendo 56 na modalidade 

presencial e 4 no Ensino à Distância (EAD); o número de vagas oferecidas na graduação 

foi de 750 para 3705, sendo 2865 para ensino presencial e 840 para EAD; o número de 

alunos matriculados na graduação passou de 3417 para 12861, sendo 11293 do ensino 

presencial e 1568 do EAD; os cursos de pós-graduação stricto sensu passaram de 2 

mestrados para 27 mestrados e 6 doutorados; o número de alunos matriculados no 

stricto sensu passou de 20 (nos dois mestrados) para 817 (no mestrado) e 140 (no 

doutorado); o número de docentes passou de 193 para 845; o número de técnicos 

administrativos passou de 232 para 540 (UFSJ, 2005a; UFSJ, 2017). 

Analisando especificamente a graduação, em 2005 já existiam na UFSJ cursos 

de várias naturezas, apesar de em pouco número. Em 2017 o MEC atualizou pela última 

vez a tabela que define as Áreas de Conhecimento e, pode-se dizer que, já em 2005, 

quase todas essas áreas foram contempladas.  

A atual tabela de Áreas de Conhecimento é formada pelas seguintes áreas: 

Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; 

Engenharias; Ciências Humanas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e 

Artes; Multidisciplinar (CAPES, 2017). De todas essas áreas, a única que não era 
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contemplada por cursos em 2005, e continua não sendo, é a Multidisciplinar. 

Os cursos de graduação atuais da UFSJ são divididos da seguinte maneira, 

dentro das Áreas de Conhecimento: 

•    Ciências Agrárias: 

◦ Engenharia Agronômica (Integral) 

◦ Engenharia de Alimentos (Integral) 

◦ Engenharia Florestal (Integral) 

◦ Interdisciplinar em Biossistemas (Noturno) 

◦ Zootecnia (Integral) 

•    Ciências Sociais Aplicadas: 

◦ Administração (Noturno) 

◦ Administração (Integral) 

◦ Ciências Econômicas (Noturno) 

◦ Ciências Econômicas (Integral) 

◦ Ciências Contábeis (Noturno) 

◦ Arquitetura e Urbanismo (Integral) 

◦ Comunicação Social e Jornalismo (Noturno) 

•    Ciências Biológicas: 

◦ Ciências Biológicas (Noturno) 

◦ Bioquímica (Integral) 

•    Ciências da Saúde: 

◦ Educação Física (Integral) 

◦ Medicina (Integral) – Campus CCO 

◦ Enfermagem (Integral) 

◦ Farmácia (Integral) 

◦ Medicina (Integral) – Campus CDB 

•    Engenharias: 

◦ Engenharia Mecânica (Noturno) 

◦ Engenharia Mecânica (Integral) 

◦ Engenharia Elétrica (Noturno) 

◦ Engenharia Elétrica (Integral) 
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◦ Engenharia de Produção (Noturno) 

◦ Engenharia Civil (Noturno) 

◦ Engenharia Civil (Integral) 

◦ Engenharia de Bioprocessos (Noturno) 

◦ Engenharia de Bioprocessos (Integral) 

◦ Engenharia de Telecomunicações (Noturno) 

◦ Engenharia de Telecomunicações (Integral) 

◦ Engenharia Mecatrônica (Noturno) 

◦ Engenharia Mecatrônica (Integral) 

◦ Engenharia Química (Noturno) 

◦ Engenharia Química (Integral) 

•    Ciências Humanas: 

◦ Psicologia (Noturno) 

◦ Psicologia (Integral) 

◦ Filosofia (Noturno) 

◦ Pedagogia (Noturno) 

◦ História (Noturno) 

◦ Geografia (Noturno) 

◦ Geografia (Integral) 

•     Ciências Exatas e da Terra: 

◦ Matemática (Noturno) 

◦ Química (Noturno) 

◦ Química (Integral) 

◦ Física (Noturno) 

◦ Física (Integral) 

◦ Ciência da Computação (Integral) 

•    Linguística, Letras e Artes: 

◦ Letras (Noturno) 

◦ Música (Integral) 

◦ Artes Aplicadas (Noturno) 

◦ Teatro (Noturno) 
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O programa REUNI, responsável por toda essa expansão, possui como uma de 

suas principais diretrizes, conforme já explicitado no referencial teórico, a redução das 

taxas de evasão nas universidades públicas brasileiras. Portanto, torna-se necessário 

compreender o fenômeno da evasão no contexto da instituição em análise. 

 

4.1 Evasão na UFSJ 

 

Diante de toda a complexidade apresentada pela literatura em relação ao 

fenômeno da evasão, torna-se necessário definir como esse fenômeno será abordado no 

contexto da UFSJ. Inicialmente é importante deixar claro que não serão realizadas 

pesquisas com os ex-alunos, portanto, é impossível concluir com total certeza qual a 

real motivação para a evasão deles. A evasão será analisada neste trabalho com base no 

conhecimento implícito que se espera encontrar nos grandes volumes de dados 

armazenados nas bases de dados da instituição, a partir da mineração de dados. Diante 

disso, o discernimento dos conceitos apresentados por Tinto – no que se refere à evasão 

estar relacionada com a “desistência voluntária” ou com o “fracasso acadêmico” – será 

realizado a partir da compreensão dos atributos que se mostrarem relevantes no modelo 

que será elaborado com base no aprendizado sobre o comportamento evasivo. O fator 

comprometimento, apresentado nos modelos de Spady e Tinto como decisivo para o 

comportamento evasivo, também será interpretado conforme a compreensão desses 

atributos. 

Os atributos utilizados na elaboração do modelo de aprendizado do 

comportamento evasivo devem ser escolhidos com base nos tipos de variáveis 

apresentados pela literatura para explicar as causas do fenômeno da evasão. O tipo de 

aferição da evasão adotado neste trabalho é o apresentado por Silva Filho et al. (2007) 

como “evasão total”, que mede o número de alunos de um ciclo completo que não 

obtiveram o diploma. Já o tipo de definição conceitual adotada para a compreensão do 

fenômeno de evasão na UFSJ é o utilizado pela Comissão Especial de Estudos sobre a 

Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, denominado “evasão de curso”, que é 

quando o aluno se desliga do curso por abandono, desistência, transferência ou exclusão 

por norma institucional. Na UFSJ, essas situações são devidamente registradas no 

sistema acadêmico como “Cancelamento de Matrícula”, “Transferido” ou 

“Desvinculado por Portaria”.  
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O “Cancelamento de Matrícula” ocorre quando o aluno solicita formalmente o 

cancelamento de seu vínculo com a instituição. O estudante só fica impedido de 

cancelar a sua matrícula quando estiver envolvido em alguma sindicância, inquérito ou 

processo disciplinar, antes da conclusão do mesmo (UFSJ, 2005b). A situação 

“Transferido” registra tanto a transferência de um aluno para outro curso da própria 

UFSJ quanto para outra instituição. O aluno só fica impedido de ser transferido quando 

ocorrer a mesma situação de impedimento mencionada para o “Cancelamento de 

Matrícula” (UFSJ, 2005b). E por fim, a situação “Desvinculado por Portaria” pode 

ocorrer por vários motivos, conforme consta no regimento da universidade: 

 

I – quando não fizer a inscrição periódica em unidades curriculares nos 

prazos fixados no calendário escolar; 

II – quando não fizer a renovação do trancamento de matrícula, nos prazos 

fixados no calendário escolar; 

III – por imposição disciplinar; 

IV – quando for infrequente, em dois semestres, em todas as unidades 

curriculares em que estiver inscrito, exceto nos casos que compreendam 

estágio supervisionado ou trabalho de conclusão de curso; 
V – quando for infrequente em todas as unidades curriculares em que estiver 

inscrito, estando em seu primeiro período letivo na UFSJ; 

VI – quando colar grau, exceto quando solicita vínculo para cursar nova 

modalidade; 

VII – quando requerer seu cancelamento de matrícula; 

VIII – quando for transferido; 

IX – por decurso do prazo máximo de integralização, sem que tenha 

completado a estrutura curricular do seu curso e não tenha obtido 

prorrogação;  

X – quando, tendo solicitado manutenção de vínculo para cursar nova 

modalidade, não se inscrever; 

XI – quando, tendo integralizado a estrutura curricular do seu curso, não 

requerer a manutenção de vínculo nem requerer colação de grau. (UFSJ, 

2005b) 

 

Todas essas situações são utilizadas para sinalizar o fenômeno da evasão no 

sistema acadêmico da UFSJ. Elas são registradas no sistema com o ano em que 

ocorreram, o que possibilita a elaboração do Quadro 10 abaixo: 

 

Quadro 10 - Percentual de evasão registrado desde 2010 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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No Quadro 10 estão expostos os percentuais de evasão registrados ano a ano, de 

2010 a 2017. Em cada ano são apresentados o percentual de registros de evasão dos 

alunos que estavam cursando o 1º ano de curso, 2º ano de curso, e assim por diante. 

Para facilitar a compreensão, seguem abaixo algumas avaliações sobre o quadro: 

• Em 2013, 37,73 % das evasões registradas foram de alunos que estavam 

cursando o 1º ano de curso, ou seja, alunos admitidos na universidade nesse 

mesmo ano de 2013. 

• Em 2015, 17,21 % das evasões registradas foram de alunos que estavam 

cursando o 3º ano de curso, ou seja, alunos admitidos na universidade em 2013. 

A partir do Quadro 10 é possível perceber que, desde 2010, os maiores índices 

de evasão registrados a cada ano são de alunos que estão cursando os 4 primeiros anos 

de curso e, em razão disso, serão os anos analisados por este estudo. Os registros 

também mostram que as evasões de alunos de 1º ano representam, em média, 30% das 

evasões registradas a cada ano. As evasões dos alunos de 2º ano representam 28%, dos 

alunos de 3º ano, 17,5% e dos alunos de 4º ano, 10,8 % em média.  

Toda essa compreensão do cenário da evasão na UFSJ visa auxiliar e direcionar 

o processo de mineração de dados educacionais, proposto por este estudo. A partir de 

agora, torna-se necessário conhecer também os atributos pessoais, acadêmicos e 

socioeconômicos presentes na base de dados da UFSJ e que serão utilizados pela 

mineração de dados. 

 

4.2 Atributos da base de dados utilizados para a mineração de dados 

 

A base de dados da instituição armazena inúmeras informações sobre os alunos. 

Essas informações são registradas desde o ingresso do aluno na instituição até o 

momento em que o seu vínculo é encerrado. As informações registradas vão desde 

dados pessoais, coletados principalmente no momento de ingresso; passando por 

informações socioeconômicas, que são coletadas também no momento de ingresso dos 

alunos; e por fim, informações acadêmicas, contendo tanto dados anteriores ao ingresso 

do aluno, mas principalmente a trajetória acadêmica do aluno na instituição. Abaixo são 

apresentados os principais atributos dessas três categorias: 



83 

 

• Dados Pessoais: os principais atributos pessoais utilizados para a mineração de 

dados foram a naturalidade (cidade e estado de nascimento), a idade, o sexo, a 

satisfação em relação ao curso escolhido, a opção pela instituição, dentre outros. 

• Dados Socioeconômicos: os principais atributos socioeconômicos foram os 

ligados ao seu ingresso na instituição, como o tipo de vaga (seja por cota/ação 

afirmativa para pretos/pardos/indígenas ou por ampla concorrência), o tipo de 

admissão (seja via vestibular, vindo de transferência, portador de diploma, via 

SISU, etc.), informações sobre o ensino fundamental e o segundo grau, 

informações sobre o acesso à tecnologia, sobre oportunidades econômicas e 

acadêmicas favoráveis ou não ao ingresso na universidade, sobre a situação 

acadêmica e financeira de pai/mãe, sobre a situação financeira do aluno e da 

família do aluno, dentre outros. A maioria desses atributos só foram utilizados 

nos dados até o ano de 2013 (último ano em que houve entrada via vestibular, e, 

consequentemente, o preenchimento dos mesmos), pois a partir de 2014 o 

processo seletivo passou a ser realizado integralmente via SISU e alguns dados 

socioeconômicos deixaram de ser alimentados na base de dados da instituição. 

• Dados Acadêmicos: os principais atributos acadêmicos são os resultados do 

processo seletivo, alguns dados acadêmicos sobre o 2º grau, informações sobre 

trancamento de matrícula no 1º ano, a média de notas e faltas no 1º ano, o 

percentual de aprovação no 1º ano e as notas nas 3 disciplinas com maior índice 

de reprovação no 1º ano. Outros atributos precisam de uma explicação mais 

detalhada, por se tratarem de atributos calculados com base em várias outras 

informações, sejam eles: 

◦ os coeficientes de rendimento (CR) dos alunos nos dois primeiros 

semestres de curso. Esse coeficiente mede o grau de aproveitamento do 

discente e é um cálculo que leva em consideração as notas e a carga 

horária das unidades curriculares cursadas pelo mesmo (UFSJ, 2015); 

◦ os conceitos médios aferidos na avaliação que os discentes fazem acerca 

do próprio desempenho e em relação à atuação dos docentes. Abaixo a 

relação do que é analisado: 

▪ na avaliação do docente: cumprimento do Plano de Ensino, 

assiduidade (relativa a faltas de aulas do professor), pontualidade 

(relativa ao cumprimento do horário das aulas), domínio da matéria, 
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didática e linguagem do professor, dinâmica das aulas e motivação, 

atenção às dificuldades dos alunos, coerência das avaliações com a 

matéria trabalhada, relacionamento com os alunos, disponibilidade 

para atendimentos fora de aula; 

▪ na autoavaliação: minha assiduidade às aulas, minha pontualidade, 

minha dedicação aos trabalhos e estudos, minha aprendizagem, 

minha facilidade para acompanhar as disciplinas, minha participação 

nas aulas, meu entusiasmo e motivação neste semestre, respeito e 

atenção com os(as) professores(as), comportamento da minha turma. 

Definidos os atributos, torna-se necessário estabelecer o escopo dos dados a 

serem analisados na UFSJ. O próximo tópico apresenta essa delimitação. 

 

4.3 Escopo dos dados a serem analisados na UFSJ 

 

O processo de mineração de dados na UFSJ, proposto por este trabalho, analisou 

informações da graduação presencial consolidadas a partir do final do 1º ano de curso 

dos alunos. Essa condição impossibilita a elaboração de um modelo capaz de tentar 

prever as evasões que ocorrem no 1º ano, porém é necessária pelo fato de os modelos 

serem focados principalmente na trajetória acadêmica dos alunos, logo, são necessários 

os registros acadêmicos (ex.: notas, faltas, etc...) realizados ao longo desse 1º ano. Outro 

fator que contribui para essa condição está relacionado à consolidação dos lançamentos 

de evasão, que também ocorre somente ao final do 1º ano.  

Pelo fato dessa condição ignorar as evasões que ocorrem no 1º ano de curso e, 

considerando que elas representam aproximadamente 30% das evasões registradas ao 

longo do ano (de acordo com o Quadro 10 já apresentado), no quesito previsão o 

trabalho visa focar na identificação dos alunos em situação de risco de evasão no 2º, 3º e 

4º anos (que quase representam os 70% restantes), pois são os anos em que ocorrem a 

maior parte do fenômeno. Todavia, o trabalho irá também analisar os indicadores de 

evasão em cada um dos quatro anos a fim de contribuir com o quesito prevenção.  

Os dados foram extraídos a partir de 2010, antes desse ano, algumas 

informações essenciais não eram armazenadas na base de dados, como era o caso dos 

resultados das avaliações realizadas pelos discentes. Foram coletadas informações até o 

ano de 2018, após sua integralização. E somente foram analisados os alunos que 

ingressaram no 1º semestre de cada ano, devido ao fato de o ingresso no 2º semestre 
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estar restrito a somente alguns poucos cursos, o que dificulta uma comparação mais 

justa. 

No próximo tópico serão apresentados todos os procedimentos utilizados para a 

realização da mineração de dados na UFSJ. 

 

 

5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL DA MINERAÇÃO DE DADOS NA 

UFSJ 

 

Os dados pessoais, acadêmicos e socioeconômicos dos alunos da UFSJ ficam 

armazenados em um único banco de dados, o que facilita a extração dos mesmos. Essas 

informações são extraídas por meio de consultas ao banco de dados e convertidas em 

arquivos manipuláveis pela ferramenta de mineração de dados. 

Foram utilizados dois cenários para a realização do experimento de mineração 

de dados na UFSJ:  

(i) O primeiro com as informações gerais da instituição, sem separação por área 

de conhecimento, o que propiciou a realização de um estudo do processo de 

evasão na universidade como um todo. 

(ii) O segundo com as informações separadas por Área de Conhecimento, o que 

propiciou a realização de um estudo específico para cada área, bem como uma 

comparação entre elas. 

O processo de criação do modelo de classificação pela mineração de dados 

necessita de dois conjuntos de informações, um para contribuir com a sua elaboração 

(conjunto de treinamento) e outro para ajudar a validá-lo (conjunto de validação). A 

criação do modelo acontece com base no aprendizado que a técnica de mineração de 

dados obtém por meio da compreensão da relação dos atributos do primeiro conjunto 

com a classe a que cada aluno pertence (“Evadiu” ou “Não Evadiu”).  

Depois de criado, o modelo precisa ser validado, utilizando informações que não 

fizeram parte do conjunto de treinamento, de modo a evitar vícios. Essa validação 

ocorre ao se submeter ao modelo criado, os dados do conjunto de validação, o que gera 

uma previsão de classificação dos alunos como pertencentes à classe “Evadiu” ou à 

classe “Não Evadiu”. Essa previsão é então comparada com a situação real de cada 

aluno analisado, com o intuito de averiguar o quão esse modelo conseguiu aprender 

sobre o comportamento evasivo implícito na interpretação dos atributos. É importante 
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frisar que ambos os conjuntos possuem informações consolidadas, onde já se sabe se o 

aluno evadiu ou não da universidade.  

O fato de se utilizar somente informações pessoais, socioeconômicas e 

acadêmicas consolidadas no primeiro ano de curso, tanto para o conjunto de validação 

quanto para o conjunto de treinamento, possibilitou a percepção de duas estratégias 

relacionadas com a elaboração dos modelos. Na primeira estratégia, os modelos seriam 

elaborados uma única vez com as informações consolidadas ao final do primeiro ano de 

curso, incluindo a classificação de quem evadiu ou não somente no primeiro ano, e 

seriam utilizados para prever/analisar a evasão que ocorre no segundo, terceiro e quarto 

ano. Na segunda estratégia, os modelos seriam elaborados ao final de cada ano, também 

com as informações consolidadas no primeiro ano, porém com a atualização da 

classificação de quem evadiu ou não até aquele momento, e seriam utilizados para 

prever/analisar a evasão somente do ano seguinte.  

A segunda estratégia foi a que apresentou os melhores modelos, resultado que 

sugere como melhor opção a regeração do modelo a cada novo ano. A explicação para 

esses resultados favoráveis é o fato de a atualização da classificação como evadido ou 

não evadido reforçar a relação dos atributos com o comportamento evasivo. Ou seja, um 

modelo que aprende sobre o comportamento evasivo apenas partindo da compreensão 

de quem evadiu no primeiro ano não consegue resultados tão bons quanto um modelo 

que aprende sobre o comportamento evasivo partindo da compreensão de quem evadiu 

também nos anos seguintes. 

Existem inúmeras formas de se elaborar os conjuntos de treinamento e 

validação, e tudo vai depender de cada tipo de experimento. Neste experimento 

específico a ideia é analisar/prever a evasão que ocorre nos quatro primeiros anos de 

curso. Dessa forma, os conjuntos de validação foram formados pelos dados 

consolidados no primeiro ano de curso, porém, com a classificação de evadidos ou não 

evadidos atualizada em cada um desses quatro primeiros anos. Considerando a 

delimitação do escopo dos dados analisados na UFSJ, que foi apresentada 

anteriormente, segue no Quadro 11 a relação dos conjuntos de validação formados para 

esse experimento: 
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Quadro 11 - Conjuntos de Validação formados para o experimento na UFSJ 

Ingressaram 

em 

Evadiram no 

Primeiro Ano 

Evadiram no 

Segundo Ano 

Evadiram no 

Terceiro Ano 

Evadiram no 

Quarto Ano 

2011 Conjunto 

Val_2011_1 

Conjunto 

Val_2011_2 

Conjunto 

Val_2011_3 

Conjunto 

Val_2011_4 

2012 Conjunto 

Val_2012_1 

Conjunto 

Val_2012_2 

Conjunto 

Val_2012_3 

Conjunto 

Val_2012_4 

2013 Conjunto 

Val_2013_1 

Conjunto 

Val_2013_2 

Conjunto 

Val_2013_3 

Conjunto 

Val_2013_4 

2014 Conjunto 

Val_2014_1 

Conjunto 

Val_2014_2 

Conjunto 

Val_2014_3 

Conjunto 

Val_2014_4 

2015 Conjunto 

Val_2015_1 

Conjunto 

Val_2015_2 

Conjunto 

Val_2015_3 

Conjunto 

Val_2015_4 

2016 Conjunto 

Val_2016_1 

Conjunto 

Val_2016_2 

Conjunto 

Val_2016_3 

 

2017 Conjunto 

Val_2017_1 

Conjunto 

Val_2017_2 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

No Quadro 11, cada conjunto de validação representa uma análise da evasão de 

um grupo diferente de alunos em um período específico do curso. O “Conjunto 

Val_2016_2”, por exemplo, representa uma análise dos alunos ingressantes em 2016 e 

que evadiram durante o segundo ano de curso, ou seja, no ano de 2017. Já o “Conjunto 

Val_2017_1” representa uma análise dos alunos ingressantes em 2017 e que evadiram 

durante o primeiro ano de curso, ou seja, ainda no ano de 2017.  

Para se entender como esses conjuntos foram formulados, ao se formar o 

conjunto de validação com os ingressantes de 2014 que evadiram no primeiro ano 

(Conjunto 2014_1), por exemplo, os ingressantes desse mesmo ano que não evadiram 

no primeiro ano de curso entraram para o conjunto de validação classificados como 

“Não Evadiu”, mesmo que tenham evadido no segundo, terceiro ou quarto ano de curso. 

Em um outro exemplo, ao se formar o conjunto de validação com os ingressantes de 

2014 que evadiram no terceiro ano de curso (Conjunto Val_2014_3), os ingressantes 

desse mesmo ano que não evadiram até o terceiro ano de curso entraram para o conjunto 

de validação classificados como “Não Evadiu”, e os que já tinham evadido no primeiro 

e segundo anos de curso não entraram nesse conjunto. 

Para cada conjunto de validação apresentado no Quadro 11, foram elaborados 

um ou vários conjuntos de treinamento. Os conjuntos de treinamento foram formados 

por informações dos alunos que ingressaram em anos anteriores ao conjunto de 
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validação, garantindo uma distinção das informações entre esses conjuntos. Por esse 

motivo, não foram elaborados conjuntos de validação para ingressantes de 2010, pois o 

escopo de dados apresentado anteriormente delimitou as informações que fariam parte 

do experimento a esse ano de 2010.  

A ideia de se utilizar vários conjuntos de treinamento para um único conjunto de 

validação é a possibilidade de se avaliar qual deles elaboraria o modelo com a melhor 

avaliação quando submetido ao conjunto de validação e, com isso, definir a quantidade 

de dados necessária em um conjunto de treinamento para se obter um bom modelo de 

classificação. Esse seria então o modelo que melhor representa o comportamento 

evasivo implícito no conjunto de validação em análise. Para se delimitar o tamanho dos 

conjuntos de treinamento foram estabelecidos alguns critérios, respeitando o que já foi 

apresentado sobre o escopo dos dados analisados na UFSJ: 

• Os dados mais antigos que compuseram algum dos conjuntos de treinamento 

foram os de alunos que ingressaram em 2010. 

• Os dados mais recentes que compuseram algum dos conjuntos de treinamento 

foram os de alunos que ingressaram no ano imediatamente anterior ao ano de 

ingresso dos alunos que compuseram o conjunto utilizado para validar o modelo 

que o treinamento gerou. 

• Cada novo conjunto de treinamento foi formado com informações incrementais 

de anos anteriores, ou seja, os dados mais recentes fizeram parte de todos os 

conjuntos de treinamento, sendo acrescidos de outros mais antigos. 

Apresentadas as características de formação dos conjuntos de treinamento, o 

Quadro 12 abaixo estabelece todos os conjuntos gerados dentro do escopo de dados 

analisados na UFSJ. 

 

Quadro 12 - Conjuntos de Treinamento formados para o experimento na UFSJ 

Conjunto de 

Validação 

Conjunto de 

Treinamento 

Descrição da composição 
Legenda: Classe “Evadiu” (E) e Classe “Não Evadiu” (NE) 

Conjunto 2017_1  

e 

Conjunto 2017_2 

Treino_1 • Ingressantes de 2016  

o Evadidos no 1º e 2º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2015 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 
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Treino_3 • Ingressantes de 2014 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Treino_5 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_4 

Treino_6 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_5 

Treino_7 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_6 

Conjunto 2016_1  

e 

Conjunto 2016_2 

Treino_1 • Ingressantes de 2015 

o Evadidos no 1º e 2º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2014 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Treino_5 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_4 

Treino_6 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_5 

Conjunto 2016_3 Treino_1 • Ingressantes de 2015 
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o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2014 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Treino_5 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_4 

Treino_6 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_5 

Conjunto 2015_1  

e 

Conjunto 2015_2 

Treino_1 • Ingressantes de 2014 

o Evadidos no 1º e 2º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Treino_5 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_4 

Conjunto 2015_3 Treino_1 • Ingressantes de 2014 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 
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Treino_2 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Treino_5 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_4 

Conjunto 2015_4 Treino_1 • Ingressantes de 2014 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Treino_5 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_4 

Conjunto 2014_1  

e 

Conjunto 2014_2 

Treino_1 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º e 2º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 
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o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Conjunto 2014_3 Treino_1 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Conjunto 2014_4 Treino_1 • Ingressantes de 2013 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Treino_4 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_3 

Conjunto 2013_1  

e 

Conjunto 2013_2 

Treino_1 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º e 2º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 
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Treino_3 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Conjunto 2013_3 Treino_1 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Conjunto 2013_4 Treino_1 • Ingressantes de 2012 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Treino_3 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_2 

Conjunto 2012_1  

e 

Conjunto 2012_2 

Treino_1 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º e 2º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Conjunto 2012_3 Treino_1 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

Treino_2 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Conjunto 2012_4 Treino_1 • Ingressantes de 2011 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 
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Treino_2 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

• Integrantes do Treino_1 

Conjunto 2011_1  

e 

Conjunto 2011_2 

Treino_1 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º e 2º anos → E 

o Demais → NE 

Conjunto 2011_3 Treino_1 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º e 3º anos → E 

o Demais → NE 

Conjunto 2011_4 Treino_1 • Ingressantes de 2010 

o Evadidos no 1º, 2º, 3º e 4º anos → E 

o Demais → NE 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

De acordo com o Quadro 12, o conjunto inicial, chamado de Treino_1, sempre 

envolve informações de ingressantes do ano imediatamente anterior ao ano dos 

ingressantes do conjunto que irá validar o modelo. Já o conjunto chamado de Treino_2, 

envolve informações do Treino_1 acrescidas de informações dos ingressantes do 

segundo ano imediatamente anterior ao ano dos ingressantes do conjunto que irá validar 

o modelo. Essa lógica de formação dos conjuntos de treinos se estende até o último 

conjunto, o Treino_7, de forma incremental.  

Uma observação importante é a de que os conjuntos de validação do primeiro e 

do segundo ano possuem conjuntos de treinamento semelhantes. Isso ocorre pelo fato de 

os conjuntos de treinamento utilizados para analisar a evasão que ocorre no primeiro 

ano de curso não servirem para elaboração de modelo preditivo (conforme já 

mencionado no tópico do escopo dos dados na UFSJ), mas somente para elaboração de 

modelo que contribua com a compreensão e prevenção do comportamento evasivo. 

Dessa forma, esses conjuntos de treinamento utilizam dados consolidados inclusive no 

ano em que serão validados, o que seria impossível para a elaboração de um modelo 

preditivo, já que esses dados ainda não existiriam. 

Diante da necessidade de se estabelecer os modelos ideais para a análise da 

evasão na UFSJ, foram realizados experimentos com todos os conjuntos apresentados 

no Quadro 12. A ideia desses experimentos era simplificar o processo de criação dos 

modelos de aprendizagem sobre o comportamento evasivo na instituição, ao se 

estabelecer um tamanho ideal do conjunto de treinamento que fosse suficiente para 

elaborar bons modelos, e com isso desprezar os demais conjuntos de treinamento. Em 
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outras palavras, pretendia-se identificar qual dos conjuntos de treinamento (Treino_1, 

Treino_2, Treino_3, etc.) geraria modelos capazes de compreender o comportamento 

evasivo em cada um dos quatro primeiros anos de curso, independentemente se a análise 

fosse feita com base nos alunos ingressantes de 2011, 2012, 2013… ou de 2017. Os 

resultados desses experimentos serão apresentados no próximo tópico, em seção 

específica. 

Depois de elaborados todos os conjuntos de treinamento e validação, e depois de 

estabelecidos os conjuntos de treinamento ideais para a elaboração dos melhores 

modelos para análise da evasão na UFSJ, foi criado um script na linguagem de 

programação R com o objetivo de realizar as tarefas da mineração de dados. A 

linguagem R é um ambiente de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e 

gráficos, com diversas bibliotecas que contribuem para a aplicação de técnicas de 

mineração de dados. Esse script seguiu os passos da Figura 6 apresentada a seguir, que 

representa o procedimento metodológico de mineração de dados utilizado na análise da 

evasão universitária na UFSJ. 

 

Figura 6: Metodologia de utilização da Mineração de Dados para análise da evasão na 

UFSJ 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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1) Leitura dos arquivos gerados com os conjuntos de treinamento e 

validação. Esses arquivos foram gerados no formato “csv”, contendo na 

primeira linha a lista de atributos dos alunos, e nas demais os valores 

dos atributos referentes a cada aluno. A leitura desses arquivos foi 

realizada por meio de uma função específica para isso na linguagem R. 

2) Realização do pré-processamento das informações, uma etapa essencial 

na mineração de dados. As preparações na base de dados podem ser 

detalhadas da seguinte maneira: 

2.1.Alteração dos atributos que contêm nome de cidade, corrigindo 

duplicações provocadas por erro de digitação. 

2.2.Preencher os valores faltantes de texto com “não informado”. 

2.3.Preencher os valores faltantes numéricos com NULL. 

2.4.Transformar os valores de texto em categorias. 

2.5.Substituir as categorias por um número identificador. 

2.6.Excluir alguns atributos que possuem a grande maioria das 

informações como nulas. 

2.7.Substituir alguns valores inconsistentes que vieram da base de dados 

por “NA – Not Available”. 

2.8.Excluir os campos socioeconômicos dos conjuntos a partir de 2014 

e excluir alguns atributos acadêmicos pré-universidade dos 

conjuntos de 2017. 

3) Aplicação da técnica de árvore de decisão da mineração de dados sobre 

os conjuntos de treinamento, para a elaboração do modelo. Foi utilizada 

a técnica de árvore de decisão pelo fato de a mesma gerar modelos 

simples e interpretáveis por humanos, ao contrário de modelos baseados 

em outras técnicas como redes neurais, suport vectors, etc. Outro fator 

que contribuiu para a escolha dessa técnica foi o fato de que os 

resultados não deram tanta diferença quando comparados com outras 

técnicas.  

3.1. Aplicação da rotina de geração do modelo sobre o conjunto de 

treinamento. 

◦ A base de treinamento é preparada para ser dividida em dois 

subconjuntos, e esse passo é realizado 10 vezes, sendo que em 
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cada uma das vezes a base é organizada de uma forma diferente, 

para que os subconjuntos possam ser formados com registros 

diferentes em cada passo. 

◦ O subconjunto A contém 85% dos registros e é utilizado para a 

criação do modelo. 

◦ O subconjunto B contém 15% dos registros e é utilizado para o 

teste do modelo criado.  

◦ Ambos os subconjuntos possuem a informação de qual classe 

cada registro pertence (classe “Evadiu” ou “Não Evadiu”). 

◦ É utilizado o método de criação da árvore de decisão com os 

dados do subconjunto A, sendo que essa árvore é gerada com o 

conhecimento adquirido por meio da relação dos atributos com a 

classe de cada registro. Em outras palavras, o algoritmo aprende 

a relação das informações dos atributos de cada registro com a 

classe à qual ele pertence (“Evadiu” ou “Não Evadiu”), e a partir 

desse aprendizado é gerada uma árvore onde cada nó contém 

uma decisão que direciona a uma das duas classificações. 

◦ Os dados do subconjunto B (com exceção do atributo “classe”) 

são aplicados à árvore de decisão criada no passo anterior. Essa 

árvore tentará prever a qual classe cada registro pertence e essa 

previsão será comparada com a classe correta. As taxas de 

acerto e de erro das previsões é que determinarão a qualidade da 

árvore. 

3.2.Extração e armazenamento das métricas de desempenho do modelo 

para futura comparação entre os demais modelos criados. 

◦ A métrica utilizada para determinar a qualidade do modelo é a 

Macro F1. Essa métrica é uma média harmônica de outras duas 

métricas, precision e recall, apresentando a performance do 

classificador em um único indicador, com uma visão mais exata 

da eficiência do mesmo. 

◦ Para se determinar a métrica de Macro F1 que representa o 

modelo gerado com os x% dos atributos, é tirada a média das 10 

execuções apresentadas no item 3.1. 
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3.3.Aplicação do algoritmo de seleção de atributos Infogain para 

geração de um ranking dos atributos mais relevantes. Essa seleção 

dos x% atributos mais relevantes ocorre da seguinte maneira:  

◦ O Infogain atribui um peso para cada atributo, com base na 

relevância do mesmo para a determinação da classe de um 

conjunto de dados. 

◦ Os atributos são então ordenados levando-se em consideração 

esse peso. 

◦ Os x% mais relevantes são selecionados. 

3.4.Alteração do conjunto de treinamento inicial, excluindo 10% dos 

atributos menos relevantes, de acordo com o ranking estabelecido 

pelo Infogain. 

3.5.A rotina de geração do modelo é executada mais nove vezes, cada 

uma delas com 10% menos atributos, sempre retirando do conjunto 

de treinamento restante os 10% dos atributos menos relevantes.  

3.6.Depois de gerados 10 modelos, uma comparação das métricas 

armazenadas é realizada, e é então definido o percentual de atributos 

que gerou o melhor modelo. 

◦ O melhor modelo é escolhido não apenas com base na melhor 

métrica de Macro F1, mas também considerando o que utiliza o 

menor número de atributos. Ou seja, se duas métricas são 

estatisticamente similares, uma para o grupo de 70% dos 

atributos e a outra para o grupo de 20% dos atributos, adota-se 

como melhor modelo o que utiliza somente os 20% dos atributos 

mais relevantes. 

4) Validação do modelo utilizando o conjunto de validação. Esse passo 

utiliza o conjunto de validação já carregado pelo script R para verificar 

a qualidade real do modelo gerado, pois as informações do conjunto de 

validação não fizeram parte da elaboração do modelo e são de anos 

posteriores às informações do conjunto de treinamento. Isso garante que 

o modelo não foi influenciado pelas informações do conjunto de 

validação, o que indica que houve de fato um aprendizado sobre o 

comportamento evasivo. O conjunto de validação é então aplicado ao 
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modelo de árvore de decisão gerado, sem a utilização da informação da 

classe à qual cada registro pertence (“Evadiu” ou “Não Evadiu”) e a 

previsão gerada pelo modelo é comparada com a classe correta de cada 

registro.  

5) Extração das métricas de performance do modelo criado. Nesse caso, a 

métrica utilizada não foi a Macro F1 pelo fato de a base de dados do 

conjunto de validação estar um pouco desbalanceada, principalmente 

nos conjuntos que consideram os evadidos nos primeiros anos de curso 

(poucos registros pertencendo à classe “Evadiu” e muitos pertencendo à 

classe “Não Evadiu”). A métrica utilizada foi a Curva ROC, pois ela 

considera a proporção dos erros e acertos de cada classe, e se apresenta 

como uma melhor métrica para esse caso específico. 

 

 

6. RESULTADOS DA MINERAÇÃO DE DADOS NA UFSJ 

 

 

Os resultados da mineração de dados na UFSJ foram apresentados de duas 

maneiras. Primeiro, foram mostrados os resultados dos experimentos mencionados no 

capítulo anterior, com o intuito de se estabelecer os modelos ideais para a análise da 

evasão que ocorre nos quatro primeiros anos de curso na UFSJ. Em seguida, utilizando 

esses modelos ideais, foram apresentadas as previsões possíveis sobre a evasão para o 

ano de 2019, bem como os modelos que foram utilizados nessas previsões. 

 

6.1 Definição dos modelos ideais para análise da evasão na UFSJ 

 

Foram realizados alguns experimentos com todos os conjuntos de treinamento e 

validação, objetivando a definição dos conjuntos de treinamento que geram os melhores 

modelos para a análise da evasão que ocorre nos quatro primeiros anos de curso. Os 

resultados desses experimentos foram compilados e apresentados nos quatro quadros 

abaixo. 
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Quadro 13 - Resultados da análise da evasão registrada no 1º ano de curso 

 Val_2017_1 Val_2016_1 Val_2015_1 Val_2014_1 Val_2013_1 Val_2012_1 Val_2011_1 

Treino_1 0,9288  0,8464 0,8673 0,8255 0,5043 0,7242 0,7761 

Treino_2 0,9172  0,853  0,8363  0,6766  0,709     0,6215     

Treino_3 0,8477  0,8466  0,86  0,8012  0,622       

Treino_4 0,8668  0,8597  0,7879  0,7611     

Treino_5 0,8604  0,8616  0,8376      

Treino_6 0,85  0,8505       

Treino_7 0,829        

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Quadro 14 - Resultados da análise da evasão registrada no 2º ano de curso 

 Val_2017_2 Val_2016_2 Val_2015_2 Val_2014_2 Val_2013_2 Val_2012_2 Val_2011_2 

Treino_1 0,6815 0,6643 0,68 0,7779 0,4971 0,5345 0,5852 

Treino_2 0,6708  0,6528  0,7184  0,7973  0,7342    0,5241     

Treino_3 0,7076  0,6956  0,691  0,7903  0,7345      

Treino_4 0,6991  0,676  0,729  0,7995     

Treino_5 0,6944  0,6848  0,7321      

Treino_6 0,6972  0,6685       

Treino_7 0,7079        

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Quadro 15 - Resultados da análise da evasão registrada no 3º ano de curso 

 Val_2016_3 Val_2015_3 Val_2014_3 Val_2013_3 Val_2012_3 Val_2011_3 

Treino_1 0,6302 0,5799 0,6154 0,6831 0,7118 0,5658 

Treino_2 0,6268  0,6011  0,6674  0,6987  0,6921     

Treino_3 0,6676  0,6228  0,6576  0,6657    

Treino_4 0,6383  0,6077  0,6493     

Treino_5 0,6403  0,6306      

Treino_6 0,6194       

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Quadro 16 - Resultados da validação da evasão registrada no 4º ano de curso 

 Val_2015_4 Val_2014_4 Val_2013_4 Val_2012_4 Val_2011_4 

Treino_1 0,6339 0,6415 0,6384 0,6417 0,6054 

Treino_2 0,6351  0,6236  0,595      0,913027   

Treino_3 0,6257  0,6147  0,6112      

Treino_4 0,631  0,634     

Treino_5 0,6418      

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Os resultados foram separados em quatro quadros, cada um deles contendo a 

análise da evasão em um dos quatro primeiros anos de curso. Nos Quadros 13, 14, 15 e 
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16, cada linha representa um conjunto de treinamento (Treino_1, Treino_2, Treino_3, 

etc.) e cada coluna representa um conjunto de validação (Val_2015_4, Val_2014_4, 

etc.), conjuntos esses já explicados no capítulo anterior. O valor decimal no cruzamento 

linha x coluna varia entre 0 e 1 e é o resultado da métrica Curva ROC, que representa a 

performance da validação do modelo que foi criado pelo respectivo conjunto de 

treinamento. 

Inicialmente, adota-se o Treino_1 como conjunto de treinamento a ser utilizado, 

considerando o fato de ser o menor conjunto, o que propicia uma maior facilidade no 

levantamento das informações, uma maior eficiência no pré-processamento antes da 

mineração de dados e um menor custo computacional na aplicação da técnica de 

mineração. O objetivo dos resultados nos quadros acima é analisar se algum dos 

treinamentos, a partir do Treino_2, oferece um ganho de performance relevante em 

relação ao Treino_1, para justificar a adoção desse outro conjunto. 

Nos Quadros 13, 14, 15 e 16, os demais treinos foram comparados com o 

Treino_1, por meio do teste estatístico conhecido como Test-t de dupla calda, com 95% 

de confiança. Esse teste verifica duas hipóteses por meio de conceitos estatísticos e 

neste experimento foi utilizado para uma análise da melhoria/piora da métrica de 

performance. Os valores com um círculo azul  à direita representam a similaridade 

com a métrica do Treino_1; os valores com um triângulo vermelho  apontando para 

baixo representam uma piora em relação à métrica do Treino_1; enquanto que os 

valores com um triângulo verde  apontando para cima representam uma melhora em 

relação à métrica do Treino_1. 

Conforme podemos observar, em grande parte dos casos a utilização de 

conjuntos de treinamento que consideram um volume de dados maior que o ano 

imediatamente anterior ao ano que queremos analisar, apresenta uma piora de eficácia, 

ou seja, a avaliação do modelo gerado tende a apresentar mais erros de classificação. 

Por outro lado, mesmo nos casos onde o uso de conjuntos de treinamento maiores atinge 

alguns ganhos nos resultados, tratam-se de ganhos marginais, algo em torno de 1 a 2%.  

Além disso, a utilização desses conjuntos de treinamento maiores aumenta o 

consumo de tempo para a realização de todas as fases relacionadas à criação do modelo 

de classificação. Por esses motivos, fica claro que o conjunto de treinamento que 

oferece o melhor compromisso entre eficácia (qualidade dos resultados) e eficiência 

(baixo custo computacional e baixa complexidade de pré-processamento) é o que utiliza 

apenas os dados referentes ao ano imediatamente anterior ao ano que desejamos 
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analisar. Portanto, o conjunto de treinamento Treino_1 foi o conjunto utilizado em todas 

as avaliações da evasão que ocorre nos quatro primeiros anos de curso.  

A utilização de conjuntos de treinamento com dados mais recentes (que 

envolvem janelas temporais mais próximas) já é uma estratégia exaltada pela literatura, 

como pode ser visto na contribuição de MOURÃO et al. (2008), artigo cuja abordagem 

ocorre em um cenário de classificação de texto, onde os resultados apresentados 

demonstram que, dados temporalmente distantes, tendem a apresentar distorções, 

principalmente pelas mudanças que ocorrem ao longo dos anos, tanto nos atributos 

quanto na distribuição de classes.  

 

6.1.1 Exemplo de modelo de árvore de decisão para análise da evasão na 

UFSJ 

Para contribuir com uma melhor compreensão de como funcionam esses 

modelos de árvore de decisão, este tópico apresenta a figura da árvore de um dos 

modelos utilizados e a explicação de como é feita sua interpretação. Nesse exemplo, o 

modelo retratado é o que foi gerado para analisar as evasões que ocorreram com os 

alunos ingressantes de 2017 e que evadiram em 2018. 
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Figura 7: Modelo de árvore de decisão – ingressantes de 2017 que evadiram em 2018 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

O modelo apresentado na Figura 7 deve ser analisado de cima para baixo. A 

primeira análise se dá sobre o atributo “percentual_aprovacao_semestre_2”. Este 

parâmetro, conforme já diz o próprio nome, verifica o percentual de aprovação que o 

aluno teve nas disciplinas do segundo semestre. No modelo em questão, se esse 
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percentual for maior ou igual a 18% o aluno é classificado como “Não Evadiu” (61% 

dos alunos estavam nessa situação). Se o percentual for menor, várias outras condições 

devem ser então analisadas. A primeira delas é o atributo “cr_segundo_semestre”, que 

indica o coeficiente de rendimento do aluno no segundo semestre. Se esse valor for 

maior ou igual a 3,8 (28% dos alunos estariam nessa situação), o mesmo atributo deve 

ser novamente analisado, mas agora considerando duas faixas distintas, a que vai de 3,8 

até 5,4 e a que é maior ou igual a 5,5.  

Essa análise vai percorrendo os atributos e as condições até que o aluno seja 

classificado como “Evadiu” (representado pelo número 1) ou “Não Evadiu” 

(representado pelo número 0). Além dos dois atributos mencionados para esse modelo, 

outros dois apresentam relevância para a classificação: “media_faltas_semestre_2”, que 

considera a média de faltas que o aluno teve durante o segundo semestre; 

“media_nota_semestre_2”, que considera a média de notas que o aluno teve durante o 

segundo semestre.  

 

6.2 Previsões de evasão para o ano de 2019 

 

Como esse estudo se desenvolve sobre os dados da UFSJ consolidados até o 

final de 2018, essa seção se propõe a elaborar modelos para tentar prever os possíveis 

casos de evasão que ocorrerão no ano de 2019. As previsões para o ano de 2020 devem 

ser feitas após as informações de 2019 estarem consolidadas, conforme já explicado 

anteriormente. E como este estudo analisa somente as evasões que ocorrem nos quatro 

primeiros anos de curso, os ingressantes anteriores a 2016 não serão analisados, pois o 

quarto ano para esses alunos já foi concluído até 2018. Foram analisados, então: 

• os ingressantes de 2016, que possivelmente evadirão no quarto ano; 

• os ingressantes de 2017, que possivelmente evadirão no terceiro ano de curso; 

• e os ingressantes de 2018, que possivelmente evadirão no segundo ano de curso.  

É importante frisar que este trabalho não pretende afirmar que o quantitativo de 

alunos classificados como “Evadiu” na previsão dos três modelos abaixo está totalmente 

correto. É bem possível que alguns alunos que evadirão em 2019 não apareceram nesse 

quantitativo, como também é totalmente aceitável que vários alunos que apareceram 

nesse quantitativo não cheguem a evadir-se neste ano. Logo, o objetivo desta seção é 

apresentar um quantitativo de alunos que devem ser monitorados, pelo fato de terem 

apresentado atributos que refletem o comportamento evasivo mapeado pelos modelos de 
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aprendizagem. Esse resultado deve acender o sinal de alerta para os gestores 

institucionais, direcionando parte dos esforços de combate ao fenômeno da evasão para 

um grupo considerado “de risco” pelos modelos de aprendizagem. Os modelos de 

árvore de decisão apresentados nos próximos tópicos podem ser utilizados por esses 

gestores não somente para a previsão dos alunos que evadirão em 2019, mas também 

para entender quais atributos estão relacionados entre os mais relevantes para 

determinar o comportamento evasivo desse grupo de alunos, e quais os valores desses 

atributos direcionam o fluxo do modelo para o caminho que leva à classificação de 

evasão. 

 

6.2.1 Previsão da evasão para os ingressantes de 2016 

 

O modelo elaborado para a previsão da evasão que ocorrerá em 2019 dos 

ingressantes de 2016 utiliza um conjunto de treinamento formado pelas informações 

consolidadas dos ingressantes de 2015, onde quem evadiu até o quarto ano está 

associado à classe “Evadiu” e quem não evadiu até o quarto ano (e ainda está vinculado 

à instituição) está associado à classe “Não Evadiu”. De um total de 1111 alunos ainda 

vinculados, o modelo previu que 218 evadirão em 2019. O Quadro 17 mostra a divisão 

dessas possíveis evasões dentro das áreas de conhecimento: 

 

Quadro 17 - Previsão da evasão dos ingressantes de 2016 por Área de Conhecimento 

 

Ciências 

Agrárias 
Ciências 

Biológicas 
Ciências 

da Saúde 
Ciências 

Exatas e 

 da Terra 

Ciências 

Humanas 
Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Engenharias Linguística, 

Letras e 

 Artes 

36 8 9 27 21 26 80 11 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A maior concentração das previsões está na área das Engenharias, com 36,70% 

de representação. A segunda maior representação é da área de Ciências Agrárias 

(16,51%), seguida da área de Ciências Exatas e da Terra (12,39%), Ciências Sociais 

Aplicadas (11,93%), Ciências Humanas (9,63%), Linguística, Letras e Artes (5,05%), 

Ciências da Saúde (4,13%) e Ciências Biológicas (3,67%). 

O modelo de árvore de decisão gerado para essa previsão é o apresentado na 

Figura 8 abaixo: 
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Figura 8: Modelo Preditivo - ingressantes de 2016 que evadirão em 2019 

 

 

Fonte: Elaborado elo Autor. 

 

O modelo acima ficou bastante fragmentado e nenhum atributo se destacou de 

forma contundente na determinação do comportamento evasivo. Ainda assim, é válida a 

análise de alguns atributos chaves para o processo da evasão, como o percentual de 

aprovação, o coeficiente de rendimento e a assiduidade, todos aferidos no segundo 

semestre. Além desses, vários outros atributos referentes ao desempenho acadêmico (do 
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primeiro e segundo semestres), informações pré-universidade, e até mesmo informações 

sobre a forma de ingresso dos alunos contribuíram para a classificação dos alunos.  

 

6.2.2 Previsão da evasão para os ingressantes de 2017 

 

O modelo elaborado para a previsão da evasão que ocorrerá em 2019 dos 

ingressantes de 2017 utiliza um conjunto de treinamento formado pelas informações 

consolidadas dos ingressantes de 2016, onde quem evadiu até o terceiro ano está 

associado à classe “Evadiu” e quem não evadiu até o terceiro ano (e ainda está 

vinculado à instituição) está associado à classe “Não Evadiu”. De um total de 1440 

alunos ainda vinculados, o modelo previu que 150 evadirão em 2019. O Quadro 18 

mostra a divisão dessas possíveis evasões dentro das áreas de conhecimento: 

 

Quadro 18 - Previsão da evasão dos ingressantes de 2017 por Área de Conhecimento 

 

Ciências 

Agrárias 
Ciências 

Biológicas 
Ciências 

da Saúde 
Ciências 

Exatas e 

 da Terra 

Ciências 

Humanas 
Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Engenharias Linguística, 

Letras e 

 Artes 

24 10 4 24 6 17 60 5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A maior concentração das previsões nesse caso também está na área das 

Engenharias, com 40% de representação. A segunda maior representação ficou dividida 

entre as áreas de Ciências Agrárias e Ciências Exatas e da Terra (ambas com 16%), 

seguidas da área de Ciências Sociais Aplicadas (11,33%), Ciências Biológicas (6,66%), 

Ciências Humanas (4%), Linguística, Letras e Artes (3,33%) e Ciências da Saúde 

(2,66%). 

O modelo de árvore de decisão gerado para essa previsão é o apresentado na 

Figura 9 abaixo: 
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Figura 9: Modelo Preditivo - ingressantes de 2017 que evadirão em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Esse modelo acima ficou mais claro do que o anterior, sendo muito nítida a 

importância da avaliação do percentual de aprovação no segundo semestre, cujos 

índices de aprovação menores que 27% são determinantes para a investigação da evasão 
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(41% de alunos estavam nessa situação). Outra informação determinante é o coeficiente 

de rendimento desse mesmo período, cujos índices abaixo de 5,3 podem ser 

considerados como fortes indícios de evasão (32% de alunos estavam nessa situação), 

principalmente se esses índices estiverem também abaixo de 2,4 (24% e alunos estavam 

nessa situação). Outras duas informações que contribuem bastante para a avaliação são 

a assiduidade e a média de notas, ambas aferidas no segundo semestre. 

 

6.2.3 Previsão da evasão para os ingressantes de 2018  

 

O modelo elaborado para a previsão da evasão que ocorrerá em 2019 dos 

ingressantes de 2018 utiliza um conjunto de treinamento formado pelas informações 

consolidadas dos ingressantes de 2017, onde quem evadiu até o segundo ano está 

associado à classe “Evadiu” e quem não evadiu até o segundo ano (e ainda está 

vinculado à instituição) está associado à classe “Não Evadiu”. De um total de 1494 

alunos ainda vinculados, o modelo previu que 116 evadirão em 2019. O Quadro 19 

mostra a divisão dessas possíveis evasões dentro das áreas de conhecimento: 

 

Quadro 19 - Previsão da evasão dos ingressantes de 2018 por Área de Conhecimento 

 

Ciências 

Agrárias 
Ciências 

Biológicas 
Ciências 

da Saúde 
Ciências 

Exatas e 

 da Terra 

Ciências 

Humanas 
Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Engenharias Linguística, 

Letras e 

 Artes 

18 9 4 22 8 15 32 8 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

Mais uma vez a maior concentração das previsões está na área das Engenharias, 

com 27,59% de representação. A segunda maior representação ficou com a área de 

Ciências Exatas e da Terra (18,97%), seguidas da área de Ciências Agrárias (15,52%), 

Ciências Sociais Aplicadas (12,93%), Ciências Biológicas (7,76%), Ciências Humanas 

e Linguística, Letras e Artes (ambas com 6,90%) e Ciências da Saúde (3,45%). 

O modelo de árvore de decisão gerado para essa previsão é o apresentado na 

Figura 10 abaixo: 
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Figura 10: Modelo Preditivo - ingressantes de 2018 que evadirão em 2019 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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E por fim, nesse modelo acima, mais uma vez fica nítida a importância da 

avaliação do percentual de aprovação no segundo semestre, cujos índices de aprovação 

menores que 13% são determinantes para a investigação da evasão (31% de alunos 

estavam nessa situação). Outra informação determinante é o coeficiente de rendimento 

desse mesmo período, onde índices abaixo de 5,4 podem ser considerados como fortes 

indícios de evasão (19% de alunos estavam nessa situação), mesmo que os alunos 

apresentem assiduidade. 

 

6.2.4 Considerações sobre as previsões 

 

Como podemos observar nos tópicos anteriores, a divisão das previsões entre as 

Áreas de Conhecimento demonstra a unanimidade da área das Engenharias como a área 

que apresenta maior risco de evasão. Outras três áreas apresentam riscos menores que a 

das Engenharias, porém muito relevantes também, como a de Ciências Agrárias, a de 

Ciências Exatas e da Terra e a área de Ciências Sociais Aplicadas. As demais áreas 

apresentam riscos bem menores. 

A recomendação desse trabalho é que se concentre os esforços e ações de 

combate ao fenômeno da evasão nessas quatro áreas mencionadas no parágrafo anterior, 

pois as mesmas representam pelo menos 75% das previsões para o ano de 2019. 

Por fim, os resultados apresentados sobre as previsões para o ano de 2019 devem 

ser cuidadosamente analisados pelos gestores institucionais. O quantitativo geral 

apresentado acende o alerta para o risco de evasão nesse ano, e o detalhamento desse 

quantitativo em cada uma das Áreas de Conhecimento contribui para direcionar as ações 

desses gestores. Entretanto, as ações aqui mencionadas devem ter um caráter reativo e 

imediato, com o intuito de se tentar reverter uma situação que está em andamento. Ou 

seja, quando essas previsões são realizadas, os gestores têm pouco tempo para tentar 

resgatar o discente, fator que também deve ser considerado para a formulação dessas 

ações. 
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7. ANÁLISE DOS ATRIBUTOS 

 

Este capítulo pretende, inicialmente, responder à pergunta de pesquisa proposta 

no início deste trabalho, momento em que se questionou as análises possíveis em 

relação a evasão na UFSJ a partir de técnicas de mineração de dados, com base nos 

dados pessoais, acadêmicos e socioeconômicos, dos discentes, armazenados na base de 

dados da instituição. Serão apresentados os atributos gerados pelos modelos de 

mineração de dados, acompanhados de uma avaliação dos atributos mais relevantes, 

tanto para o cenário completo, ou seja, de todos os cursos quanto para cada área de 

conhecimento. O intuito dessa análise, além de responder à pergunta de pesquisa, é 

possibilitar uma compreensão do comportamento evasivo em toda a instituição e 

também de cada área de conhecimento, possibilitando, inclusive, uma comparação entre 

os comportamentos de cada área. 

A abordagem desses atributos possibilitará uma série de análises que 

contribuirão para que a gestão da UFSJ possa melhorar a forma de lidar com o 

fenômeno da evasão na instituição. Dentre as questões que se pretende esclarecer, estão:  

• Quais tipos de atributos (pessoais, acadêmicos ou socioeconômicos) são mais 

determinantes para o comportamento evasivo na instituição? E para cada área de 

conhecimento? 

• Quais atributos são mais relevantes para a análise da evasão que ocorre em cada 

um dos quatro primeiros anos de cada curso na UFSJ? E dentre esses atributos, 

quais estão presentes em todos os anos?  

• Quais atributos são mais relevantes para a análise da evasão em cada uma das 

Áreas de Conhecimento? 

• Esses atributos mais relevantes variam ao longo dos anos? E entre as Áreas de 

conhecimento? 

• Existem Áreas de Conhecimento com atributos similares? 

As respostas a todas essas questões visam contribuir para a compreensão do 

fenômeno da evasão na UFSJ e possibilitam uma análise crítica sobre as políticas 

públicas voltadas para a área da educação. 
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7.1 Relação dos atributos mais relevantes para todos os cursos da UFSJ 

 

O principal tipo de atributo que os modelos de aprendizagem utilizam para 

mapear o comportamento evasivo na UFSJ foram os atributos acadêmicos. As 

informações que refletem o desempenho acadêmico dos alunos, coletadas ao longo do 

primeiro ano de curso, aparecem entre as mais relevantes em todos os modelos gerados 

e em todos os anos analisados, independentemente se a análise foi feita no cenário de 

toda a instituição ou de cada área de conhecimento em separado. 

Será apresentado, a seguir, o Quadro 20 contendo a relação dos atributos que se 

repetem em todos os conjuntos de treinamento, de cada ano analisado, considerando 

sempre os atributos que foram mais relevantes para a elaboração dos modelos. 

 

Quadro 20 - Relação dos atributos mais importantes na análise da evasão que ocorre nos 4 

primeiros anos de curso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Como podemos observar no Quadro 20, a evasão que ocorre no primeiro ano de 

curso pode ser compreendida ao se analisar o desempenho acadêmico e a assiduidade 

dos discentes nos dois primeiros semestres de curso, assim como a percepção dos 

mesmos em relação ao docente, obtida pela avaliação respondida no final do segundo 

semestre.  

Evasão Ano 1 Evasão Ano 2 Evasão Ano 3 Evasão Ano 4 

conceito_avaliacao_sobre 

_docente_semestre_2 

conceito_avaliacao_sobre 

_docente_semestre_2 

conceito_avaliacao_sobre 

_docente_semestre_2 

conceito_avaliacao_ 

discente_semestre_2 

cr_primeiro_semestre cr_primeiro_semestre cr_primeiro_semestre 
conceito_avaliacao_sobre 

_docente_semestre_2 

cr_segundo_semestre cr_segundo_semestre media_faltas_primeiro_ano cr_primeiro_semestre 

media_faltas_semestre_1 media_faltas_semestre_1 media_faltas_semestre_2 media_faltas_primeiro_ano 

media_faltas_semestre_2 media_faltas_semestre_2 media_nota_semestre_2 media_faltas_semestre_1 

media_nota_semestre_2 media_nota_primeiro_ano nota_discip_1_ordem_reprov media_faltas_semestre_2 

percentual_aprovacao 

_semestre_2 
media_nota_semestre_2 nota_discip_2_ordem_reprov media_nota_primeiro_ano 

 nota_discip_1_ordem_reprov nota_discip_3_ordem_reprov media_nota_semestre_2 

 nota_discip_2_ordem_reprov 
percentual_aprovacao 

_semestre_2 
nota_discip_3_ordem_reprov 

 nota_discip_3_ordem_reprov  
percentual_aprovacao_ 

primeiro_ano 

 
percentual_aprovacao 

_semestre_2 
 

percentual_aprovacao 

_semestre_2 

 quant_discip_cursada   
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Já a evasão que ocorre no segundo ano de curso pode ser compreendida ao se 

analisar os quesitos apresentados na análise do primeiro ano em conjunto com outras 

duas situações, a saber: o desempenho do discente nas 3 disciplinas com maior índice de 

reprovação no primeiro ano de curso e o volume de disciplinas cursadas pelo discente 

no primeiro ano de curso. A evasão que ocorre no terceiro ano de curso pode ser 

compreendida ao se analisar os quesitos apresentados na análise do segundo ano, com 

exceção do volume de disciplinas cursadas. Por fim, a evasão que ocorre no quarto ano 

de curso pode ser compreendida ao se analisar os quesitos apresentados na análise do 

primeiro ano em conjunto com outras duas situações, a saber: o desempenho do discente 

na disciplina com terceiro maior índice de reprovação no primeiro ano de curso e o 

resultado da autoavaliação que o discente faz ao fim do segundo semestre.  

Numa análise geral, cinco atributos aparecem em todos os modelos de evasão 

nos quatro anos e por isso podem ser considerados mais importantes dentre os demais 

para a compreensão do comportamento evasivo na UFSJ. São eles: 

• conceito_avaliacao_sobre_docente_semestre_2; 

• cr_primeiro_semestre; 

• media_faltas_semestre_2; 

• media_nota_semestre_2; 

• percentual_aprovacao_semestre_2. 

Diante desses cinco atributos, é possível inferir que os atributos aferidos no 

segundo semestre são os mais determinantes para se compreender o comportamento 

evasivo do discente na instituição. O desempenho acadêmico do primeiro semestre 

também aparece entre os atributos mais importantes, porém fica nítida a diferença entre 

o número de atributos dos dois semestres. E a análise final fica em torno do 

desempenho acadêmico, da assiduidade e da percepção dos discentes em relação à 

atuação docente. 

A mudança nos atributos de cada modelo ao longo dos anos pode ser 

representada pelo coeficiente de jaccard, que é uma métrica estatística usada para 

comparar a similaridade (valores próximos de 1) e a diversidade (valores próximos de 

0) de conjuntos. O Gráfico 1 apresenta a variação desses atributos ao longo dos anos e, 

principalmente, a diversidade dos mesmos em janelas temporais mais distantes.  
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Gráfico 1 - Comparação de atributos dos modelos de evasão nos quatro anos de curso 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme podemos observar no Gráfico 1, independentemente do ano em que o 

fenômeno da evasão ocorreu, os conjuntos de atributos mais recentes apresentam uma 

relevante diversidade em relação aos conjuntos de atributos dos anos mais antigos. 

Mesmo em situações em que a comparação entre os conjuntos de atributos apresenta 

uma variação de similaridade que não segue uma linha inteiramente decrescente 

(algumas melhoras em relação a conjuntos de anos intermediários), a comparação com 

os conjuntos mais antigos sempre reflete a diversidade em janelas temporais mais 

distantes.  

Essa análise contribui para reforçar a utilização de conjuntos de treinamento 

mais recentes (como já estipulado no tópico 6.1), como forma de criar modelos que 

respeitem o fato de que alguns atributos podem deixar de ser relevantes ao longo do 

tempo, seja por questões sazonais, mudanças em políticas públicas ou até mesmo 

mudanças no perfil do público-alvo. 
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7.2 Relação dos atributos relevantes em cada Área de Conhecimento da UFSJ 

 

 

Cada Área de Conhecimento da UFSJ possui cursos de natureza diferente e, 

possivelmente, o comportamento evasivo em cada uma dessas áreas pode variar. O 

mesmo processo de levantamento dos atributos que compõe os modelos de 

aprendizagem do comportamento evasivo foi realizado para cada uma dessas áreas, e o 

resultado é apresentado no Quadro 21. 

 
 Quadro 21 - Atributos mais importantes por Área de Conhecimento 

 

Ciências  

Agrárias 
Ciências  

da Saúde 
Ciências  

Humanas 
Ciências  

Sociais  

Aplicadas 

Engenharias Linguística,  

Letras e 

 Artes 

cr_segundo 

_semestre 

conceito_ava 

liacao_sobre 

_docente_ 

semestre_2 

media_nota_ 

semestre_2 
cr_segundo 

_semestre 

cr_segundo 

_semestre 

cr_segundo 

_se mestre 

media_nota 

_semestre_2 

cr_segundo 

_semestre 

conceito_ava 

liacao_sobre 

_docente_ 

semestre_2 

conceito_ava 

liacao_sobre 

_docente_ 

semestre_2 

conceito_ava 

liacao_sobre 

_docente_ 

semestre_2 

conceito_ava 

liacao_sobre 

_docente_ 

semestre_2 

conceito_ava 

liacao_sobre 

_docente_ 

semestre_2 

media_faltas_ 

semestre_2 
cr_segundo 

_semestre 

cr_primeiro 

_se mestre 

cr_primeiro 

_se mestre 

cr_primeiro 

_se mestre 

    media_nota 

_se mestre_2 

 

    media_faltas 

_se mestre_2 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

No Quadro 21, os atributos apresentados são os que se repetem em todos os 

modelos e em todos os anos em determinada área de conhecimento, considerados os 

mais importantes para aquela área. 

Como podemos observar, a Área de Conhecimento das Engenharias possui cinco 

atributos considerados mais importantes, quatro deles envolvendo informações 

referentes ao segundo semestre e apenas um envolvendo informações do primeiro 

semestre. Esses atributos representam o desempenho acadêmico dos alunos nos dois 

semestres; a assiduidade no segundo semestre; e os resultados da avaliação discente 
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referente ao docente realizada no final do segundo semestre. Esses cinco atributos são 

também os que aparecem dentre os atributos mais importantes de outras cinco áreas 

(cada uma delas contendo três deles).  

As Áreas de Conhecimento de Ciências Agrárias e Ciências Humanas possuem 

os mesmos atributos na lista dos mais importantes, envolvendo somente informações do 

segundo semestre, relacionadas com o desempenho acadêmico e o resultado da 

avaliação discente referente aos docentes. Já as áreas de Ciências Sociais Aplicadas e 

Linguística, Letras e Artes também possuem atributos similares na lista dos mais 

importantes, porém diferentes das duas áreas anteriores. Nessas áreas são considerados 

tanto o desempenho acadêmico e o resultado da avaliação discente no segundo semestre 

quanto o desempenho acadêmico do primeiro semestre. A área de Ciências da Saúde 

possui como atributos na lista dos mais importantes o desempenho acadêmico e o 

resultado da avaliação discente no segundo semestre, porém se difere das quatro áreas 

anteriores por considerar também a assiduidade do aluno nesse período. Somente as 

áreas de Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da Terra que não apresentaram 

atributos mais importantes, ou seja, não houve um atributo sequer que se repetiu em 

todos os modelos e em todos os anos de análise. Por isso essas duas áreas não foram 

apresentadas no Quadro 21. 

Diante dessas análises é possível inferir que, assim como acontece no contexto 

geral da UFSJ, os atributos aferidos no segundo semestre são os mais determinantes 

para se compreender o comportamento evasivo dos discentes nas áreas de Ciências 

Agrárias, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, 

Engenharias e Linguística, Letras e Artes. Como as áreas de Ciências Biológicas e 

Ciências Exatas e da Terra não apresentaram atributos gerais mais importantes (que se 

repetem em todos os modelos e em todos os anos de análise), essas poderão ser melhor 

analisadas ao se comparar os atributos mais relevantes de seus modelos com os de 

outras áreas, e dessa forma analisar essas duas a partir de áreas similares. 

Uma comparação entre os atributos mais relevantes dos modelos de cada área 

pode ser feita utilizando o coeficiente de jaccard. O Gráfico 2 destaca essa comparação. 
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Gráfico 2 - Coeficiente de Jaccard entre as Áreas de Conhecimento 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Uma primeira análise pode ser feita em relação às duas áreas que não 

apresentam atributos gerais mais importantes. A área de Ciências Biológicas apresenta 

atributos que se diferem bastante das demais áreas, tendo como mais próxima a 

Linguística, Letras e Artes. Já a área de Ciências Exatas e da Terra possui atributos que 

se assemelham mais aos da área de Ciências Humanas. 

A área de Ciências Agrárias se mostra com atributos mais similares às das áreas 

de Ciência Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes. A área 

de Ciências da Saúde apresenta atributos com uma tímida similaridade com a área de 

Ciências Humanas. A área de Ciências Humanas apresenta atributos mais similares aos 

das áreas de Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias e 

Engenharias. A área de Ciências Sociais Aplicadas se mostra com atributos mais 

similares aos das áreas de Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Engenharias e 

Ciências Agrárias. A área de Engenharia se mostra com atributos mais similares aos da 

área de Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e Ciências Sociais e Aplicadas. E 

por fim, a área de Linguística, Letras e Artes se mostra com atributos mais similares aos 
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da área de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Agrárias e 

Engenharias. 

Essa similaridade entre as áreas é importante para o direcionamento e o 

dimensionamento das ações a serem tomadas no combate à evasão universitária, no 

sentido de que uma determinada ação poderia ser aplicada para áreas similares, 

otimizando esforços e reduzindo os recursos necessários. Uma ação adotada para a área 

de Ciências Humanas, por exemplo, poderia ser também direcionada para cinco Áreas 

de Conhecimento que possuem atributos similares. 

 

7.3 Análise crítica dos resultados 

 

Uma primeira análise pode ser desenvolvida em relação à identificação do 

principal tipo de atributo nos modelos de aprendizagem. O fato de os atributos 

acadêmicos terem se destacado na elaboração dos modelos de mineração de dados 

propicia a interpretação de que existe um vínculo entre as causas da evasão e o conceito 

de “fracasso acadêmico”, mencionado por Tinto (1975). Esse fracasso é representado 

pela incapacidade do aluno em lidar com as dificuldades de suas atribuições no início do 

curso. Além disso, o fato de os outros tipos de atributos, sobretudo os socioeconômicos, 

não terem aparecido entre os mais relevantes, propicia a interpretação de que essas 

causas da evasão se distanciam do conceito de “desistência voluntária”, também 

mencionado por Tinto (1975). Esse tipo de desistência estaria mais associado a questões 

não acadêmicas, que desestimulam ou inviabilizam a continuidade dos estudos nessa 

instituição. É importante frisar algumas observações sobre essa segunda inferência: 

• Os atributos socioeconômicos fizeram parte somente dos modelos elaborados 

pelos conjuntos de treinamento formados com dados de alunos que ingressaram 

antes do ano de 2014, conforme já explicado. Logo, para os modelos formados 

com dados após 2014, é óbvio que esse tipo de informação não apareceria como 

relevante. Porém, esses atributos não apareceram como relevantes nem mesmo 

antes de 2014, o que pode ser um indício de que as questões socioeconômicas 

não interferem na evasão analisada na UFSJ ou, partindo de outra perspectiva, o 

fato dessas informações estarem incompletas impossibilita qualquer inferência 

nesse sentido. 

• As Políticas Públicas Educacionais implementadas na UFSJ, principalmente as 

relacionadas com a assistência estudantil, foram voltadas para a questão da 
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vulnerabilidade socioeconômica, o que pode ter contribuído para que esse tipo 

de problema não se tornasse decisivo para a ocorrência do fenômeno evasivo na 

instituição. A própria expansão promovida pelo REUNI contribuiu para uma 

maior distribuição dos campi em diferentes regiões do estado, o que em muitos 

casos minimizou as distâncias de deslocamento dos alunos, facilitando a 

permanência dos mesmos. 

Entretanto, esse resultado que apresenta os atributos acadêmicos como os mais 

relevantes para análise do comportamento evasivo na UFSJ, não descarta a importância 

dos atributos pessoais e socioeconômicos para as causas reais da evasão. Ele 

simplesmente demonstra que, dentre os dados coletados e utilizados para o aprendizado 

dos modelos, as informações acadêmicas foram as que conseguiram contribuir da 

melhor forma com o mapeamento do comportamento evasivo dos alunos da instituição. 

Uma outra análise, relacionada aos atributos mais relevantes na evasão que 

ocorre em cada um dos quatro primeiros anos de curso, faz-se necessária. Os atributos 

que representam a evasão no primeiro ano remetem ao impacto inicial causado tanto 

pelo mau desempenho acadêmico, quanto pela satisfação do aluno em relação à atuação 

docente. A primeira das duas variáveis pode ter origem no desconhecimento de muitos 

alunos em relação ao ritmo de estudos em uma universidade e ao novo tipo de convívio 

social, quase sempre diferentes do que ocorre no ensino médio.  

O modelo de Tinto (1975) já frisava essa dificuldade de transição da postura 

juvenil para adulta, ressaltando que os vínculos anteriores, seja com círculos sociais ou 

até membros da família, podem contribuir para o fracasso dessa transição. Já em relação 

à satisfação, Hackman e Dysinger (1970) frisam que a interação entre os alunos e seus 

ambientes particulares de faculdade proporciona a oportunidade de assimilar com 

sucesso os sistemas acadêmico e social. Ou seja, uma dificuldade nessa interação 

prejudica a satisfação do aluno, e isso se reflete em suas avaliações sobre o sistema de 

ensino, nesse caso, a avaliação docente. 

A assiduidade também aparece entre os atributos da evasão no primeiro ano de 

curso. Essa característica faz parte da variável acadêmica abordada pelo modelo de 

Bean e Metzner (1985) e denota, no primeiro ano, o comprometimento do aluno com os 

estudos. Principalmente nesse primeiro período, a assiduidade tem uma conotação de 

comprometimento, afinal, faltas sequenciais e injustificáveis, logo no primeiro ano de 

curso, indicam um estudante descompromissado. O termo comprometimento foi 

mencionado por vários teóricos, como Spady (1970), Tinto (1975), Hackman e 
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Dysinger (1970), Freitas (2009), dentre outros. A falta de comprometimento no 

primeiro ano é um forte indício de que o aluno evadirá da instituição. 

Os atributos que representam a evasão no segundo ano são bem parecidos com 

os do primeiro ano. O que muda é o aparecimento de atributos que representam o 

fracasso acadêmico dos alunos nas três disciplinas de maior índice de reprovação no 

primeiro ano, nos respectivos cursos. Normalmente, essas disciplinas são pré-requisitos 

para várias outras disciplinas do curso, e a reprovação nas mesmas causa um efeito 

cascata no qual o aluno fica impossibilitado de dar continuidade à sua grade curricular 

nos prazos normais. Alunos nessa situação se veem obrigados a adiar o prazo de 

término do curso e a refazer as disciplinas em que foram reprovados, para somente 

depois retornar ao fluxo normal. Esse atraso pode desestimular os alunos e contribuir 

para o abandono. 

Continuando na análise da evasão em cada ano, os atributos que representam o 

fenômeno no terceiro ano seguem a mesma lógica do segundo ano. O destaque fica mais 

uma vez para as reprovações nas três disciplinas com maior índice de reprovação, 

devido ao fato desses alunos estarem enfrentando o tal efeito cascata. As reprovações do 

primeiro ano impediram a continuidade do fluxo normal, e a ocorrência de novas 

reprovações nessas disciplinas de primeiro ano, fato muito comum em várias Áreas de 

Conhecimento (principalmente em disciplinas de exatas), pode contribuir para 

intensificar a falta de estímulo e fazer com que os alunos repensem suas aptidões para o 

curso escolhido. 

Por fim, os atributos que representam o fenômeno no quarto ano também 

seguem parcialmente a lógica do segundo e terceiro anos. O diferencial desse quarto ano 

é o aparecimento do atributo que reflete a satisfação do aluno em relação a si próprio. A 

autoavaliação foi realizada ao final do segundo semestre, mas já dá indícios de que o 

aluno não vai concluir o curso. É uma situação que remete à falta de aptidão com o 

curso ou de interação com a universidade, e, apesar de não estar presente nos atributos 

de anos anteriores, demonstra o quão é importante essa satisfação desde o início, para 

evitar esse longo percurso para lugar algum. 

Os atributos que se repetem em todos os anos reforçam as questões de 

comprometimento, de satisfação e de desempenho acadêmico, mencionadas na 

literatura, e que contribuem para a permanência do aluno também na UFSJ. A Figura 11 

foi elaborada para sintetizar todas as análises críticas e facilitar a visualização das 

percepções pretendidas por este estudo. Ela foi desenvolvida com base na Figura 4 
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sobre a macrovisão das causas que levam à evasão nas IES brasileiras, elaborada por 

Cislaghi (2008), contudo retrata as impressões obtidas pelas análises críticas deste 

tópico, relacionadas com este estudo da evasão na UFSJ. 

 

Figura 11: Macrovisão sugerida para a gestão do fenômeno de evasão na UFSJ 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, baseada em Cislaghi (2008). 
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A Figura 11 ressalta os principais problemas que levam à evasão na UFSJ, de 

acordo com o estudo realizado a partir dos resultados da mineração de dados. Ela 

sintetiza esses problemas em três tópicos (desempenho acadêmico, satisfação e 

assiduidade), apresentando como esses temas são distribuídos nos quatro primeiros anos 

de curso e mostrando quais deles possuem uma maior relevância para os dois grupos de 

áreas de conhecimento que foram formados. A Figura 11 apresenta, ainda, o papel do 

gestor institucional como um dos principais sujeitos no processo de combate e controle 

do fenômeno da evasão, desenvolvendo políticas educacionais voltadas para a dimensão 

pedagógica, cujo foco incidiria sobre a deficiência da formação em nível de Educação 

Básica e no suporte às disciplinas que representam maior entrave – e no que se refere à 

dimensão simbólica – atuando no acolhimento e integração do aluno às novas rotinas e 

culturas.  

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho se propôs a analisar a evasão universitária ocorrida no âmbito da 

graduação presencial da UFSJ entre 2010 e 2018 a partir da aplicação de técnicas de 

Mineração de Dados sobre as informações pessoais, acadêmicas e socioeconômicas dos 

alunos da instituição. A principal justificativa para a elaboração deste trabalho é a 

possibilidade de contribuição, tanto para a previsão de alunos que estão em grupo de 

risco de evasão, quanto – e principalmente – para a identificação e análise dos 

indicadores do comportamento evasivo, numa tentativa de diagnosticar o problema 

específico da realidade da UFSJ e, dessa maneira, auxiliar os gestores institucionais na 

prevenção ao fenômeno. Esta análise também visa auxiliar os gestores na identificação 

de possíveis disfunções na aplicação das políticas públicas educacionais, o que os 

possibilitariam redirecionar ou aperfeiçoar essas políticas para um atendimento mais 

efetivo e eficiente. 

Para contextualizar o cenário da evasão na UFSJ, inicialmente foi apresentado o 

referencial teórico começando pela conceituação sobre a essência e a finalidade das 

universidades. Depois foi traçada a trajetória histórica das universidades, desde seu 

surgimento até a sua expansão com o apoio das Políticas Públicas Educacionais nas 

últimas décadas, delimitando o estudo dentro do cenário do setor público. Em seguida 

foi abordada a forma de distribuição de recursos orçamentários para as IFES como um 
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dos motivos para o combate do fenômeno da evasão universitária. Foram apresentadas 

também algumas Políticas Públicas Educacionais voltadas para a UFSJ. Por fim, a 

história, os conceitos e as teorias sobre o fenômeno da evasão foram apresentados, 

assim como as técnicas de Mineração de Dados que identificariam os indicadores do 

comportamento evasivo na instituição, dentro da perspectiva da linha de pesquisa de 

Mineração de Dados Educacionais.  

Esse referencial teórico embasou o detalhamento sobre o estudo de caso na 

UFSJ, fornecendo os conceitos necessários para a investigação do fenômeno da evasão 

e as variáveis institucionais a serem investigadas. Diante do cenário estabelecido, o 

trabalho desenvolveu uma metodologia própria para a aplicação da mineração de dados 

na instituição, estipulando a forma como os conjuntos de treinamento e validação 

seriam elaborados e testados, com o intuito de definir o modelo de aprendizagem ideal 

para a análise da evasão na UFSJ. 

Como resultados, este trabalho inicialmente demonstrou o risco cada vez mais 

latente de se ignorar o fenômeno da evasão universitária, ao apresentar previsões 

preocupantes sobre possíveis evasões na UFSJ para o ano de 2019, em um cenário onde 

qualquer ação no intuito de reverter a situação deve ter um caráter preventivo e 

imediato. As previsões apresentam que, dos 4045 alunos que ingressaram entre 2016 e 

2018 e ainda estão vinculados à instituição, 484 apresentam atributos que os 

classificaram no grupo de risco da evasão que vai ocorrer ao longo do ano de 2019. 

Esses números afetam principalmente a área das Engenharias, e em menor quantidade, 

mas não menos preocupante, as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra e 

Ciências Sociais Aplicadas. A definição das áreas de maior risco possibilita o 

direcionamento dos esforços por parte dos gestores institucionais, contribuindo para a 

agilidade e precisão nas tomadas de decisão. Outra contribuição dessas previsões são os 

modelos gerados em forma de árvore de decisão, que podem auxiliar os gestores 

institucionais na compreensão dos valores de atributos que interferem negativa e 

positivamente no comportamento evasivo. 

Em relação ao levantamento dos atributos mais relevantes para o comportamento 

evasivo na UFSJ, cinco atributos apareceram em todos os modelos de evasão elaborados 

para avaliar a ocorrência do fenômeno nos quatro primeiros anos de curso. São eles: 

conceito_avaliacao_sobre_docente_semestre_2, cr_primeiro_semestre, 

media_faltas_semestre_2, media_nota_semestre_2 e percentual_aprovacao_semestre_2. 

Esse resultado coloca os atributos aferidos no segundo semestre como os mais 
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determinantes para se compreender o comportamento evasivo do discente na instituição, 

ficando a análise em torno do desempenho acadêmico, da assiduidade e da percepção 

dos discentes em relação à atuação docente (satisfação).  

O levantamento desses atributos para cada área de conhecimento demonstra que 

as áreas das Engenharias e das Ciências da Saúde apresentaram como atributos mais 

relevantes os que representam o desempenho acadêmico, a satisfação e a assiduidade 

do aluno. As áreas das Ciências Agrárias, das Ciências Sociais Aplicadas, das Ciências 

Humanas e de Linguística, Letras e Artes apresentaram como atributos mais relevantes 

os que representam o desempenho acadêmico e a satisfação, sem considerar a 

assiduidade, como aconteceu nas áreas anteriores. Já as áreas das Ciências Biológicas e 

das Ciências Exatas e da Terra não apresentaram atributos que se repetiram em todos os 

modelos, conforme ocorreu nas áreas anteriores. Analisando a similaridade dos atributos 

de cada área, sem considerar somente os mais relevantes, a área das Ciências Biológicas 

se aproxima um pouco da área de Linguística, Letras e Artes enquanto que a área de 

Ciências Exatas e da Terra se aproxima um pouco da área de Ciências Humanas. Essa 

similaridade entre as áreas é importante para o auxiliar o gestor institucional no 

direcionamento e dimensionamento das ações a serem tomadas no combate à evasão 

universitária na instituição, situação em que uma determinada política poderia ser 

aplicada para áreas similares, otimizando esforços e reduzindo os recursos necessários.  

Os resultados apresentados até aqui corroboraram o estudo de Silva Filho et al. 

(2007) ao mostrar que, apesar de muitas instituições públicas e privadas considerarem 

como a principal razão da evasão a falta de recursos financeiros, este trabalho ressalta a 

importância de questões de ordem acadêmica, ou relacionadas às expectativas do aluno, 

ou até mesmo questões referentes à integração do discente com a instituição, como 

fontes de estímulo para o abandono ou a permanência. O avanço nas duas últimas 

décadas das políticas educacionais voltadas para o público em situação de 

vulnerabilidade contribuiu efetivamente para essa mudança de foco na motivação da 

evasão. 

As Políticas Públicas Educacionais são os meios legais e necessários para se 

combater esse fenômeno da evasão nas instituições públicas. Quando essas políticas são 

voltadas para o desempenho acadêmico, elas podem ser compreendidas como as ações 

que auxiliam os alunos, por exemplo, no nivelamento de conhecimento e na recuperação 

frente as reprovações. Já as políticas voltadas para a satisfação do aluno envolvem ações 

como o acompanhamento psicológico e uma maior interação entre professor/aluno, para 
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minimizar as dificuldades enfrentadas. E por sua vez, as políticas voltadas para a 

questão da assiduidade envolvem, como exemplo, o controle eficaz de presença e os 

incentivos e/ou punições para minimizar as faltas e incentivar a participação integral nas 

aulas. 

Diante de todos esses resultados, da mesma forma como Cruz e Houri (2017) 

reforçam a necessidade de uma discussão sobre o tema “evasão” em duas outras 

dimensões, uma de caráter pedagógico e outra de caráter simbólico, este trabalho 

também faz essa recomendação. É necessário que os gestores institucionais deem uma 

atenção especial a essas duas dimensões, sendo que na dimensão de caráter pedagógico 

o intuito seria o de suprir a deficiência da formação em nível de Educação Básica e a 

falta de suporte “extra” nas disciplinas que representam maiores entraves ao 

desempenho do aluno, enquanto que na dimensão de caráter simbólico o intuito seria o 

acolhimento, por parte da instituição, para com os alunos, objetivando integrá-los às 

novas rotinas e novas culturas. 

A aplicação de ações nessas duas dimensões, desde o primeiro ano de curso, 

poderá reduzir problemas relacionados ao desempenho acadêmico e à satisfação do 

aluno, ao aliar os esforços de nivelamento do conhecimento e o suporte às disciplinas 

consideradas entraves com o acolhimento e integração do aluno para com o meio 

acadêmico. Esses problemas mencionados representam os grandes gargalos 

identificados por este estudo para a evasão que ocorre nos quatro primeiros anos de 

curso, independente se a análise é realizada na UFSJ como um todo ou em uma 

determinada área de conhecimento. E por fim, esta pesquisa ressalta o papel central do 

gestor institucional no processo de combate ao fenômeno da evasão universitária na 

UFSJ, desenvolvendo e executando as políticas educacionais necessárias para a reversão 

do quadro de evasão e manutenção da qualidade de ensino na instituição. 

Este trabalho não se propôs a esgotar todas as possibilidades de análise da 

evasão universitária por meio da mineração de dados. Alguns estudos futuros poderiam 

complementar inclusive a análise feita aqui, de modo a ratificar ou retificar as 

conclusões obtidas. Um estudo interessante nesse sentido poderia surgir ao se incluir 

entre os dados minerados as informações pré-universidade, com o intuito de tentar 

identificar atributos obtidos antes mesmo do início do curso e que já explicariam a 

evasão no primeiro ano. Esse novo trabalho cobriria a lacuna deixada aqui, uma vez que 

os modelos preditivos não foram capazes de tratar a evasão que ocorre nesse primeiro 

ano de curso. Outro tipo de trabalho interessante poderia ser realizado ao se fazer 
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cruzamento de bases de dados, utilizando, por exemplo, as bases de dados do MEC para 

complementar as informações a serem mineradas, enriquecendo a quantidade de 

atributos analisados. Por fim, um último estudo poderia validar os resultados obtidos 

pela mineração de dados ao se realizar entrevistas com ex-alunos para diagnosticar os 

reais motivos que os levaram a abandonar seus cursos.  

A evasão é um problema social sistêmico. As características e atributos 

identificados a fim de caracterizar o comportamento evasivo dos discentes garantiram 

uma análise crítica do problema como sendo de responsabilidade principal do gestor 

público institucional. As características, como vistas no capítulo 7, puderam ser 

prontamente analisadas a partir da lógica de agrupamento de saberes e percepções. A 

utilidade desse estudo se mostrou eficaz e atual. Diante de tais possibilidades de gestão 

na UFSJ, as alternativas se voltam para eficazes políticas públicas educacionais que 

objetivam engrandecer a qualidade dos cursos e, principalmente, a capacidade dos 

discentes.  

Assim, a evasão é, de fato, um dilema na administração pública. Todavia, com 

técnicas robustas, é possível adquirir conhecimentos específicos capazes de direcionar 

as soluções de problemas de ordem acadêmica, social e econômica. A garantia de 

satisfação, frente aos discentes e cursos analisados, é parte da essência a que se propõe o 

meio universitário, e deve ser altamente cumprida.   
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