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RESUMO 
 

GOMES, A. R. Evasão Universitária: uma proposta de gestão digital da permanência 

para instituições de ensino superior privadas. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.  

 

A Gestão da Permanência no Ensino Superior figura como um dos maiores desafios das 

Instituições de Ensino no âmbito privado. A presente pesquisa tem como principal 

motivação a busca por uma solução alternativa de superação para o fenômeno da 

evasão, por entender que a sustentabilidade institucional está diretamente ligada ao 

cumprimento da jornada discente rumo à sua conclusão. As Instituições de Ensino 

Superior (IES), sobretudo no âmbito privado, atuam em um cenário repleto de variáveis 

que influenciam diretamente em seus resultados, sejam elas econômicas ou 

mercadológicas, tendo em vista as sequentes crises econômicas e a busca cada vez mais 

acirrada por uma fatia de mercado. A latente necessidade de buscar alternativas para a 

sobrevivência diante dos problemas e, consequentemente, de se diferenciar das demais 

instituições, em um momento no qual captar alunos faz parte de um “safari de 

estratégias”, faz-se imprescindível num cenário adverso fomentado pela evasão 

estudantil. Diante desse contexto, este estudo buscou analisar o fenômeno da 

permanência acadêmica, no âmbito do ensino superior, como uma definição pós-evasão 

necessária, dada a evolução prática. Partindo do cenário de evasão, apresentamos uma 

proposta de modelo para a gestão baseado em um sistema que sustente práticas e 

tomadas de decisão, influenciando diretamente nos números finais da gestão da 

permanência institucional. Tal proposta se preocupará com o reflexo desse novo conceito 

na implantação das políticas públicas e institucionais com foco nessa área. Nesse viés, é 

possível chegar a uma conclusão acerca da existência de uma relação entre educação 

básica e ensino superior, na construção qualitativa do educando, bem como das ações 

adotadas em prol do empoderamento do discente em sua jornada de formação. O 

arcabouço teórico buscou alimentar a pesquisa com bases relacionadas desde a Gestão 

Acadêmica à Evasão, como Tinto (1993), Freire (1996), Lobo (2012), Ristoff (2014) e 

Fava (2016), até a Gestão Estratégica de Mintzberg et al. (2001), passando pela 

sistematização de Pressman (2006) e Sommerville (2010). O desenvolvimento do estudo 

ocorreu a partir de diferentes etapas metodológicas, combinando abordagens 

quantitativas e qualitativas. Teve como norte a pesquisa exploratória no contexto das 

abordagens teóricas utilizadas e a pesquisa descritiva, visando a apresentar o cenário e 

os atores de uma IES privada, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os 

cálculos da evasão, seguido por um trabalho bibliográfico e bibliométrico, culminaram na 

justificativa de intervenção, modelagem do sistema de gestão, planejamento e execução 

de atuação da Equipe de Gestão da Permanência e Coordenadoria de Apoio e Suporte 

ao Aluno (CASA). O desenvolvimento focou na implantação de um protótipo de um 

sistema digital de gestão da permanência institucional que alimentasse as decisões da 

Gestão Acadêmica, permitindo, assim, entender seus principais elementos motivadores 

para planejamento de políticas institucionais. Após a implementação de algumas rotinas, 

produzidas por este estudo e introduzidas no trabalho das equipes, departamentos, 

sistemas e métodos já existentes, podemos afirmar que a eficácia da proposta poderá 

minimizar os indicadores da evasão e permitir uma melhoria significativa na permanência 

no âmbito da IES. 

 

Palavras-chave: Educação; Evasão; Gestão da Permanência; Protótipo Digital. 
  



 
 
 
 

ABSTRACT 
 
GOMES, A. R. College dropout: a proposal of a digital management of permanency for 

higher education institution in the private sector. Campos dos Goytacazes, RJ: 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 

 
The Management of Continuity in Higher Education appears as one of the greatest 

challenges of Teaching Institutions in the private sector. This work aims at the search for 

an alternative solution to overcome the dropout phenomenon, considering that the 

institutional sustainability is directly linked to the fulfillment of the student journey towards 

its conclusion. Higher Education Institutions, especially in the private spectrum, operate 

in a scenario full of variables that directly influence their results, regarding economic or 

market issues, due to the subsequent economic crises and the search increasingly 

motivated by a market share. The latent need to seek alternatives for survival in the face 

of problems and consequently to differentiate itself from other institutions, at a moment 

when capturing students is part of a "strategy safari", is essential in an adverse scenario 

fomented by student dropout. In this context, the present work sought to analyze the 

phenomenon of academic permanence, in the scope of Higher Education, as a necessary 

post-evasion definition, given the practical evolution. Having dropout scenario as 

background, we present a proposal for a Management Model based on a system that will 

support practices and decision making, directly influencing the final numbers of the 

management of institutional permanency. This proposal is concerned with the reflection 

of this new concept in the implementation of public and institutional policies focused on 

this area. In this sense, it is possible to draw a conclusion about the existence of a relation 

between Basic and Higher Education, in the qualitative construction of the student, as well 

as of the actions adopted for the empowerment of the student in her instructional 

trajectory. The theoretical framework sought to support the research discussing from 

Academic Management to College dropout, such as Tinto (1993), Freire (1996), Lobo 

(2012), Ristoff (2014) and Fava (2016), to Mintzberg et al. Strategic Management (2001), 

through the systematization of Pressman (2006) and Sommerville (2010). The 

development of the study was based on different methodological steps, combining 

quantitative and qualitative approaches, backed upon exploratory research in the context 

of the theoretical approaches used and the descriptive research, aiming at presenting the 

scenario and those who are involved in that process in a private Instituição de Ensino 

Superior – IES– (Higher Education Institution) in the Northwest of the State of Rio de 

Janeiro, Brazil. The evasion calculations, followed by an exhaustive bibliographical and 

bibliometric work, boiling down to the justification of intervention, modeling of the 

management system, planning and execution of the performance of the Permanency 

Management Team and Student Support and Coordination. The development focused on 

the implantation of a prototype of a digital system of management of the institutional 

permanence that fed the decisions of the Academic Management, allowing, therefore, to 

understand its main motivating elements for the planning of institutional policies. Following 

the implementation of some routines, produced by this study and introduced in the work 

of existing teams, departments, systems and methods, we can affirm that the 

effectiveness of the proposal can minimize the indicators of avoidance and allow a 

significant improvement in the permanence in the IES. 

 

Keywords: Education; College Dropout; Management of Permanency; Digital Prototype. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem por finalidade analisar os rastros da evasão no conceito 

de permanência, no que tange à Educação Superior, ou seja, investigar os possíveis 

entraves entre a implementação de políticas públicas educacionais e a gestão da 

permanência estudantil, trazendo uma proposta de solução aos tomadores de 

decisões das Instituições de Ensino Superior (IES), sobretudo as privadas.  

O crescimento quantitativo do sistema educacional brasileiro é uma realidade, 

o que torna o estudo e compreensão do fenômeno da evasão/permanência uma 

necessidade. Esse despontar conceitual (permanência) ainda não foi explorado em 

sua totalidade. Por tal motivo, vislumbra-se a relevância e imprescindibilidade da 

discussão aqui proposta. 

Este trabalho permitiu elucidar a base teórica e conceitual por trás da gestão 

da permanência, por meio de uma pesquisa bibliométrica e descrever/projetar um 

Sistema de Gestão da Permanência (SGP) em uma IES privada com foco no 

empoderamento discente em sua jornada na graduação.  

Para atingir tais objetivos, foi imperativa a construção de um recorte teórico que 

englobasse o histórico e a estrutura da Educação Superior no Brasil, bem como da 

gestão dentro desse universo, principalmente à luz da gestão da permanência. 

Com o maior acesso ao ensino superior, surgiu a preocupação com a garantia 

da permanência estudantil, ou seja, após o ingresso. Para tanto, é necessário que 

haja ações específicas de fomento à permanência, bem como de combate à evasão, 

uma vez que as políticas de acesso têm sido deficitárias. Dessa forma, busca-se, pelo 

menos, o não fomento às rupturas do sistema. 

A evasão é assunto que já faz parte das pesquisas educacionais. Entretanto, 

com o advento da educação a distância, pesquisas e estudos sobre as razões da não 

permanência e como superá-la continuaram a ser mais importantes, tendo em vista 

que a evasão, em cursos e programas a distância, vem suplantando a dos cursos 

presenciais em todos os níveis. 

Sob esse prisma, nítida é a necessidade de implementar estudos a respeito do 

reflexo das políticas públicas na educação de modo geral, sobretudo na educação 

superior. Isso porque, ano após ano, os números de desistência aumentam, conforme 

o Censo da Educação Superior (Censo), divulgado anualmente pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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Considerando esse cenário, surgiram algumas indagações: existe um conjunto 

de políticas institucionais que leve em consideração a realidade onde o discente se 

insere e que seja efetivo no âmbito da gestão da permanência? Qual meandro entre 

ações gerais de combate à evasão e quando se deve partir para ações específicas, 

regionais e pessoais na escala de particularidades do discente? Em outras palavras, 

até onde medidas gerais são efetivas para combater o problema, e/ou quando é 

necessário a particularização das ações de forma institucional, conhecendo-as de 

forma sistematizada para tratá-las em nível de gestão?  

Diante de tais indagações, aponta-se como problema central de tal 

investigação: de que forma um Sistema de Gestão da Permanência (SGP) pode 

mediar o processo de acompanhamento e, consequentemente, a redução da 

evasão em uma IES privada? 

A hipótese inicial é que, pela necessidade de se desenvolver ações integradas 

com a equipe interdisciplinar para acompanhamento discente e obter informações 

sobre os pedidos de desligamentos e pela presteza na tomada de decisões, somente 

um sistema dinâmico, com funcionalidades diversas, poderia viabilizar tal gestão 

eficiente da permanência, minimizando os indicadores da evasão. 

No que tange à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, na 

medida em que se realizou, inicialmente, uma investigação junto à base de dados 

Scopus, a fim de se identificar artigos que mantêm aderência com o tema proposto 

neste estudo. As informações extraídas da revisão teórica, nesta primeira etapa, 

subsidiaram a elaboração de um protótipo de sistema dinâmico digital. 

A análise bibliométrica foi considerada mais viável, uma vez que as estatísticas 

são objetivas e podem servir de base para uma investigação pré-determinada. Já a 

escolha do período analisado deveu-se pelo fato de que, em outubro de 2017, os 

números do Censo da Educação Superior de 2016 já terem sido publicados pelo 

INEP, bem como ser esse um período factível para o recorte proposto, pois, sob a 

ótica de formulação e implantação de políticas públicas de fomento à educação, 

teríamos uma amostra viável e convergente com o tema em voga.  

Em outro momento, apresenta-se a implantação de um protótipo voltado para 

a gestão da permanência institucional e seus resultados nessa empreitada. 

Para atender às demandas desta pesquisa de forma satisfatória, além de 

prover arcabouço para a discussão, o presente trabalho foi subdividido em duas 

dimensões iniciais: um núcleo de problematização, que abrange as três primeiras 
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partes, saindo da apresentação do cenário à análise de evasão/permanência e um 

ambiente de prototipação, nas duas partes subsequentes, apresentando o 

desenvolvimento e análise do modelo. As partes são interdependentes, de forma a 

prover melhor aproveitamento e entendimento posterior.  

Na primeira parte, discute-se a evasão e seu caminho até chegar ao conceito 

de permanência como forma de introduzir e correlacionar ambos. 

Na segunda parte, foi apresentado o histórico da Educação Superior no Brasil 

até o momento atual, bem como a correlação entre o ensino médio, com sua formação 

de habilidades e competências como base dos insumos que serão trabalhados pelas 

IES – trazendo à tona causas sociológicas da evasão, bem como a permanência do 

indivíduo mais preparado na Instituição –, à luz da qualidade do ensino prestado ao 

aluno do ensino médio. Apresenta-se, ainda, uma pesquisa bibliométrica da relação 

entre gestão e permanência no ensino superior, com vistas a formar um arcabouço 

teórico para as afirmações que se sucedem. 

Na terceira parte, foram apresentados conceitos de gestão estratégica, e dessa 

gestão com enfoque no ensino superior, que conta com a vantagem de formar sua 

própria mão de obra, representando assim o pioneirismo em suas práticas de gestão, 

bem como aspectos financeiros na permanência discente.  

Na quarta parte, foram apresentadas as premissas e requisitos para a 

formulação de um protótipo do SGP, bem como um modelo de solução que venha 

atender a demanda da gestão da permanência, tendo o aluno, concentrador de todos 

os esforços organizacionais, como principal foco acadêmico e administrativo, 

perpassando por questões psicopedagógicas. 

Na quinta parte, foi apresentado um protótipo do sistema de gestão da 

permanência em operacionalização, tendo as demandas dos discentes como as 

principais variáveis. Refere-se a uma proposta de solução para que os gestores 

acompanhem os números e possam interagir de forma ativa, garantindo a 

permanência do discente. Em outro viés, pode-se tratar de diversos fatores 

relacionados à permanência, como retorno financeiro ou assiduidade nos 

pagamentos, evolução discente (aprovações e reprovações), bem como a evolução 

pessoal e social acarretada pelo sucesso daquele aluno em sua jornada. Um 

panorama geral é exposto a partir de um curso escolhido como case de aplicação. 

Apresenta-se aqui uma análise quantitativa e qualitativa dos indicadores de 

permanência, ponderados pelos motivos da saída até os efeitos da gestão refletidos 
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por eficiência nos grupos estudados e dos focos da evasão. A expectativa, ao se 

identificar as principais causas da evasão em cada instituição ou mesmo das 

tentativas de evasão, é justamente a de desenvolver um modelo preventivo para 

tratamento desse problema, além de observar os recortes entendidos como sucesso 

nessa empreitada. 

Por último, o presente trabalho demonstra a avaliação do modelo proposto à 

luz dos conceitos teóricos levantados, com fulcro nas saídas do modelo, evidenciando 

e apresentando as considerações finais, bem como as respostas conclusivas aos 

objetivos traçados na pesquisa. Busca-se, com isso, propor modelos semelhantes na 

expectativa de sucesso ou mesmo identificar as principais potencialidades e 

dificuldades da metodologia de controle/combate da evasão, garantindo o sucesso 

nas políticas de Gestão da Permanência Institucional. 

Dois apêndices compõem o trabalho, apresentando os desdobramentos e 

apresentação do protótipo do sistema digital proposto. 
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1 DA EVASÃO À PERMANÊNCIA 
 

Nas últimas décadas, a partir dos anos 1970, diversas pesquisas e indicadores 

governamentais vêm apontando um considerável crescimento do ensino superior no 

Brasil. A graduação tornou-se possível para uma significativa parcela da sociedade e 

não somente para as classes sociais dominantes, podendo, portanto, considerar a 

ocorrência de uma relativa democratização do ensino superior. Nesse sentido, 

ressalta Neves (2012, p. 2): 

 

Nos últimos vinte anos, o Brasil assistiu a um notável processo de 

crescimento de seu ensino superior. No começo dos anos noventa do 

século passado, somavam-se 1.540.080 estudantes matriculados no 

ensino superior no Brasil. Esse número saltou para 2.694.245 de 

estudantes em 2000 e para 6.379.299 em 2011. 

 

Em verdade, pode-se atribuir esse crescimento também à mudança ideológica 

e normativa apresentada pela promulgação da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, que salientou a educação como um direito social, nos termos de 

seu artigo 6°. Além disso, a Norma Maior, no inciso V do artigo 23, determina como 

dever de ambos os entes federados proporcionar, entre outros direitos, o acesso à 

educação (BRASIL, 1988). 

As leis educacionais brasileiras têm seu histórico próprio, representando uma 

conquista e um marco evolutivo. Antes da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), houve outras duas que vieram para instituir toda a estrutura educacional 

brasileira, mas somente com a atual o ensino superior teve seu espaço demarcado. 

A LDB nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996 é um marco no que tange à evolução 

educacional brasileira, tendo em vista que seu sancionamento foi imprescindível para 

a concretização das normas constitucionais de 1988 (BRASIL, 1996). 

A LDB nº. 9394/96 trouxe, à época, temas que nunca estiveram em pauta e 

preocupou-se com assuntos novos, principalmente no que concerne ao acesso e 

permanência estudantil (BRASIL, 1996). De acordo com o documento, somente a 

disponibilização de vagas, sem garantir o término do ciclo escolar, independente de 

seu nível, seria um contrassenso e uma ofensa ao comando constitucional 

(KRAWCZYK, 2011). 

Uma das formas de instrumentalizar o comando constitucional consiste na 

implementação de ações afirmativas, traduzidas por programas do Governo que 
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visam a promover o acesso à educação a todos, de forma a contemplar o princípio da 

isonomia. Exemplificando o exposto, podem-se citar as políticas de cotas étnico-

raciais, bem como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), como ressalta 

Masson (2016, pp. 231-232): 

 

No Brasil, podemos exemplificar a incidência de ações afirmativas por 

intermédio da instituição da política de cotas étnico-raciais para a 

seleção e ingresso de estudantes em universidades - tema cujo 

debate central se desenrolou na ADPF 186. Nesta ação, entendeu o 

STF, por unanimidade, que a reserva na Universidade de Brasília de 

20% das vagas para estudantes que se autodeclararem 

afrodescendentes constitui, "providência adequada e proporcional ao 

atingimento dos mencionados desideratos. A política de ação 

afirmativa adotada pela Universidade de Brasília não se mostra 

desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também sob esse 

ângulo compatível com os valores e princípios da Constituição". (...) 

Lembre-se, também, da medida provisória nº 213/2004 que instituiu o 

"Programa Universidade para Todos - PROUNI" (e foi convertida na 

Lei nº 11.096/2005). Sob a gestão do Ministério da Educação, este 

programa destina-se à concessão de bolsas de estudo integrais e 

bolsas de estudo parciais para estudantes de cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

ensino superior, com ou sem fins lucrativos. Essas bolsas concedidas 

pelo PROUNI são destinadas: (i) a estudante que tenha cursado o 

ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições 

privadas na condição de bolsista integral; (ii) a estudante portador de 

deficiência, nos termos da lei; (iii) a professor da rede pública de 

ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, 

destinados à formação do magistério da educação básica. 

 

Denota-se que essas ações afirmativas contribuíram para com o crescimento 

de ingressos nos cursos de graduação. Todavia, iniciar o ensino superior equivale 

apenas ao primeiro passo, sendo necessário perpassá-lo e concluí-lo. Ocorre que os 

números referentes aos acadêmicos que não permanecem no ensino superior são 

alarmantes. 

Primeiramente, é preciso entender do que se trata a evasão, vocábulo este que 

consiste em um substantivo feminino equivalente ao ato de desistir, fugir de algo. Em 

se tratando de evasão escolar, consiste no abandono, pelo discente, do curso ou da 

instituição de ensino em que ingressou, consequentemente, do sistema. 

Por isso, Polydoro (1995 apud LIMA; MACHADO, 2014) afirma a existência de 

duas formas de evasão: a do curso e a do sistema, sendo a primeira, como o nome 

sugere, aquela em que o aluno retira-se do curso sem concluí-lo, o que pode ocorrer, 

por exemplo, por meio de transferência para outro curso, enquanto a segunda refere-
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se às situações em que o aluno abandona o sistema universitário. De acordo com 

Rosa (2014, p. 247), 

 

O desligamento, isto é, a evasão que acarreta a ociosidade de vagas, 

pode se dar por razões diversas, como o não preenchimento de vagas 

nos vestibulares, trancamento de matrículas não reabertas, morte, 

jubilamento, evasão, dentre outras. Existem, no entanto, três 

modalidades principais de evasão, sendo elas as seguintes: a) evasão 

do curso: desligamento do curso superior em razão do abandono, o 

que pode ocorrer por não realização da matrícula, transferência de 

instituição de ensino, mudança de curso, trancamento ou exclusão por 

desatendimento a alguma norma institucional; b) evasão da 

instituição, que se caracteriza pelo desligamento da instituição na qual 

o aluno está matriculado; c) evasão do sistema, que configura o 

abandono, definitivo ou temporário, do sistema de educação superior. 

 

Inobstante o exposto, Lima e Machado (2014, p. 122), baseando-se nos 

apontamentos de Claudete Cardoso, distinguem evasão aparente de evasão real, nos 

termos seguintes: “[...] a primeira diz respeito à mobilidade do aluno de um curso para 

o outro, e a segunda refere-se à desistência do aluno em cursar o ensino superior”.  

Em que pese a maior parte dos estudos versarem sobre o conceito de evasão, 

suas nuances e consequências, alguns professores têm caminhado em uma direção 

diversa, sob a alegação de o significado de evasão, no contexto atual, ser frágil como 

categoria para refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos, durante a 

trajetória de escolarização (CARMO, 2016). 

O conceito de permanência encontra-se em construção, dadas as escassas 

abordagens sobre o tema.  “Nesse processo de construção coletiva da noção de 

permanência na educação é possível perceber a riqueza que se abre em 

possibilidades. Inclusive porque pode incluir aquilo que é visto como evasão [...]” 

(CARMO, 2016, p. 62), de onde se vislumbra o despontar de um novo pensar 

educacional, bem como a expectativa de uma maior efetividade quando comparado 

aos estudos concernentes à evasão. Nesse viés, a fim de não aprisionar o significado 

de permanência, entende-se que se trata de algo em construção, cuja mutabilidade 

deve ser respeitada para bem do crescimento da ciência educacional. 

Dando continuidade à análise do termo, importante considerar que pesquisas 

apontam que o número de estudantes do ensino superior pertence às classes sociais 

mais abonadas, como ressaltam Honorato e Heringer (2015). Logo, de forma a conter 

a evasão, torna-se preciso implementar ações que busquem promover a 

democratização do acesso e permanência na educação superior. 
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Nesse sentido, mister se faz trazer à baila os conceitos de permanência 

material e simbólica, feitos por Reis (2016), no capítulo “O significado de 

permanência: explorando possibilidades a partir de Kant”, constante em Carmo 

(2016). O texto mostra a existência de duas espécies de permanência, que devem 

ser objetos de políticas públicas: “O ato de permanecer estudando precisa de um 

complemento material – que pode ser definido nas condições de subsistência” 

(CARMO, 2016, p. 76), realçando a necessidade de somente a oferta de um curso 

superior não demonstrar a transposição de todos os obstáculos que determinado 

aluno terá durante sua longa jornada. 

A permanência simbólica, por sua vez, possui um cunho social, por ter relação 

com a ideia de pertencimento àquele novo mundo, o universitário, onde aqueles 

acadêmicos que já estão estabelecidos prezam pela manutenção das diferenças 

existentes entre eles e os “novatos”, sobretudo aqueles que não se enquadram em 

determinados padrões socioculturais; enquanto esses novos alunos tentam amoldar-

se ao novo mundo que, por si só, apresenta diversas dificuldades, ainda são 

submetidos a uma espécie de aceitação, sendo, muitos deles, excluídos (REIS, 

2016). 

Nesses termos, pode-se afirmar que a permanência é um desafio para os 

gestores das IES, sejam elas públicas ou privadas. Tal situação exige a 

implementação de políticas públicas comprovadamente eficazes, bem como soluções 

alternativas à permanência estudantil (VISQUETTI, 2018).  

 O Conselho Nacional de Educação, no Parecer CNE/CES nº 365, trata do 

Princípio Constitucional da Livre Locomoção no âmbito do Aluno em uma Instituição 

de Ensino Superior (BRASIL, 2003). Entende-se como aluno aquele que, em 

decorrência de vínculo institucional, ingressa em determinado curso, ocupando assim 

uma vaga. Entende-se o direito de ir e vir à questão da igualdade de condições para 

acesso e permanência enquanto aluno, ou seja, o discente deve ser amparado pela 

instituição em seu direito de deixá-la, desde que cumpra as condições apresentadas 

aos alunos para que o faça. Uma vez que a posição de aluno tenha regras específicas, 

elas deverão ser pautadas em sua condição de cidadão. 

 A matrícula é o ponto de contato entre o aluno que participa de uma 

concorrência pública nos termos da lei, demonstrando interesse na IES. Ela, por sua 

vez, cumpre com atos normativos que culminam no estabelecimento desse vínculo 
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institucional. É um ato complexo, em que o vínculo resultante entre instituição e 

candidato leva este à condição de integrante do quadro discente, como aluno regular. 

No âmbito da permanência e na consequência do princípio da livre locomoção, 

aliados à questão da legalidade, nenhuma instituição tem o direito de negar a 

transferência de determinado aluno – uma vez que ele faça jus à condição de aluno 

– obtida por meio de igualdade de condições, em termos de concorrência e provisão, 

oficializados pelo ato da matrícula. Em determinados casos, de acordo com o 

glossário do Censo da Educação Superior, apresentado anualmente pelo INEP, 

conforme Brasil (2015a), o vínculo estabelecido entre as partes é alterado ou 

suspendido, como: 

• Falecido: falecimento dentro do período letivo; 

• Formado: concluiu a totalidade dos créditos (não necessariamente com 

colação de grau), dentro do período letivo em questão; 

• Trancado: aluno que solicite o trancamento durante o período letivo; 

• Transferido para outro curso da mesma instituição: fez a mobilidade 

acadêmica, porém continua com status de aluno dentro da instituição; e 

• Desvinculado do curso: causado por abandono, transferência, evasão ou 

desligamento. 

 

Nesse âmbito, destaca-se a transferência, pois é o ato pelo qual o indivíduo 

mantém o status adquirido de aluno, mas em outra instituição. Faz-se assim um 

gargalo importante no estudo da Permanência e Evasão, pois o aluno tem em si a 

decisão de terminar o curso e todo esforço de captação e permanência passa a servir 

para outra instituição provedora dentro do mesmo sistema. 

O estabelecimento do vínculo citado denota a existência de uma série de 

fatores entendidos como direitos e deveres de ambos os atores no vínculo 

institucional formado como pano de fundo do processo de formação. As IES 

resguardam-se por meio de normas e contratos, mas, sobretudo, na manutenção do 

vínculo de aprendizado estabelecido como motriz do relacionamento com o atual 

aluno. 

Uma vez que a condição de aluno é quebrada unilateralmente pelo discente, 

cabe às instituições adotarem estratégias que assegurem o aprendizado 

organizacional para que o estigma desse processo possa servir para futuras tratativas 
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e políticas de prevenção. Ressalta-se, por fim, que o entendimento da condição de 

aluno é a questão-chave para uma correta abordagem e delimitação das 

responsabilidades do vínculo estabelecido. 

 

1.1 A permanência na educação 
 

Como visto, em que pese seja crescente o número de ingressos em cursos de 

graduação, elevou-se, outrossim, o índice de evasão do ensino superior. Portanto, 

torna-se imperioso ressaltar a necessidade de ações que visem a proporcionar a 

permanência do acadêmico. 

É afirmado por Bôas (2008) que a Gestão da Permanência direcionada à 

instituição de ensino está ligada a medidas que visam a contribuir para melhoria do 

relacionamento com os presentes e potenciais alunos, com o intuito de compreender 

as principais necessidades que os envolvem. O autor ainda complementa, apontando 

que o trabalho direcionado para a permanência dos estudantes se inicia no momento 

em que os alunos se encontram regularmente matriculados, buscando auxiliá-los na 

conclusão da graduação.  

Por meio dos estudos sobre a permanência dos discentes, como o de Horta 

(2012), ressaltam-se sete fatores que colaboram para a queda nos índices de evasão, 

a saber: 

1 - Estabelecer um grupo de trabalho encarregado de reduzir a evasão; 

2 - Avaliar as estatísticas da evasão; 

3 - Determinar as causas da evasão; 

4 - Estimular a visão da IES centrada no aluno; 

5 - Criar condições que atendam aos objetivos que atraiam os alunos; 

6 - Tornar o ambiente e o trânsito na IES agradáveis aos alunos; e 

7 - Criar programa de aconselhamento e orientação dos alunos. 

      

Tinto (1975) expõe que a permanência do aluno possui relação direta com o 

seu sucesso dentro da instituição. Com isso, o autor define cinco condições para o 

sucesso dos estudantes nas IES. São elas: compromisso; expectativas; apoio; 

feedback; e envolvimento. 

Dando sequência ao assunto, Tinto (1993) atenta para o modelo de integração 

do estudante, representado na Figura 1. Tal proposta baseou-se no modelo de 
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abandono de Spady (1970), pautado na teoria do suicídio de Durkheim. Para 

Durkheim (2001), o suicídio acontece quando o indivíduo rompe os laços com o 

sistema social pela falta de integração com a sociedade (LOBO, 2012). Passa a 

considerar então seis conjuntos de variáveis sequenciadas que atuam sobre a 

interação do aluno conjuntamente com a instituição, que influenciam direta ou 

indiretamente nas decisões do estudante quanto à sua vida acadêmica, expandindo 

o conceito apresentado previamente incluindo, na teoria do suicídio, a teoria da troca, 

em que se evidencia o fato do ser humano procurar evitar comportamentos custosos, 

buscando relacionamentos/comportamentos compensadores, ou seja, o ganho 

precisa ser evidente frente à perda. 

 

 

Figura 1 - Modelo de Integração do Estudante 

Fonte: Tinto, 1993. 

 

Tinto (2008) observa que, mesmo entendendo o real impacto da evasão para 

a instituição, muitos gestores se apresentam indispostos para adotarem ações mais 

incisivas, que necessitem de um número maior de recursos para o desenvolvimento 

do trabalho voltado para a retenção de alunos. 

Em contrapartida, os gestores que buscam ações e mudanças de cultura em 

suas IES relacionadas à permanência de alunos obtêm resultados significativos. De 

acordo com Simpson (2005 apud BERGAMO et al., 2011, p. 53), as IES que 
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despenderam capital para investir em implementação de programas que contribuíram 

para permanências de alunos obtiveram retornos de 450% a 650% em relação ao 

capital aplicado. 

Dessa forma, o Estado, a fim de promover a educação e assegurar a 

continuidade do estudo do discente nas IES, criou o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), por meio do Decreto nº. 7.234, de 19 de julho de 

2010, que, nos termos de seu artigo 1°, “tem como finalidade ampliar as condições 

de permanência dos jovens na educação superior pública federal” (BRASIL, 2010). 

Ademais, o artigo 2° do Decreto n.º 7.234/2010 estabelece os objetivos do 

PNAES, nos termos seguintes: 

 

Art. 2° São objetivos do PNAES: 

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. 

 

Nesse sentido, explicam Honorato e Heringer (2015, p. 12): 

 

O PNAES define ações que devem ser adotadas para se chegar a 

esses objetivos em diferentes áreas: moradia, alimentação, 

transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esportes, 

educação infantil para filhos de estudantes, acesso, participação e 

aprendizagem de alunos portadores de deficiência. 

 

Questiona-se, no entanto, a efetividade do referido programa de Governo, visto 

que os recursos disponibilizados ao fundo são insuficientes para o atendimento de 

toda a demanda. Por isso, Honorato e Heringer (2015, p. 12) assim afirmam: 

 

Os dados do Censo da Educação Superior 2010, por exemplo, 

apontavam que apenas 18,3% dos alunos ingressantes em 

instituições públicas por meio de políticas de ação afirmativa e/ou de 

reserva de vagas recebiam algum tipo de assistência estudantil. Entre 

os estudantes em geral, apenas 9% recebiam, tal como esclarece. 

 

 

Necessário se faz, outrossim, considerar que o PNAES contempla apenas 

alunos da educação superior pública federal, não abrangendo acadêmicos de 

instituições de ensino estaduais, municipais e particulares. Todavia, o Ministério da 

Educação (MEC) prestigia, também, os estudantes com bolsa integral e parcial em 
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utilização do Programa Universidade para Todos (PROUNI), instituído pela Medida 

Provisória nº 213 de 10/09/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5245 de 

10/10/2004, em algumas IES privadas adeptas ao Programa. 

Nesse sentido, assim como a bolsa permanência destinada aos estudantes da 

educação superior pública federal, o auxílio fornecido aos acadêmicos que estudam 

em instituições privadas por meio do PROUNI também não tem sido capaz de 

alcançar a totalidade dos acadêmicos aptos a receber o benefício. 

Ainda nessa direção, o Governo lança, em 12 de julho 2001, por meio da Lei 

n.º 10.260, os novos moldes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES). O objetivo era fomentar a Educação Superior Privada aos alunos 

com baixa renda familiar per capita, com juros insignificantes e longo prazo de 

amortização da dívida após a conclusão do curso (RISTOFF, 2014). 

Recriado em 1999, o financiamento estudantil que, desde 1976, foi lançado 

pelo regime militar, intitulado Crédito Educativo, só representa, de fato, marco de 

acesso e permanência no Ensino Superior após uma significativa alteração ocorrida 

em janeiro de 2010 pela Lei n.º 12.202/10. Dentre várias alterações, destacam-se o 

acesso dos estudantes de baixa renda às instituições de ensino privadas, a partir de 

taxas de juros reduzidas a menos da metade do praticado anteriormente e dilatação 

do prazo de amortização, bem como a maior participação das Instituições ao Fundo 

de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC). Esse fundo, além de 

atuar como garantia nos contratos de estudantes beneficiários de bolsas parciais do 

PROUNI matriculados em cursos de licenciatura, atende também a estudantes com 

renda familiar mensal bruta per capita de até 1,5 salário mínimo beneficiários do FIES. 

Com o fundo, os estudantes podem contratar o financiamento sem a exigência de 

fiador (RISTOFF, 2014). 

As alterações feitas pela portaria normativa 21, de 26 de dezembro de 2014, e 

pela portaria normativa 23, de 29 de dezembro de 2014, agridem a lei n.º 

10.260/01, que a criou. Dentre as várias alterações, destacam-se a pontuação mínima 

pelo estudante no ENEM, as regras para beneficiários parciais do PROUNI gozarem 

desse financiamento, bem como repasse trimestral às mantenedoras a partir das 

recompras de títulos públicos, o que fez com que boa parte das IES repensassem 

suas adesões ao Programa, além das eventuais reduções de vagas destinadas a ele, 

dentre outros. Significativas mudanças vêm ocorrendo ao longo dos últimos três anos, 
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tornando o Programa cada vez menos demandado pelos estudantes, dificultando o 

acesso e, consequentemente, a permanência estudantil. 

Ressalta-se, por oportuno, que os fatores econômicos não são os únicos 

responsáveis pela evasão no Ensino Superior brasileiro. O despreparo do aluno – que 

conclui o ensino médio sem orientação de qual área de atuação profissional se 

enquadra – contribui para que ele desista do curso em que ingressa ou mesmo de 

graduar-se no ensino superior, tornando-se esse fator um importante responsável 

pela evasão discente. 

Consoante o exposto, após a divulgação do Censo da Educação Superior, em 

outubro de 2016, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou: “O Brasil tem 

apenas 8% dos alunos do ensino médio em programas vocacionais. A falta de 

orientação contribui para que haja uma desistência significativa dos jovens que 

ingressam no nível superior” (BRASIL, 2016). 

Além disso, o despreparo das IES, seja decorrente da qualidade da equipe 

docente, da estrutura física e organizacional da instituição ou até mesmo do 

atendimento administrativo, são fatores que contribuem para o estímulo – assim como 

desestímulo – do acadêmico em permanecer no curso e ou na IES (TINTO, 2002). 

Constatando o exposto, as IES, mormente as privadas, para as quais a evasão 

constitui uma imediata perda de receita, começam a tomar providências a fim de 

alcançar a permanência do graduando. Nesse sentido, assevera Rodriguez (2011, p. 

7): 

A questão da fidelização dos alunos e da imagem da marca tem sido 

tratada com atenção, nos últimos anos, pelas IES. Os investimentos 

em melhorias, benfeitorias e tecnologia tem sido cada vez mais 

frequentes, bem como o treinamento de professores e pessoal de 

atendimento ao aluno - presencial ou virtual. As estratégias de 

marketing podem fazer a diferença se levarem em consideração o 

desenvolvimento da qualidade na prestação de serviços e, 

principalmente, a percepção de qualidade que pode ser traduzida em 

evidências físicas para o aluno. 

 

Constata-se que o Estado e as IES privadas implementam medidas a fim de 

proporcionar a manutenção da permanência do graduando no curso de graduação. 

Entretanto, deve-se indagar se elas são eficazes, visto que é crescente o índice de 

evasão do ensino superior a partir dos números oficiais divulgados pelo próprio MEC. 
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1.2  Evasão no Ensino Superior 

 

Segundo Freyre (1941), sem um fim social, o saber e a informação pouco 

representam. Tal fato pode ser contextualizado com vários polos universitários, 

instalados em diversas regiões do Brasil, onde se tem larga rotatividade de egressos, 

porém pouca indústria que os aloque no mercado de trabalho, provocando êxodo para 

as grandes cidades, mesmo antes de se formarem, em busca de um trabalho em sua 

área de formação. 

Além de acentuar as diferenças entre as áreas, esse fato prorroga a resolução 

do problema social na região de origem do egresso. Segundo Ribeiro (1975), outro 

resultado desse fenômeno é a estratificação social, que separa e opõe as classes 

sociais, cujas relações chegam a ser tão infranqueáveis que obliteram toda 

comunicação propriamente humana entre a massa do povo e a minoria privilegiada. 

Para Freitas (2009), essa temática é tão antiga quanto a escola presencial 

formalmente constituída. Mais recentemente, com o advento da educação a distância, 

pesquisas e estudos sobre as razões da evasão e como superá-la continuaram a ser 

mais importantes, tendo em vista que a evasão, em cursos e programas nessa 

modalidade, vem suplantando a dos cursos presenciais em todos os níveis. 

Spady (1970) e Tinto (1982) chamaram a atenção dos pesquisadores para a 

necessidade de estudos teóricos que respaldassem pesquisas sobre a evasão no 

ensino. Eles enfatizaram a importância de base teórica que considerasse a variedade 

de fatores que pudessem ser submetidos a tratamento estatístico. Para Bean (1981, 

p. 2), o modelo de explicação sociológica do processo de evasão, elaborado por 

Spady na década de 1970, foi, na verdade, o primeiro modelo teórico sobre o tema. 

Como consta no relatório da Comissão Especial de Estudo sobre Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras (BRASIL, 1997, p. 21), a evasão do discente se 

subdivide em algumas etapas, sendo elas: 

• Evasão de curso – quando o discente deixa de frequentar a graduação por 

diversos motivos, tais como: abandono, transferência interna ou externa, 

trancamento, desistência etc; 

• Evasão da instituição – quando o discente deixa de frequentar a instituição na 

qual optou pela matrícula; e 
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• Evasão do sistema – quando o discente se desliga do ensino superior de forma 

temporária ou definitiva. 

Ressalta-se, no presente trabalho, que o fenômeno da evasão tem impactado 

um número maior de alunos e de forma direta, trazendo grandes frustrações para 

eles. Fey et al. (2011, p. 4) argumentam que, “[...] para o estudante, a evasão 

representa a distância da profissão desejada e, sem o título, uma falta de perspectiva 

em seu futuro profissional, já que isso é praticamente uma condição para o seu 

sucesso na vida social.” 

No Quadro 1, observa-se que os resultados obtidos para os dois últimos 

períodos voltam a ser iguais aos valores históricos, retomando a tendência das curvas 

evolutivas de ser bastante suaves. Os novos dados indicam que a alta evasão 

permanece como um problema no ensino superior, principalmente no setor privado, 

embora o dado favorável é que, mesmo com o número de matrículas aumentando 

mais de 50% no período de 10 anos, a evasão se manteve estável. 

 

 

Quadro 1 - Taxas anuais de evasão 

Fonte: Adaptado de Lobo, 2012. 

 

A permanência é um desafio para a educação superior brasileira, 

principalmente no que concerne à rede privada, visto que poucos são os estudiosos 

interessados no tema e, por consequência, o assunto acaba por ficar em uma pauta 

Total Pública Privada Total Pública Privada

2004 24,31% 15,29% 28,08% 24,31% 15,18% 28,00%
2005 23,04% 12,02% 27,33% 21,54% 11,81% 25,26%
2006 23,94% 15,34% 27,15% 21,73% 12,35% 25,14%
2007 24,49% 12,98% 28,46% 22,04% 11,84% 25,64%
2008 22,23% 10,86% 26,12% 22,25% 12,04% 25,72%
2009 21,24% 18,83% 22,15% 20,95% 10,51% 24,50%
2010 15,97% 11,36% 17,62% 14,96% 11,81% 16,14%
2011 18,73% 11,71% 21,31% 17,06% 11,26% 19,29%
2012 25,03% 13,21% 29,44% 23,81% 13,16% 28,09%
2013 23,79% 15,61% 26,92% 22,25% 15,22% 25,25%

Ano
PresencialTotal Geral (Presencial + EAD)
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menos abordada, o que influencia demasiado a realidade dos brasileiros que almejam 

um diploma. 

 Como visto, a permanência possui muitas nuances que devem ser observadas, 

estudadas e, sobretudo, incentivadas por meio de políticas públicas de fomento, 

visando não somente ao oferecimento de ensino superior, mas a condições efetivas 

para que o discente possa concluí-lo. 

 Nesses termos, como o maior centro de pesquisas relacionado à educação se 

concentra no âmbito público, necessita-se de implementação de pesquisas profundas 

no que tange às IES privadas, uma vez que representam parcela significativa da 

totalidade de instituições brasileiras. 

 

1.3 O Ensino Médio e o Insumo do Ensino Superior 
 

Considerando que as diversas modalidades de ensino médio representam a 

principal fonte de entrada para os proponentes à graduação (LIMA FILHO, 2005), as 

IES se encontram cada vez mais focadas nesse indivíduo que cursa o Ensino Médio 

como futuro cliente e usuário de seus serviços, seus hábitos de compra, canais por 

onde consume conteúdos de informação, classe social e também perspectiva de 

rendimento escolar. 

Carvalho (2006) questiona se o baixo rendimento ou deficiência de formação 

no Ensino Médio poderia acarretar em uma formação problemática em nível de 

graduação. Dias et al. (2009) correlacionam os efeitos do baixo rendimento com a 

repetência e causa primordial da evasão, uma vez que os alunos acostumados com 

baixos índices de cobrança deixam de acompanhar a turma, cujos objetivos são 

menos inclusivos do que aqueles vistos no ensino médio. 

A robustez no ensino e a rotina de estudos criada no ensino médio têm direta 

relação com o aproveitamento do discente em sua jornada de graduação. Cursos com 

maior carga teórica necessitam de um lastro disciplinar ao qual dificilmente o 

graduando terá tempo e condições de criar concomitantemente ao estudo. Isso pode 

se relacionar diretamente com sua permanência, por se sentir deslocado, quando não 

desestimulado, em seu curso ou mesmo com a própria ideia de graduação. 

Sendo assim, Carvalho (2006) sustenta que alunos com rotinas de estudo bem 

desenvolvidas com moldes na disciplina, hábito de leitura, raciocínio lógico 

quantitativo, entre outras competências curriculares estabelecidas durante os últimos 
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anos de ensino médio, possuem melhor aproveitamento nos períodos iniciais da 

graduação e, consequentemente, menor índice de evasão. 

Santos (2010) argumenta sobre a importante prática de colocar os estudantes 

em iguais condições de aprendizado, dando-os suporte acadêmico para que todos 

tenham as mesmas chances de alcançar o conteúdo curricular dos cursos. Essa 

prática é comumente chamada de nivelamento e vem se tornando cada vez mais 

corriqueira, devido principalmente à grande heterogeneidade dos alunos que chegam 

ao ensino superior. 
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2 REVISÃO TEÓRICA E ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 
 

2.1 Histórico da Educação Superior no Brasil 
 

No Brasil, o cenário da Educação Superior merece destaque não apenas pelo 

seu papel econômico e social, mas também por todo seu processo de construção ao 

longo do tempo. Entende-se que, desde sempre, o ensino superior foi abordado de 

forma política e com pouco foco na formação. Tal fato vem se alterando 

substancialmente com a crescente das IES privadas que, por força de suas naturezas, 

devem apresentar grande foco na formação e no indivíduo, que também é seu cliente 

e catalisador. 

Antes de qualquer registro universitário em terras brasileiras, mais de 2.500 

jovens nascidos no Brasil tiveram a oportunidade de se graduar em Teologia, Direito 

Canônico, Direito Civil, Filosofia e Medicina na Universidade de Coimbra, que foi 

conhecida por muitos como a “primeira universidade” do Brasil. Entretanto, isso 

mudou com a vinda da família real para o Brasil em 1808 (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 

2013). 

Por mais de 300 anos, todas as atividades escolares desenvolvidas eram 

conduzidas por sacerdotes Jesuítas, até que foram expulsos do território em 1759, o 

que causou uma lacuna no ensino brasileiro. Nesse meio tempo, foram criados vários 

colégios, além de seminários que catequizavam e popularizaram o ensino, na medida 

do possível, respeitadas as precariedades da época (BORTOLANZA, 2017). 

O ensino superior no Brasil surgiu no século XIX, mesmo com muita resistência 

de portugueses e até brasileiros que a entendiam como desnecessária para uma 

colônia do porte na época. Entre outras dificuldades, a “importação” de mão de obra 

docente foi muito preponderante para o número reduzido de faculdades instituídas 

nesse período, como exposto por Humerez e Jankevicius (2013), apresentando-se 

como principais marcos: 

 

Colônia: 

• Faculdade de Cirurgia da Bahia-Salvador (1808); 

• Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1808). 
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Pós-Independência: 

• Faculdade de Direito de Olinda (1827); 

• Faculdade de Direito de São Paulo (1827); 

• Faculdade de Farmácia de Ouro Preto (1839); 

• Escola de Minas-Ouro Preto (1876). 

 

República: 

• Faculdade Nacional de Direito - Rio de Janeiro (1891); 

• Faculdade de Direito- Belo Horizonte (1892); 

• Escola Politécnica - São Paulo (1893); 

• Escola de Engenharia Mackenzie - São Paulo (1896); 

• Faculdade de Direito de Goiás (1898). 

 

Além dessas instituições, evidenciam-se diversas outras criadas a partir da 

expansão após 1850, devido à política de consolidação de centros científicos 

promovida por Dom Pedro II. Mesmo que se limitassem a formar profissionais liberais 

de forma isolada, já era considerado o início da pesquisa no cenário nacional. 

No Brasil, o desenvolvimento do sistema de educação superior ocorreu de 

forma diferente dos demais territórios latino-americanos, uma vez que faculdades 

foram fundadas pelos espanhóis por meio de instituições religiosas em suas colônias, 

com autorização do Alto Clero, o que foi feito desde o início da colonização no século 

XVI, três séculos antes das instituições brasileiras (OLIVEN, 2002). 

A partir do fim do século XIX, a iniciativa privada começou a criar suas próprias 

instituições de ensino superior, pautada na mudança e na possibilidade aberta na 

Constituição de 1891. Assim, passou a atender os anseios das elites locais por meio, 

principalmente, das confessionais católicas (BECHARA, 2015). Com isso, o número 

total de universidades, que era de 24 até o fim do século XIX, aumentou para 61 

apenas nos primeiros 10 anos do século XX (BORTOLANZA, 2017). 

Com a Proclamação da República (1889) e a citada constituição, a educação 

passou a seguir os passos das alterações sociais promovidas no Brasil. Segundo 

Bortolanza (2017), o ensino superior, que antes era centralizado, passou a ser 

permitido nas instituições privadas. Tal fato leva a crer que a influência da iniciativa 

privada na formação profissional e acadêmica transcende interesses pelo capital 
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atual, mas ocupa um lugar de importância na construção do cenário que culminou no 

atual momento. 

Entende-se a relevância da movimentação ocorrida na oferta do ensino 

superior a partir do final do século XIX como o início e grande marco, culminando no 

cenário atual da educação superior. 

Em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro foi instituída, após a reunião de 

diversos centros profissionais existentes, como “Primeira Universidade Brasileira”, em 

meio a tensões, interesses políticos e elitistas de formação e titulação. Chegou para 

atender uma demanda latente para a formação de pesquisadores que viriam a ser 

capacitados para propagar o ensino nas demais instituições, fato que se observa até 

os dias atuais nas universidades públicas como formadoras de pesquisadores e 

fornecedoras de insumos para o processo educacional e expansão do ensino por 

meio privado (MARTINS, 2002). 

Em 1931, foi criado por Vargas o Ministério de Educação e Saúde, que 

aprovou, na sequência, o Estatuto das Universidades Brasileiras. Até 1961, obrigava 

as universidades públicas e privadas a oferecerem pelo menos três dos seis cursos 

considerados de primeira necessidade: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, 

Ciências e Letras. Delimitou também a ligação dessas faculdades por vínculos 

administrativos (Reitorias), embora resguardassem suas autonomias (OLIVEN, 

2002). 

Em 1934, a Universidade de São Paulo (USP) caracterizou-se por constituir a 

primeira universidade criada a partir da junção dos conceitos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, mesmo que para isso, tenha importado grande parte da mão de obra 

necessária para implantação de seu projeto (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2013). 

Em 1935, o liberal Anísio Teixeira criou a Universidade do Distrito Federal, 

extinta quatro anos depois por não contar com apoio do Governo Federal em sua 

missão institucional de levar a todos o ensino universitário, até então motivado em 

grande parte por forças classistas e governamentais. Com uma resistência muito 

severa dada pelos grupos ligados à igreja católica, seus cursos acabaram sendo 

incorporados pela Universidade do Brasil, iniciativa estatal de padronizar o ensino 

superior público em todo território nacional (FÁVERO, 2008). 

A partir de 1945, as forças políticas e grupos locais para construções e 

expansão da oferta de universidades deu lugar ao sistema federal de ensino, que 

federalizou diversas instituições criadas antes de 1930, tentando adequá-las por meio 
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de uma visão institucional de Estado para as perspectivas do mundo atual. O debate 

saiu da esfera política e passou a ser pautado por interesses de missão social, 

acarretados pelos seus impactos nos locais onde as faculdades eram alocadas 

(SOARES, 2002). 

Movido pelos interesses científicos despertados no pós-guerra, criou-se a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948, e logo em 

seguida o Conselho Nacional de Pesquisas (atual CNPq), em 1951, junto à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que ficou 

a cabo da formação de pesquisadores e docentes, grupos de pesquisa e estruturas 

formais de pós-graduação (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2013). 

Em 1961, é criada a Universidade de Brasília (UnB), considerada a segunda 

universidade moderna do Brasil (pautada no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão). Logo 

houve a regulamentação da pós-graduação, iniciada pela CAPES em 1965, 

aprovando novos 27 cursos de mestrado e 11 de doutorado (TEIXEIRA, 1989). Foi o 

marco para a difusão da pós-graduação em sua missão nacional. 

No ano seguinte, em 1962, mais de 25 mil docentes atuavam no ensino 

superior. Números que chegaram aos 100 mil na década de 1980 e 135 mil na década 

de 1990. Atualmente o número de docentes no ensino superior superou os 380 mil 

segundo o último Censo da Educação Superior, publicado pelo INEP em setembro de 

2018, o que remete imediatamente às reformas ocorridas no período citado (BRASIL, 

2018). 

A Universidade de Brasília foi objeto de grande interferência governamental no 

período militar pelo fato dos docentes terem sido interpretados como subversivos aos 

interesses governamentais, sendo afastados. De certa forma, foi um marco para um 

diferente tipo de política pública no que tange à gestão do ensino. O governo teria 

interesse em formar mão de obra qualificada para impulsionar o crescimento 

mercadológico, enquanto as universidades pensavam na formação do cidadão e, 

principalmente, na consolidação da pesquisa (BORTOLANZA, 2017). 

Após anos de debate, foi instituída, em 1968, a reforma universitária, a partir 

da Lei n.° 5540/68, tratando inicialmente da departamentalização, que viria a substituir 

as cátedras em caráter rotativo, além de interferir também no exame vestibular que 

deixou de ser eliminatório para classificatório. A reforma adequou ainda o regime de 

trabalho dos professores, associando a índices de produtividade para remuneração, 

além de tornar indissociáveis as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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A reforma de 1968 atingia inicialmente as Instituições de Ensino Federais, e 

consequentemente, as instituições privadas que percebiam vantagens do 

financiamento público, o que causou uma adaptação imediata e generalizada nas 

práticas gerenciais das IES (BECHARA, 2015). Em seguida, veio a necessidade de 

aumento da oferta do ensino superior. Por trâmites burocráticos, tal fato passou a 

representar um aumento expressivo nas instituições privadas, aliado a um aumento 

progressivo das públicas, o que estabeleceu a primeira interiorização do ensino, como 

se pode constatar nos dias atuais. 

No âmbito da pesquisa, em 1976, o Brasil já contava com 490 cursos de 

mestrado e 183 de doutorado, números expressivos em prol de atender à demanda 

crescente por profissionais do setor que, cinco anos depois, já contava com 65 

universidades, sendo sete delas com mais de 20 mil alunos. O setor público se voltou 

para a Pós-Graduação e formação em sua essência, enquanto o setor privado voltou 

suas forças para formar e atender às demandas do mercado de trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que em 1968 tratou da 

autonomia dos órgãos educacionais, inclusive financeira, sistematizou em 1971 o 

ensino obrigatório dos sete aos 14 anos de idade, além da criação do currículo comum 

para o primeiro grau (atual ensino fundamental) à época, mesclado com a 

diversificação do segundo grau, hoje conhecido como ensino médio, conforme 

realidades regionais (KRAWCZYK, 1999). Por sua vez, em 1996, a LDB trouxe uma 

seção inteira voltada para a formação dos profissionais de educação, fato que 

incorreu na adequação do ensino superior para atendimento dos requisitos legais, 

como a expansão da oferta de cursos de formação de professores, além da crescente 

preocupação com a perspectiva de longo prazo e planejamento institucional 

(BRZEZINSKI, 2008). 

No século XXI, o ensino superior brasileiro passou a trabalhar na resolução de 

três problemas básicos: a modernização constante do sistema; o aprimoramento 

constante da qualidade em diferentes níveis e modalidades de ensino; e a inclusão 

social promovida pela perspectiva de democratização do ensino superior. As 

instituições que, outrora pensavam a formação dos indivíduos em sua essência, 

passaram a atender a demandas de diversas frentes, além de desenvolver a pesquisa 

e extensão de forma indissociável (MACEDO, 2005). 

Com vistas à resolução dos problemas sociais e aumento na perspectiva do 

desenvolvimento econômico, o século XXI foi marcado pela gradual e sistemática 
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expansão na oferta do ensino superior, suplantados por programas que afetam 

instituições públicas e privadas. A expansão tem correlação com o financiamento da 

educação e decanta diretamente na permanência estudantil como fator perceptivo do 

sucesso institucional, seja no âmbito público ou privado da educação. As instituições 

públicas receberam acréscimo de vagas, concomitante à inflação de seus quadros 

funcionais, ao passo que as instituições privadas foram objetos de parcerias que 

culminaram por representar grande parte no cumprimento dos objetivos relacionados 

à expansão (BORTOLANZA, 2017). 

O ensino superior foi capaz de adotar periódica e sistematicamente medidas 

que visaram à adaptação para atender a requisitos legais, desgarrando em expansão 

sempre que possível. Esse crescimento expôs, em diversas oportunidades datadas, 

instabilidades e vulnerabilidades ocasionadas pela interferência estatal e conflitos de 

interesses e fins, ao passo que a visão necessária de longo prazo fosse suprimida 

por medidas governamentais ou de governabilidade, quando o projeto de poder 

suplanta o projeto de nação constituído pelo indivíduo a ser formado (MACEDO, 

2005). 

A Figura 2 apresenta, na forma de infográfico, o histórico da educação superior 

no Brasil desde a colônia até o século XXI, ressaltando os momentos mais 

significativos e relevantes no que tange a temática da educação brasileira. 
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Figura 2 - Infográfico do histórico da Educação Brasileira  

Fonte: dados da pesquisa.
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2.2 Políticas Educacionais no Brasil 

 
As Políticas Públicas Educacionais, ao longo dos anos, foram definidas pelo 

Estado, até mesmo por envolver interesses políticos dos mais variados. No entanto, 

a formulação dessas políticas deve ser norteada pelo povo, assegurando o bem 

comum e preservando os direitos de cada indivíduo. 

No Brasil, as políticas educacionais foram implementadas com base no modelo 

capitalista, mediante a um momento frágil do país refletido pelas crises internacionais 

e nacionais. Em muitos casos, a educação era tratada em segundo plano e, por 

poucas vezes, se discutia sua democratização, sobretudo quanto ao acesso das 

classes menos favorecidas economicamente.  

Após a Primeira Guerra Mundial, começam as mudanças na política 

educacional com o despontar de uma geração de grandes educadores, ocorrendo 

assim várias reformas nos Estados. Nascem então, na década de 1930, as primeiras 

universidades brasileiras, acarretando reformas significativas do ensino nos demais 

níveis. Mesmo importantes, ainda pouco eficazes, uma vez que possuíam, como 

formulador, um regime autoritário (GHIRALDELLI JUNIOR, 2003, p. 21).  

Alguns documentos merecem destaque e relevância, por terem sido 

imprescindíveis à formulação e implementação de várias políticas públicas 

educacionais, bem como por serem, de alguma forma, atuais diante das dificuldades 

que a educação ainda apresenta. Destaca-se, como marco e referência das metas e 

prioridades educacionais demandadas de efetivação, em 1932, o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. Destaca-se ainda pelo pioneirismo da regulamentação 

da situação educacional brasileira, tendo se tornado fonte de inspiração ao 

nascimento de inúmeras legislações que atualmente regem a educação brasileira. 

A chamada “redemocratização” do Brasil no período pós-guerra (1945) trouxe 

inúmeras reformas, sobretudo na educação, perpassando por um período de grandes 

reivindicações e criando um movimento em prol das escolas públicas, universal e 

gratuita (BORGES, 2018). Tal fato culminou, em 1961, na a criação e divulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que traziam discussões 

para conscientizar o poder político sobre os diversos problemas educacionais. Para 

Freitag (1986), o Estado, nesse período, é o mediador, com a reorganização da 

economia nacional e internacional, dos novos interesses surgidos. Havia, porém, a 
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necessidade de se redesenhar uma sociedade política de poder, sobretudo por sua 

instabilidade. 

Duas décadas depois, já na década de 1980, com a efervescência política dos 

movimentos organizados pela sociedade civil, cujo pano de fundo perpassa pela 

liberdade política, educação, saúde, terra, anistia, entre outros, inclusive rompimento 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI), elabora-se a Constituição de 1988. 

Aprova-se tendo como modelos políticos o Estado do bem-estar social e a democracia 

que até então não haviam sido afetados pelo ideal político neoliberal (ROSEMBERG, 

2008). 

A LDB (Lei n.º 9.394/96), promulgada em dezembro de 1996, foi a única 

publicada desde 1961 no que tange à educação e tem elevado impacto no sistema 

escolar (BRASIL, 1996). O governo apropria-se de vez das políticas educacionais 

como tarefa de sua jurisdição norteando os princípios da execução para os seus 

órgãos inferiores competentes (Estados e Municípios). A partir desse momento, 

criam-se métodos de avaliação para todos os níveis de ensino da educação brasileira 

e, segundo Piana (2009), a lei trouxe benefícios inovadores para que as políticas 

educacionais pudessem avançar em diversos rumos que ainda não foram 

desbravados. 

Partindo de um debate democrático de diferentes setores da sociedade, a nova 

LDB expressava o anseio desses segmentos, projetando a educação como prioridade 

do Estado. No entanto, para Saviani (1997, p. 200 apud FRIGOTTO; CIAVATTA, 

2003, p. 110), 
A Lei de Diretrizes e Bases (Lei no 9.394/96), finalmente aprovada pelo 
Congresso, resultou da iniciativa personalista do senador Darcy Ribeiro e 
representou, para Florestan Fernandes (1991) uma dupla traição: fez uma 
síntese deturpada do longo processo de negociação do projeto negociado 
com a sociedade organizada e deu ao governo, que não tinha projeto de 
LDB, o que este necessitava. Coerentemente, então, como evidencia 
Saviani, em minuciosa análise dos projetos de LDB em disputa, deveria ser 
uma LDB minimalista e, portanto, em consonância com a proposta de 
desregulamentação, de descentralização e de privatização e “compatível 
com o Estado Mínimo”.  
 

No Quadro 2, foram enumerados alguns exemplos de Políticas Sociais 

voltadas para a educação, desenvolvidas ao longo do tempo, além de suas sínteses, 

em diferentes momentos históricos e políticos do Brasil. 
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Quadro 2 - Exemplos Históricos de Políticas Educacionais Brasileiras 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A política educacional é objeto de estudo frequente na academia. Sua análise 

destina-se a responder a perguntas sobre o propósito da educação, realizações, os 

objetivos (sociais e pessoais), os métodos para atingi-los e as ferramentas para medir 

o seu sucesso ou fracasso. A investigação visa a fomentar a política de educação, 

realizada em uma ampla variedade de instituições públicas ou privadas. 

 

 

Programa Nacional de Livros
Didáticos

1929
Oferece a alunos e professores de escolas públicas dos ensinos fundamental e
médio, livros didáticos e dicionários de língua portuguesa de qualidade.

Movimento Brasileiro de
Alfabetização 

1967
Propocionar alfabetização e letramento a pessoas acima da idade escolar
convencional. Ficou conhecido nacionalmente como MOBRAL.

Projeto Rondon 1967
Promovia atividades de extensão universitária levando estudantes voluntários
às comunidades carentes e isoladas do interior do país, onde participavam de
atividades de caráter notadamente assistencial, organizadas pelo governo.

Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET)

1978
Respostas às demandas por formação profissional ao desenvolvimento
econômico estabelecido no país ao final da década de 1970.

Programa de Expansão da Educação
Profissional

1997
Desenvolver ações integradoras da educação e do trabalho, a ciência e a
tecnologia, objetivando a implantação de um novo modelo de educação
profissional.

Programa Nacional Biblioteca da
Escola

1997 Promover o hábito da leitura e ampliar o acesso à cultura e à informação.

Fundo de Fortalecimento da Escola 1998
Ações para o ensino público fundamental regular nas regiões Norte, Nordeste e
Centro Oeste.

Fundo de financiamento ao
Estudante do Ensino Superior
(FIES)

1999
Financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em
instituições não gratuitas.

Programa Nacional de Transporte
Escolar

2004
Custear despesas com manutenção de veículos ou de serviços terceirizados
destinados ao transporte escolar nas redes de ensino público estadual e
municipal.

Programa Universidade para Todos 2005
Conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.

Programa Nacional Biblioteca da
Escola

2005
Distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência
às escolas públicas do país

Mais Educação 2007
Amplia o tempo e o espaço educativo dos alunos da rede de ensino
público do Brasil.

Programa Pró-infância
(PNRAEREPEI)

2007
Assegurar recursos para que as redes municipais e do Distrito Federal possam
construir, reestruturar e promover melhorias em creches e pré-escolas, além da
compra de mobiliário e equipamentos para essas unidades.

Plano de Reestruturação e
Expansão das Universidades
Federais (REUNI)

2008
Integrar todas as universidades federais a uma hierarquia única de
administração, além da ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de 
regimes curriculares e sistemas de títulos

Instituto federal de educação,
ciência e tecnologia

2008
Oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às
suas práticas pedagógicas.

Ciência sem fronteiras 2011
Incentivar a formação e projetos científicos em universidades de excelência em
outros países.

Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC)

2011
Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
e tecnológica para alunos brasileiros.

Programa Ano Síntese / Objetivo
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2.2.1 O cenário do Ensino Superior no Brasil 

 
No âmbito do ensino superior, quanto ao número de matrículas, Sécca e Leal 

(2009, p. 107) informam que a partir dos anos 90 ocorreu um grande crescimento do 

número de alunos matriculados no Brasil, saindo de um total de 1,76 milhões em 1995 

para 4,88 milhões em 2007. Já em 2011 esse número chegou a 6.73 milhões, o que 

significou um aumento de 282% (BRASIL, 2013). O reflexo desse crescimento se deu 

especialmente nas IES privadas, cujo número total de matrículas saiu de 1.059.163 

em 1995 para 4.966.374 em 2011, saltando de uma taxa de 60,2% do total das 

matrículas para 73,7%.  

Ainda segundo Sécca e Leal (2009), entre 1995 e 2007 o crescimento das IES 

privadas foi proporcional ao crescimento do número de matrículas. O número destas 

instituições saltou de 684 para 2.032 nesse período, tendo um aumento significativo 

de 197,1%. Já em 2011, nos dados apresentados pelo Censo da Educação Superior 

(BRASIL, 2013), o número de IES privada saltou para 2.081, equivalente a 88% do 

total das Instituições de Ensino Superior no País, colocando-as assim como a 

Instituição que mais forma profissional para o mercado de trabalho. Em 2017, esse 

número chega a 2.152 IES privadas, totalizando 87,9% das IES do país. 

Segundo Lobo (2012), de 2010 para 2011, mais de um milhão de alunos não 

renovaram suas matrículas, uma porcentagem equivalente a 18% do total de alunos 

matriculados. Dos 5.398.637 alunos graduandos, somente 4.392.994 se 

rematricularam. Sendo assim, o número de discentes evadidos foi estimado em 18%, 

e é um número significativamente elevado, porém já foi pior, quando nas análises do 

ano de 2008 para 2009 este número atingiu um pico, chegando a 20.9%. 

Devido à falta de uma política de longo prazo para modificar a situação da 

evasão, o Brasil não conseguiu atingir a meta proposta de colocar 30% da população 

dentro de uma IES (Instituição de Ensino Superior) em 2010, ao contrário disso, o 

país não passou dos 13%, evidenciando a fragilidade do sistema de retenção de 

discentes no ensino superior brasileiro (NOGUEIRA, 2011). 

No Brasil, o INEP é responsável por realizar os levantamentos estatísticos e 

avaliações em todos os níveis e modalidades de ensino. O INEP, criado em 1937, é 

uma autarquia federal vinculada ao MEC. Seu objetivo é promover estudos, pesquisas 

e avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro, além de subsidiar a 

formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional. Nos 
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últimos anos, o INEP reorganizou o sistema de levantamentos estatísticos e teve, 

como principais atividades, as avaliações em praticamente todos os níveis 

educacionais, conforme preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), criado pela Lei nº 10861 de 14 de abril de 2004. 

Formado por três componentes principais (a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes), o SINAES avalia todos os aspectos que 

giram em torno desses três eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 

docente e as instalações (BRASIL, 2015b). 

A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades, sendo a 

autoavaliação, Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada 

instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) instituída pela Lei 

do SINAES e, a avaliação externa, realizada por comissões designadas pelo INEP, a 

avaliação externa tem como referência os padrões de qualidade para a educação 

superior expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das autoavaliações 

(BRASIL, 2015b). 

No que tange à Avaliação dos Cursos de Graduação, a legislação prevê que 

os mesmos sejam avaliados periodicamente. Os cursos de educação superior 

passam por três tipos de avaliação: Autorização, Reconhecimento e Renovação de 

Reconhecimento.  

A base a ser alimentada e visitada como referencial estatístico é o Censo da 

Educação Superior, que reúne informações sobre as instituições de ensino superior, 

seus cursos de graduação presencial ou a distância, cursos sequenciais, vagas 

oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes e concluintes e informações sobre 

docentes nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), aplicado desde 

2004, avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos 

conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua 

formação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame 

deve constar em seu histórico escolar. 

A partir do ENADE, calcula-se o Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador 

de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem 

no ano seguinte ao da realização do ENADE, com base na avaliação de desempenho 
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de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes 

às condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-

pedagógicos (BRASIL, 2015b). 

O Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade que avalia as 

Instituições de Educação Superior, é calculado anualmente e leva em conta os 

seguintes aspectos: 

• Média dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) do último triênio, relativos 

aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em 

cada um dos cursos computados; 

• Média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto 

sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida 

para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um 

dos programas de pós-graduação correspondentes; 

• Distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou 

pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do item II para as 

instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu. 

Por fim, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem como principal 

finalidade a avaliação do desempenho dos alunos na conclusão do Ensino Médio. É 

realizado anualmente pelo INEP. Seu resultado serve para acesso ao ensino 

superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU), assim como em algumas universidades no exterior e várias IES 

privadas, até porque é condição para pleitear os benefícios como FIES e Prouni. 

Como um exemplo de um dos indicadores trabalhados pelo INEP, pode-se 

notar no Quadro 3, o histórico da estimativa do investimento público direto em 

educação por estudante, com valores referências de 2011 pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a proporção do investimento público por 

estudante da educação superior sobre o investimento público por estudante da 

educação básica, por nível de ensino. 
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Quadro 3 - Investimento Público Direto Por Estudante (2000 – 2011) 

Fonte: Brasil, 2013. 
 

Esse indicador refere-se à proporção dos investimentos públicos diretos em 

educação desagregados por níveis de ensino. Nele, pode-se notar que a proporção 

do investimento da educação superior sobre a básica vem caindo ano após ano, 

mesmo notando a continuidade na ascendência de ambos indicadores, percebe-se a 

tendência de que, conforme se aumentam os investimentos em educação de uma 

forma geral, nos aproximamos de uma igualdade nos gastos. 

 

2.2.2 O Plano Nacional de Educação e o Financiamento 

 

O Plano Nacional da Educação (PNE), aprovado pela Lei n.º 13.005, publicada 

no DOU em 25 de junho de 2014, em atendimento ao disposto no art. 214 da 

Constituição Federal, com prazo de vigência de 10 anos, estabelece em seu artigo 

2º, dentre outras, as seguintes diretrizes: 

 
VII promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que 
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 
qualidade e equidade. 
 

De 1ª a 4ª  
séries ou 

anos 
iniciais

De 5ª a 8ª  
séries ou 

anos finais

2000 1.962 1.633 1.867 1.606 1.639 1.557 18.050 11,1
2001 2.031 1.693 1.686 1.587 1.786 1.772 17.839 10,5
2002 2.026 1.678 1.588 1.854 1.721 1.247 16.912 10,1
2003 2.029 1.704 1.827 1.796 1.706 1.432 14.818 8,7
2004 2.147 1.822 1.947 1.928 1.949 1.333 15.001 8,2
2005 2.282 1.933 1.843 2.157 2.054 1.348 15.255 7,9
2006 2.657 2.307 1.995 2.375 2.608 1.844 15.385 6,7
2007 3.074 2.695 2.435 2.833 2.952 2.161 16.309 6,1
2008 3.524 3.097 2.596 3.248 3.466 2.497 17.370 5,6
2009 3.814 3.353 2.568 3.614 3.769 2.635 17.576 5,2
2010 4.353 3.813 3.134 4.110 4.159 3.153 19.141 5,0
2011 4.916 4.267 3.778 4.341 4.401 4.212 20.690 4,8

Investimento Público Direto por estudante

Ano Todos os 
Níveis de 
Ensino

Educação 
Infantil

Ensino Fundamental

Ensino 
Médio

Educação 
Básica

 Educação 
Superior 

Proporção 
da 

Educação 
Superior 
sobre a 

Educação 
Básica 

(Estudante)

Níveis de ensino
R$1,00
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O PNE estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo 

da Educação. Segundo o MEC, o primeiro grupo são metas estruturantes para a 

garantia do direito à educação básica com qualidade, e que assim promovam a 

garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório e à ampliação das 

oportunidades educacionais (MARTINS, 2015, p. 167). Um segundo grupo de metas 

diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da 

diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas 

trata da valorização dos profissionais da educação, estratégica para que as metas 

anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior. 

A obrigação do poder público, ao financiar a educação, advém do fato dela ser 

um direito do povo. Esse princípio, no PNE do período de 2014 a 2024, já era tratado 

pelo primeiro plano, de 2001 a 2010. Políticas Públicas Educacionais que se apoiam 

no pilar do financiamento são elaboradas com o objetivo de assegurar esse direito, 

uma vez que de nada adiantariam avançadas teorias e ótimas propostas sem a 

assertividade necessária para o alcance em massa desse direito (MARTINS, 2015, p. 

167). 

Como instrumento para a viabilização das metas definidas por essa política 

setorial, de forma a abranger todos os níveis e modalidades de ensino e garantindo a 

todos o acesso a uma educação de qualidade, o PNE não poderia abster-se de definir 

estratégias no âmbito do financiamento, pois de sua garantia dependem a execução 

e o sucesso de todas as outras metas (VALENTE; ROMANO, 2002). 

O financiamento do ensino obrigatório é indissociável destes três objetivos: 

universalização, qualidade e equidade (BARBOSA, 2011). A partir da Emenda 

Constitucional n.º 59/2009, foi tratado como fim de entendimento desse dispositivo 

constitucional o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como métrica relacionada aos 

objetivos traçados. Partindo desse princípio, essa alteração previu que o PNE deveria 

estabelecer a meta de investimento a partir de recursos públicos em educação 

proporcionais ao Produto Interno Bruto (art. 214, VI). 

Na Exposição de Motivos n.º 33, que acompanhou o Projeto de Lei n.º 

8.035/2010, de autoria do Poder Executivo, convertido na Lei n.º 13.005/2014, que 

aprovou o PNE 2014-2024, lê-se: 
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A proposta de PNE advoga que o investimento público em educação 
seja ampliado progressivamente até atingir o patamar de 7% do 
produto interno bruto do país. Trata-se, de um aumento considerável 
(aumento de 2%). Por essa razão, a própria lei que estabelece o plano 
recomenda que a meta de aplicação de recursos públicos em 
educação seja avaliada periodicamente, pois é preciso compatibilizar 
o montante de investimentos necessários para fazer frente ao enorme 
esforço que o país precisa fazer para resgatar a dívida educacional 
histórica que nos caracteriza. Com isso, se à luz da evolução da 
execução do PNE for necessário rever a meta de financiamento, 
haverá previsão legal para tanto, a fim de que a execução do PNE não 
fique comprometida por insuficiência de recursos. 

 

Quando do processo de discussão e votação do projeto do PNE 2014-2024, 

relacionou-se à definição dos investimentos em educação, públicos ou privados, que 

deveriam ser considerados no cumprimento da meta de aplicação de recursos 

públicos como proporção do PIB. Dessa forma, ficou evidenciada a discussão travada 

entre a iniciativa pública e a privada no âmbito educacional. 

O INEP admite que o investimento público total em educação leva em 

consideração os valores gastos nos seguintes tipos de despesas: bolsas de estudos 

e financiamento à educação, despesas com pesquisa e desenvolvimento, despesas 

com pessoal ativo e tributos relacionados, incluída a estimativa de aposentadoria 

futura, além de transferências ao setor privado por meio de parcerias público-privadas 

(VALENTE; ROMANO, 2002). O investimento direto exclui essa estimativa, assim 

como os valores despendidos pelos entes federados com bolsas de estudo, 

financiamento estudantil e transferências ao setor privado. Os dois indicadores 

excluem despesas com aposentadorias e reformas, pensões, juros, amortizações e 

encargos da dívida da área educacional.  

Pode-se, ainda, entender que recursos referenciados – como os aplicados na 

forma do art. 212 da Constituição Federal – devem ser entendidos como aplicações 

na manutenção e desenvolvimento do ensino público, uma vez que a meta 20 do PNE 

está fixada com a adoção do indicador “investimento público em educação pública” e 

as possibilidades de aplicações que podem implicar transferências ao setor privado 

estão expressamente definidas no dispositivo transcrito do plano (BRASIL, 1988). 

Destaca-se, ainda, a vertente pontual do PNE, como as metas 12.14 e 14.15, 

visando a cumprir demandas específicas em ações abrangentes, correlatas com o 

objeto de estudo aqui apresentado. A meta 12.14 visa a fomentar a formação de 

pessoal de nível superior nas áreas de Ciências e Matemática, haja vista o déficit de 
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32 mil professores no ensino médio, sendo que 30% desses correspondentes à 

disciplina de Física, 15% de Química e 5% de Matemática. 

A meta 14.15, por sua vez, visa a estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das 

IES e Institutos de Ciência e Tecnologia, de modo a incrementar a inovação e a 

produção e registro de patentes. Atualmente, os incrementos percebidos nos pedidos 

de patentes são de responsabilidades de não residentes no Brasil (77%), ante uma 

minoria estável (23%), de residentes no Brasil (VALENTE; ROMANO, 2002). 

 

2.2.3 Habilidades e Competências no Ensino Superior 

 
 Segundo Tobón (2008), a formação do indivíduo com base em habilidades e 

competências visa não só a suprir dificuldades dos mesmos com relação a tarefas ou 

procedimentos. Vai para além disso, como tomar decisões acerca de determinados 

assuntos, bem como ter visão crítica de todo o processo produtivo no qual estará 

inserido no mercado de trabalho. 

 Competência, para Tobón (2008), consiste em fazer bem ou com precisão 

determinada tarefa a qual se propõe, correlacionando-se com capacidade e aptidão 

na busca do sucesso na execução de determinada tarefa. A forma com a qual o 

indivíduo conduz suas aptidões com suas atribuições cotidianas terá relação direta 

com o nível de competência atingida para cada tarefa, o que não é diferente no 

ambiente acadêmico. O discente inicia sua jornada em busca de novas competências 

para resolver situações que lhe levarão ao sucesso almejado. 

Habilidade, no âmbito universitário, consiste na aplicação prática de uma 

determinada competência para resolução de uma situação complexa; em outras 

palavras, é o conhecimento prático pelo qual o discente precisa aprender a 

compreender a complexidade de determinada situação, planejar sua abordagem 

enquanto solução, executar o planejamento com foco na análise da solução 

encontrada.  

 A junção entre habilidades e competências, ou sua necessidade tem 

correlação direta com a fixação do que é passado em sala de aula e a confiança para 

correta aplicação no mercado de trabalho. As habilidades consistem ao “saber fazer” 

o que se propõe, enquanto as competências revelam um conjunto de habilidades 

previamente desenvolvidas para execução de uma função específica (SANTOS, 

2010).  
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 A confiança com a qual as instituições conseguem imbuir em seus graduandos 

para a execução de determinadas funções inerentes aos cursos com os quais fazem 

parte, indicam o nível e carga de habilidades e competências com os quais os 

discentes são expostos durante sua jornada de graduação. Em outras palavras, as 

Instituições de Ensino Superior têm a função de adicionar cargas teóricas e práticas 

ao discente recebido como insumo e graduá-lo como parte pensante da resolução de 

problemas encontrados em suas áreas de formação. 

 Os discentes graduados na instituição quase sempre retratam com precisão o 

processo de transformação do insumo em ativo no mercado de trabalho, o que tem 

muito peso para os futuros alunos, inclusive na escolha de determinados cursos 

(CUNHA, 2000). Se as habilidades e competências formadas nas Instituições têm a 

capacidade de contribuir ativamente para a carreira dos egressos, os alunos terão a 

plena convicção que o sucesso nas carreiras pretendidas está em suas próprias 

mãos, o que aumenta exponencialmente as motivações por trás da permanência 

acadêmica. 

 

2.3 Análise Bibliométrica 
 

Tendo em vista títulos relevantes para o enriquecimento da pesquisa e por 

consequência o debate, foi feita uma análise bibliométrica por meio do Portal de 

Periódicos da Capes, tendo como base de dados o Scopus, em março de 2018. Nessa 

análise, foi pesquisado o termo “Dropout College” e suas ocorrências em títulos, 

palavras-chave e resumos. A correlação das duas palavras busca identificar textos 

que abordem os mesmos assuntos em diferentes áreas do conhecimento, culminando 

na montagem de um núcleo de pesquisa oriundo dessa análise com diferentes 

autores, áreas e abordagens relacionados à evasão no Ensino Superior. 

A pesquisa retornou um total de 460 textos diferentes, na base Scopus, sendo 

75% desses (345), artigos em periódicos indexados, representando a maioria da 

abordagem sobre o assunto da evasão no Ensino Superior. Devido aos filtros 

adotados (títulos, palavras-chave e resumos), entende-se que é um número 

considerável de textos com condições de representar um núcleo de pesquisas e, 

consequentemente, norteador em termos de abordagem sobre o assunto em fonte 

dessa relevância. 
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Grande parte da temática, observada a partir da análise dos resumos do núcleo 

mencionado, aborda questões focadas na condição de permanência, em diferentes 

lugares do mundo ou variáveis socioeconômicas, haja vista que os discentes tendem 

a sustentar a decisão em sua jornada de graduação enquanto exista a conjunção de 

fatores necessários para o bom andamento do processo de ensino-aprendizagem. 

As diferentes abordagens que seguem poderão dar ideia da evolução temporal 

das publicações dentro da temática por meio das publicações por ano, bem como 

países com maior número de publicações, destacando a existência de “ilhas” 

preocupadas com a questão. Na sequência, a análise busca identificar os principais 

periódicos dentro da temática, além dos centros de pesquisas que mais publicam 

sobre o assunto. Destarte, a presente análise foca nas áreas mais atentas ao cenário 

da evasão no Ensino Superior, destacando não apenas as Ciências Sociais 

motivadoras de políticas públicas educacionais de fomento, para acesso e 

permanência, como também a importância dada pelas pesquisas da área econômica. 

 

2.3.1 Resultados dos termos pesquisados na base de dados 

 

 Procurou-se, inicialmente, analisar a evolução das publicações na área 

pesquisada nos últimos 10 anos, demonstrada no Gráfico 1, em que se pode perceber 

a crescente procura entre a correlação dos termos Ocupação e Graduação, devido à 

falta de mão de obra em setores específicos e também excesso em outros. 

 

 
Gráfico 1 - Publicações por ano 

 Fonte: Scopus, 2018. 
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De posse da análise cronológica, buscaram-se os locais onde mais se 

pesquisa sobre os termos em questão (Gráfico 2). Em um recorte dos 11 países que 

mais abordaram os termos selecionados, percebe-se que mais da metade da amostra 

corresponde a estudos feitos nos Estados Unidos, demonstrando grande 

concentração nas pesquisas da área. 

 

 
Gráfico 2 - Países com maior número de publicações na área 

Fonte: Scopus, 2018. 
  

Buscando identificar possíveis centros de excelência no assunto, foi feita uma 

busca entre os periódicos com maior número de publicações na área. Percebeu-se 

efeito contrário ao notado nos países, pela distribuição equalizada entre os principais 

periódicos representados no Gráfico 3:  

 

 
Gráfico 3 - Periódicos com mais publicações na área 

Fonte: Scopus, 2018. 
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Dentre os resultados da pesquisa, buscou-se ainda classificar quanto à área 

de conhecimento (Gráfico 4). Foi perceptível a dominância da área de Ciências 

Sociais ao tratar dos assuntos relacionados à evasão no Ensino Superior, com mais 

de quatro vezes o percentual da segunda área mais concentrada. 

 

 

 
Gráfico 4 - Publicações por área de conhecimento 

Fonte: Scopus, 2018. 
 

Quanto aos tipos de documentos, retornou um quantitativo de 460 

(quatrocentos e sessenta) textos, sendo que, a maioria deles (75%), na forma de 

artigos (Gráfico 5): 

 
Gráfico 5 - Tipos de Publicação 

Fonte: Scopus, 2018. 
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 Buscando identificar possíveis centros de excelência no assunto, foi feita uma 

busca entre as universidades com maior número de publicações na área (Gráfico 6).  

 

 
Gráfico 6 - Universidades com mais pesquisas na área 

Fonte: Scopus, 2018 
. 

 

Pode-se perceber, no Gráfico 6, duas Universidades com oito publicações 

cada (1,7% do total), demonstrando baixa concentração nas publicações sobre o 

assunto. 

 

 

2.3.2 Núcleo de Pesquisa da Análise Bibliométrica 

 

Nesta seção, o trabalho busca apresentar e justificar o núcleo de pesquisa 

resultante da análise bibliométrica, de forma a fomentar uma bibliografia relevante de 

âmbito internacional. Os textos, em quaisquer bases de dados, podem ser ordenados 

por relevância, subentendida muitas vezes como a quantidade de citações dentro 

daquele indexador. Sendo assim, para corroborar a análise feita na base de dados do 

Scopus, os textos mais citados foram pesquisados no domínio público do Google 

Acadêmico, demonstrando assim a validação dentro da área pesquisada (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Textos com mais citações dentro da área Scopus/Google acadêmico 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Os textos selecionados foram fichados individualmente para o ponto de partida 

bibliográfico e apresentados nesta seção. O Núcleo (Quadro 4) representa o recorte 

dos textos mais citados, considerando sua produção e relevância com o tema 

trabalhado. Os textos selecionados demonstram grande afinidade com esse estudo, 

além de subsidiar pontos de vista diferentes do autor, bem como novas realidades e 

abordagens. 

 

AUTORES ABORDAGEM 

Bowen et al. (2009) 

No âmbito das Universidades Públicas Norte Americanas, os alunos 
pertencentes à minorias e mais pobres têm mais dificuldades de 
terminar suas graduações, os autores sugerem melhorar o processo de 
triagem após a percepção de que o rendimento dos graduandos 
melhora após transferências pleiteadas, resolvendo em parte, suas 
questões financeiras. 

Wildeman (2009) 

Considera a permanência no ensino superior como fator sociológico 
que impacta diretamente em dados correlacionados de prisão no 
ambiente familiar e também evasão das crianças dessas famílias na 
educação básica. Trata o ensino superior como perspectiva de melhora 
de condição familiar. 
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Baird et al. (2011) 

Considera a questão da transferência de renda para subsidiar grupos 
focais em graduação no Malawi. Considera que o grupo que obteve o 
subsídio teve 43% a mais de sucesso num período de 2 anos, além de 
outras variáveis favoráveis, como a queda no número de grávidas 
adolescentes, que também era uma causa de evasão. 

Forkosh-Baruch e 
Hershkovitz (2012) 

O estudo indica uma maior aderência dos estudantes no ambiente 
acadêmico motivados por redes sociais trabalhadas pelas instituições 
de ensino, ativas no processo de aprendizagem. A não só 
disponibilização de conteúdo, mas a dinâmica de interação e 
aprendizado no ambiente de domínio do discente cria condições antes 
não observadas para sua permanência. 

Kirk e Sampson 
(2013) 

O estudo apresenta fatores sociopsicológicos ocasionadores da 
interrupção do fluxo de aprendizagem, como por exemplo as detenções 
e problemas policiais no período letivo. Os autores sustentam uma 
relação proporcional entre prisões e abandono dos estudos, invertendo 
também os fatores, que mostram que muitos alunos, após 
abandonarem os estudos, tendem à prisão por diversos motivos. 

Robbins et al. (2009) 

Os autores utilizam perspectivas organizacionais em conjunto com 
modelos educacionais para perceber diversos motivos psicossociais, 
como motivação, status social e emocional, como motivadores de 
desempenho escolar e consequente evasão. A intervenção acadêmica, 
assim chamada, busca resolver os problemas dos estudantes através 
da teoria da autogestão por parte do estudante, destacando muito o 
papel dos mediadores nesse processo. 

Quadro 4 - Núcleo de Pesquisa encontrado na Análise Bibliométrica 
Fonte: dados da pesquisa. 

  

O Quadro 4 refere-se aos resultados já expostos, reforçando as características 

relacionadas ao recorte temporal das pesquisas, bem como regionalidades, 

realidades e problemas encontrados no processo de retenção dos discentes em 

instituições relacionadas a esses estudos. 
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3 GESTÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

3.1 Gestão Estratégica 

 

 Estratégia, enquanto conceito, é um termo cunhado originalmente pelas forças 

armadas, caracterizando as operações e movimentações dos exércitos, até chegar a 

uma posição vantajosa ante ao seu inimigo. Dessa forma, espelhou-se na realidade 

empresarial, trazendo os exércitos como uma forma de ação coletiva (de pessoas ou 

setores) em função de um objetivo específico, e os concorrentes para a figura dos 

inimigos. Em outras palavras, estratégia é a articulação de um conjunto de ações 

convergentes em função de um objetivo central empresarial (BÔAS, 2008). 

 O “Pensamento Estratégico”, outro conceito do meio, deve ser entendido como 

o caminho utilizado pela empresa até chegar aos seus resultados, compartilhado por 

toda a organização e presença constante nos hábitos e discursos que atravessam os 

corredores da empresa. De acordo com Mintzberg (1994), deve estar imbuído de 

maneira filosófica em cada agente e representante da empresa, de maneira 

totalmente intangível e incomensurável. 

 Kapferer (2012), por sua vez, destaca o “Pensamento Estratégico Institucional” 

como responsável por transitar as atitudes, desde o pensamento, passando pela 

ação, até chegar ao sucesso da empreitada. Para tanto, é necessário que esse 

pensamento se assuma em forma de documento, elucidando processos e 

departamentos, diferenciando-se assim dos planejamentos setoriais, que são, de 

certa forma, subordinados a este. 

 No âmbito das IES, o Pensamento Estratégico Institucional é comumente 

traduzido como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), possibilitando aliar o 

pensamento estratégico da organização às requisições legais do MEC (PICAWY, 

2008).  

O PDI detalhado na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES), alterado pela Resolução nº 3, de 14 de 

outubro de 2010 CES CNE,  (Credenciamento e Recredenciamento das Instituições 

de Ensino Superior) e, atualmente reestruturado pelo Decreto nº 9235 de 17 de 

dezembro de 2017, deve ser elaborado por um período de 5 anos. É o documento 

que elucida a filosofia de trabalho da IES à sua filosofia de trabalho, norteando suas 

ações, estruturas e atividades por meio de eixos temáticos: 
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• Perfil institucional; 

• Projeto pedagógico institucional; 

• Implementação da instituição e organização acadêmica; 

• Corpo docente; 

• Corpo técnico administrativo; 

• Corpo discente; 

• Organização administrativa; 

• Autoavaliação institucional; 

• Infraestrutura física e instalações acadêmicas; 

• Atendimento às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais 

ou com mobilidade reduzida; e 

• Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira. 

 
Otimizar recursos, conhecer os setores da organização, manejar orçamentos, 

garantir a manutenção dos departamentos: dessa forma, Nassif (2006) caracteriza 

um gestor em meio ao ambiente acadêmico. Sem descuidar do âmbito 

acadêmico/pedagógico, tais profissionais precisam facilitar a vida dos professores e 

pesquisadores no tripé ensino-pesquisa-extensão da mesma forma que avalizam o 

cumprimento de contratos de gestão e demais compromissos assumidos pela 

instituição para com a sociedade onde ela se insere. 

 Com vistas a traçar um caminho da junção entre os conhecimentos de gestão 

e organização acadêmica, este estudo perpassa pelas escolas de pensamento 

estratégico de Mintzberg et al. (2001), elucidando o caminho e a construção da 

consciência estratégica por trás da gestão de uma IES. Em um paralelo com o 

pensamento de Bôas (2008), pode-se perceber a importância do sincronismo dos 

ambientes interno e externo da organização, bem como o caráter subjetivo imbuído 

na gestão do capital humano. 

 Dentre outros, Mintzberg et al. (2001) ressaltam como indispensáveis 

atribuições de um gestor organizacional: pró-atividade; visão analítica; controle do 

ambiente; e capacidade de unir várias ferramentas em uma única estratégia. 

O gestor caracteriza-se ainda como ator responsável por lidar com paradigmas 

organizacionais com foco na visão sistêmica, sem subestimar nenhuma parte 

envolvida. Isso só é possível por meio de um conhecimento profundo da organização 
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onde se está inserido, inclusive de sua natureza não estática, que faz necessária 

interação durante todo o processo de gestão. 

 Cada uma das dez escolas relatadas por Mintzberg et al. (2001) traz consigo 

traços filosóficos distintos que refletem em diferentes contribuições nas estratégias 

empresariais, complementando-se em diferentes categorias praticamente 

divergentes: 

• Escolas Prescritivas: Escola do Design, Escola do Planejamento, Escola do 

Posicionamento; 

• Escolas Descritivas: Escola Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola do 

Aprendizado, Escola do Poder, Escola Cultural e Escola Ambiental; e 

• Escola Configurativa: Escola da Configuração. 

 
3.1.1 Escola do Design 

 

Análise do ambiente a partir do estudo de pontos fortes e fracos no âmbito 

interno e das oportunidades e ameaças no âmbito externo, entendendo a formação 

de estratégia como um processo de concepção. Busca uma adequação entre as 

capacidades internas e as possibilidades externas, a fim de posicionar a empresa em 

seu ambiente. A responsabilidade pela percepção e controle da concepção 

estratégica é do departamento executivo da instituição. Isso, segundo Mintzberg et al. 

(2001), pode não trazer a plena participação de outros atores, o que enriqueceria 

ainda mais a análise e escolha da melhor estratégia. 

 

3.1.2 Escola de Planejamento 

 

A partir de uma análise derivada de um departamento responsável pelo 

planejamento e controle, são levantados aspectos a serem melhorados 

institucionalmente. A formação da estratégia é vista como um processo formal, 

pensado, elaborado e sustentado por técnicas, programas, planos complexos e 

controles específicos. A Escola de Planejamento é uma derivação complexa e mais 

detalhada da Escola do Design. 
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3.1.3 Escola de Posicionamento 

 
Análise detalhada da atividade, apoiando o processo de formulação de 

estratégia, com forte viés estatístico e quantitativo. Tem como pano de fundo a 

ferramenta das cinco forças de Porter (2008): 

• Rivalidade entre os concorrentes; 

• Poder de negociação dos clientes; 

• Poder de negociação dos fornecedores; 

• Ameaça de entrada de novos concorrentes; e 

• Ameaça de produtos substitutos. 

 
3.1.4 Escola Empreendedora  

 
 Dependente de um único líder, comum em instituições que, independente do 

corpo, continuam sendo administradas pelo seu próprio dono, portanto, dependentes 

exclusivamente de suas aspirações e insights perante as diferentes dimensões 

empresariais. O processo visionário, segundo Mintzberg et al. (2001), dá-se 

inicialmente na mente do empreendedor e de sua visão estratégica da empresa com 

foco no controle e também no aprendizado pessoal, que se confunde com o 

aprendizado institucional, dissociando qualquer possibilidade de evolução 

organizacional pautada em processos ou métodos. 

 

3.1.5 Escola Cognitiva 

 
 Em um ambiente de crise ou reformulação necessária, a administração 

estratégica na escola cognitiva tem por princípio a correlação dos conhecimentos 

executivos com os fatores ambientais para a formulação da estratégia que pode 

versar pela sobrevivência institucional. Segundo Mintzberg et al. (2001), a estratégia 

é vista como um processo mental na Escola Cognitiva, de maneira que o ambiente 

externo à empresa possa ser visto e modelado de diferentes formas, de acordo com 

a visão do gestor, particularizando o processo de formação estratégica empresarial. 

Assim como a Escola Empreendedora, traz consigo o viés pessoal do gestor. 
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3.1.6 Escola de Aprendizado 

 
 A junção dos conhecimentos específicos e tácitos demonstrados por Drucker 

(1986) possibilita a formulação de estratégias e operacionalização de tarefas outrora 

impensáveis, pois teoria e prática separadas apresentam fortes limitações no 

ambiente empresarial. Nesta escola, Mitzberg et al. (2001) caracterizam a estratégia 

como um processo emergente, pois, na ausência de um líder visionário ou de 

condições extremamente favoráveis, as organizações são obrigadas a construir 

estratégias para operar no ambiente empresarial. 

 Na Escola de Aprendizado, a liderança precisa gerenciar o processo de 

aprendizado estratégico, desde a compreensão da necessidade do aprendizado, 

passando pelos interesses coletivos até chegar aos dinâmicos ambientes onde serão 

aplicados. A aceitação do caráter emergente nesta escola faz com que ela seja 

considerada em larga escala no âmbito da gestão institucional/organizacional, 

valorizando o retrospecto de aprendizagem da mesma forma com que é tratado o 

ambiente externo à organização. 

 

3.1.7 Escola do Poder  

 
 O processo de negociação é o centro da administração estratégica na Escola 

do Poder. Para tanto, a influência e a política fazem com que a estratégia assuma 

forma de posicionamentos ao invés de perspectivas. Mintzberg et al. (2001) 

apresentam duas subdivisões dentro desta escola, a saber: 
Micropoder: formação de estratégia pela persuasão, barganha ou 
confronto direto entre os atores que dividem o poder na empresa; e 
Macropoder: utiliza seu poder sobre os outros e parceiros de alianças 
para negociar estratégias coletivas de seu interesse.  

 
As formas de influência política estabelecem um importante papel nas 

organizações, uma vez que o relacionamento com agentes externos pode ser crucial 

para o sucesso de projetos e processos organizacionais. A teoria do poder busca 

ilustrar, no ambiente empresarial, as relações de influência muito comuns nos 

cenários políticos, não por acaso, desprezando aspectos culturais, filosóficos e 

relações de liderança, independente do prazo que levaram para se estabelecer. 

Quanto maior a influência do gestor no ambiente onde a instituição está inserida, 

menor o esforço organizacional em prol de estratégias organizacionais. 
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3.1.8 Escola Cultural 

  

As crenças e interpretações das rotinas criam um processo coletivo de 

desenvolvimento cultural alavancado principalmente pelo aspecto humano da 

organização, ou seja, a socialização e a mistura de diferentes interpretações do 

pensamento estratégico da organização. A mentalidade coletiva e o modelo de 

execução dominam o capital humano empresarial. No caso de diferentes culturas 

divergentes, a tendência é que a mais robusta se perpetue, independente do 

resultado que ela proporcione para a instituição. 

 

3.1.9 Escola Ambiental 

 

 A motivação para a administração reside na reatividade ao ambiente onde a 

organização está inserida. Segundo Mintzberg et al. (2001), a organização é vista de 

forma separada ao ambiente em que se insere para que haja a possibilidade de 

interação entre ambos, de forma totalmente reativa. A gestão na Escola Ambiental 

trabalha sem a necessidade de nenhum tipo de mudança e com a garantia da 

manutenção de seu status. A passividade da organização nesta escola faz com que 

só haja mudanças em sua estrutura, processos ou atividades no caso da necessidade 

imperativa, advinda de seu ambiente externo. 

 

3.1.10 Escola da Configuração  

 

 A estratégia na Escola da Configuração permite que a instituição promova 

mudanças profundas, inclusive em sua estrutura, transformando-a em prol de alguma 

movimentação sugerida ou necessária. Difere-se da ambiental por aceitar a 

antecipação ou constatação da percepção da necessidade de mudança e também 

por permitir aos gestores mudar radicalmente o foco empresarial, por razão de 

sobrevivência institucional.  

 A escola de configuração, segundo Mintzberg et al. (2001), entende a 

estratégia como processo de transformação inevitável, seja ele nas características, 

ou comportamento empresarial, desde grupos até processos, gerando, muitas vezes, 

outputs diferentes. Dessa forma, é possível perceber as mudanças de organização 
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acadêmica previstas no âmbito das IES como forma de adequação ao mercado onde 

se inserem e também da necessidade de explorar ambientes outrora não trabalhados. 

Para Mintzberg et al. (2001), dependendo do cenário empresarial, uma ou mais 

escolas do pensamento estratégico pode ser incluída em qualquer processo de 

formulação estratégica no mundo real. Logo, ao se misturarem e complementarem, 

todas as dez escolas contribuem para a estratégia da empresa, no tocante à sua 

formação, condicionadas sempre à realidade e ao momento da empresa. 

Por outro lado, a emergência do processo educacional, bem como do 

constante aprendizado e adequação das Estratégias Empresariais, faz com que a 

Escola de Aprendizado seja a mais notada na Gestão Universitária. Isso porque se 

assume, durante o processo educacional, que a instituição pode estar formando 

insumos melhores em relação àqueles que ali estão formulando a estratégia ou 

mesmo assumindo o papel de educadores nesse cenário. Trata-se de uma das 

benesses de aceitar um papel de aprendizado constante. 

A estratégia, sobretudo nos arranjos empresariais, tende a acompanhar a 

evolução cognitiva humana ao longo de sua história, adaptando-se e adequando-se 

a novas modalidades de negociações e preocupações conforme as necessidades dos 

negócios em questão. Não se pode pensar que, no âmbito educacional, a estratégia 

teria comportamento distinto desse. Com isso, pode-se perceber novas abordagens 

que percorrem desde a esfera do ensino (como por exemplo, as plataformas de 

ensino a distância), até os sistemas computadorizados de controle de produtividade. 

O grande desafio da Escola do Aprendizado na Gestão Acadêmica é fazer com 

que uma estrutura administrativa, idealizada para ensinar outras pessoas, possa ser 

uma organização que aprende constantemente. Essa transição não apresenta 

correlação direta com o capital intelectual ali representado, mas, sim, com os ideais 

transmitidos entre os setores, que refletem diretamente na qualidade do produto 

percebido pelos seus alunos em sua jornada de aprendizagem. 

As organizações que aprendem representam um conceito derivado da Escola 

do Aprendizado, tratando sempre da agregação do conhecimento e sua contínua 

busca. A estratégia – ou inovação – pode surgir de qualquer lugar da organização. 

Seus atores podem ser individuais ou representarem grupos e setores que visam, 

inicialmente, à solução de um problema, não necessariamente uma estratégia. A 

documentação e replicação dessas estratégias consolidam esse modelo não só pelo 

aprendizado organizacional, mas também por sua dinâmica. 
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3.2 Gestão Universitária 
  

Como em qualquer área da administração, a Gestão Universitária provou de 

suas primeiras demandas de profissionalização juntamente com o aumento da 

competitividade, que por sua vez datou da expansão universitária após a Segunda 

Guerra Mundial (LOBO, 1998). Com o advento da concorrência, a Administração 

Estratégica entra em ação para prover à organização quantitativos mínimos de erros 

que podem custar perda de receita, tempo, qualidade e, por fim, clientes. 

 A necessidade de transitar próximo à fronteira do conhecimento se refletiu na 

Gestão Educacional de maneira antes jamais vista, uma vez que foi dada à 

Administração Estratégica a chance de fazer mais que apenas graduar, mas também 

escolher o perfil de quem sairia dali graduado. Lobo (1998) ressalta que nem toda 

qualidade acadêmica se reflete em qualidade profissional, mesmo assim, as IES são 

os atores mais próximos do processo de criação da mão de obra, podendo captar 

precocemente diversos talentos e retroalimentar seu quadro ao seu bel prazer.  

 O Planejamento Estratégico tratado por Porter (2008) foi metabolizado 

juntamente com outros conceitos, como Qualidade Total, e até mesmo Reengenharia, 

de forma que se tornassem mais eficazes ao meio educacional, pois as IES, que 

outrora prestavam serviços universitários para seus alunos, passaram a ofertar toda 

uma gama de ferramentas para que eles cumprissem sua jornada, que não termina 

com a entrega de seu diploma, mas com sua colocação no mercado ou plenitude do 

ciclo ali iniciado. 

Segundo Freire (1996), da mesma forma que o aluno, educando ou discente é 

cliente da instituição, seus saberes devem ser respeitados; saberes estes, 

construídos na prática comunitária. Ou seja, é o principal agente e interessado em um 

processo que não é simplesmente de aprendizado, mas uma jornada de 

empoderamento e exercício constante de autonomia. Para Tinto (1993), aquele que 

outrora absorvia conteúdos programáticos passou a ser figura indispensável no 

processo de aprendizagem, persona crítica e alvo das mais diferentes inferências 

estatísticas em prol do cumprimento de sua jornada. 

 As peculiaridades do sistema universitário brasileiro, como as diferentes 

formas de organização acadêmica ou mesmo as acentuadas diferenças culturais 

regionais, justificam a necessidade da utilização de sofisticadas técnicas de gestão 

para que o Pensamento Estratégico Institucional possa caminhar junto ao seu aluno 
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em sua jornada. Segundo Lobo (1998), o campo da Gestão Universitária vem 

reunindo acadêmicos e administradores ao redor do mundo para levar as práticas em 

Gestão Universitária à mesma fronteira do conhecimento buscada no âmbito 

acadêmico. 

 A criação das Câmaras de Gestão, unindo profissionais de diferentes 

modalidades, busca antecipar e resolver os problemas administrativos das 

instituições e, ao mesmo tempo, cuidar para que o aluno tenha sucesso em sua 

graduação. A atualização constante é necessária e urgente não só pelas inúmeras 

exigências legais para o exercício das IES, mas, sobretudo, na missão de aliar 

qualidade acadêmica e eficiência organizacional (LOBO, 1998). 

 

3.2.1 Os focos da Gestão Universitária 

 
O foco da gestão universitária concentra-se em minimizar as chances de 

quaisquer erros e imprevistos e, ainda, otimizar ao máximo os processos internos. 

Para tanto, é importante compreender os costumes mutáveis dos alunos, oferecendo-

lhes as ferramentas necessárias para o seu aprendizado (MEYER e MURPHY, 2000). 

Além do aspecto da inovação, é primordial manter o fluxo de caixa em níveis 

saudáveis, ter uma equipe de professores qualificados, contar com um bom índice de 

aprovação dos alunos, contar com uma grade curricular adequada para cada curso e 

manter a parte operacional da instituição em pleno funcionamento, embora os 

grandes grupos educacionais tenham apontado para outra direção. 

 

3.2.1.1 Financeiro 
 

O setor financeiro mostra-se como um dos mais sensíveis de uma IES, pois, 

além de tentar encontrar um equilíbrio entre tudo que se ganha com tudo que se 

gasta, ainda é preciso lidar com a inadimplência. Portanto, para evitar quaisquer 

problemas, devem-se equalizar as contas e concentrar os gastos em ações e 

materiais que tragam um real retorno à instituição. 

Com relação à inadimplência, é fundamental criar uma política eficiente para 

evitar ou mesmo contornar esse problema. É preciso entender que os graduandos 

podem não conseguir se dedicar integralmente aos estudos, o que se aplica também 

ao setor financeiro. Dessa forma, devem ser criados planos de ação que facilitem o 
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pagamento dos inadimplentes, promovendo pagamentos antecipados e assim por 

diante. 

 

3.2.1.2 Planejamento 
 

A ação previamente planejada consegue considerar fatores como pontos fortes 

e fracos da instituição, além de objetivos, oportunidades, ameaças e afins. O 

Planejamento é condição primordial para uma ação eficaz e vale para qualquer 

situação dentro da organização. 

É o planejamento, por exemplo, que viabiliza planos de ação que buscam 

novos alunos, diminuem a sua evasão, reduz custos e investe em contratações e 

equipamentos (MEYER e MURPHY, 2000). O planejamento nas IES vai do simples 

ao complexo em poucas ações. Essa profundidade é necessária quando se pretende 

analisar ações em diferentes setores e obter resultados satisfatórios. 

A premissa de um planejamento eficaz é o conhecimento total da estrutura 

institucional, tendo controle de cada processo dentro de um todo. Dessa forma, torna-

se possível prever os resultados e até mesmo as consequências. Um bom 

planejamento consiste em objetivos de curto, médio e longo prazo, considerando 

também as tendências do ramo, a urgência de cada ação, os recursos necessários 

para alcançar cada meta e o retorno disso para a instituição. 

 

3.2.1.3 Modernização 
 

Com a contínua mudança nos hábitos dos graduandos, mudam também seus 

costumes, a maneira como consomem informação, a urgência para o resultado, o 

poder aquisitivo, entre outros. Dessa forma, as instituições precisam se modernizar e 

acompanhar essas novas tendências (LOBO, 1998). 

As boas práticas da gestão universitária passam por atender à expectativa dos 

alunos sem perder a identidade e a qualidade da universidade. Os gestores precisam 

compreender as motivações de cada graduando, seja daquele que depende de seus 

familiares, até o perfil trabalhador, que paga sua mensalidade e também é mais 

exigente nas contrapartidas institucionais (BÔAS, 2008). 
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No aspecto gerencial, é imperativo o contínuo investimento em modernização 

de equipamentos e das dependências da instituição, ministrando aulas por 

plataformas alternativas, por meio de sistemas que possibilitem a integração entre 

alunos e professores da instituição (FAVA, 2016). 

 

3.2.1.4 Controle 
 

 Ao estabelecer parâmetros de controle, o gestor passa a ter em mãos o 

controle de inúmeras variáveis, desde o fluxo de caixa, até índices de evasão. O 

controle delimita ao gestor, dentre outras informações, o número de alunos aprovados 

ou reprovados, a quantidade de materiais utilizados pelo setor de limpeza, até a média 

de gastos com a biblioteca. Em outras palavras, contar com um sistema integrado de 

gestão acadêmica possibilita aos gestores o controle absoluto da instituição, 

atendendo a princípios da administração sistêmica (MINTZBERG, 1994). 

 O mesmo ambiente que auxilia na gestão da instituição acompanha o aluno 

por toda sua trajetória pela IES, desde o ambiente de aprendizado, passando por sua 

matriz curricular, facilitando o acesso à vida acadêmica e também financeira. Em 

termos administrativos, isso representa a centralização total do poder, por meio da 

informação nas mãos do gestor (MINTZBERG et al., 2001). 

Após a graduação, a preocupação da instituição é a alocação desse egresso 

no mercado de trabalho, medida que pode representar o sucesso da instituição e do 

graduando por sua jornada acadêmica, mesmo que, no ponto de vista operacional, a 

missão universitária tenha terminado no ato da formatura. 

Com a possibilidade cada dia mais real de escolher cursos mais alinhados com 

o perfil pessoal, os próprios estudantes colaboram com a queda dos índices de 

evasão, uma vez que não só as instituições de ensino aumentaram suas ofertas, mas 

também os cursos (PEREIRA, 2018). Nessa realidade, toma-se como imprescindível 

o total controle da jornada dos estudantes rumo ao mercado de trabalho, levando em 

conta as variáveis demográficas que devem ser consideradas. 

 

3.2.2 Números da Educação Superior 

 

 Como mencionado, o INEP fornece uma substancial gama de informações 

relacionadas às IES, por meio do Censo da Educação Superior, realizado 
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anualmente, validado, conferido e publicado como estatísticas oficiais e parâmetros 

para a gestão dessas instituições.  

Conforme descrito por Lima (2017), os números do Censo retratam uma 

evasão de 49% até o quarto ano (ingressantes em 2010), em que 11% dos estudantes 

evadem já no primeiro ano. Esse número é potencializado em seu viés pela queda de 

ingressantes na ordem de 6,1% em 2015, sendo 6,6% no presencial e 4,6% no EAD. 

A seguir serão apresentados dados do Censo de 2017, publicado em setembro 

de 2018 pelo INEP. Segundo o INEP, o Brasil conta hoje com 8.286.663 alunos 

presenciais e a distância em 2.448 IES (Tabela 1) (BRASIL, 2018). 

 
Tabela 1 - Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância em 2017 por Organização 
Acadêmica 

Instituição Total  Privada  %  

Universidades 4.439.917 2.719.807 61,26 

Centros 
Universitários 

1.594.364 1.575.652 98,83 

Faculdades 2.070.197 1.945.848 93,99 

CEFET/Ifed 182.185 –  –  

Total 8.286.663 6.241.307 75,32 

Fonte: Brasil, 2018. 
 

A Tabela 1 mostra a massiva participação da iniciativa privada no Ensino 

Superior. Destaca-se ainda que, em 2017, 3,2 milhões de alunos ingressaram na 

graduação. As IES privadas receberam 81,7% do total. 

Percebe-se que, ao analisar o quantitativo dos Cursos a Distância em 

separado, o percentual ainda é de 78,08%. (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Cursos de Graduação a Distância em 2017 por Organização Acadêmica 

Instituição Total  Privada  %  

Universidades 1.273 845 66,38 

Centros Universitários 618 618 100 

Faculdades 184 183 99,46 

CEFET/Ifed 33 –  –  

Total 2.108 1.646 78,08 

Fonte: Brasil, 2018. 

 

Em 2017, o número de ingressantes cresceu em 8,1% comparado a 2016. As 

IES privadas continuam o processo de expansão no que tange alunos ingressantes. 

No período 2016 x 2017 a variação positiva de 7,3% é percebida apesar do baixo 

número de FIES pactuado. Considerando o período de análise de 10 anos (2017-

2017), a rede privada cresceu 53,1%, enquanto a rede pública aumentou 41,7% no 

mesmo período. 
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Tabela 3 - Evolução do Número de Matrículas em Cursos Presenciais no Ensino Superior no Brasil 

ANO 

Total Privada 

Número Crescimento Número Crescimento 

2009 5.115.896  3.764.728  

2010 5.449.120 6,51% 3.987.424  5,92% 

2011 5.746.262 5,45% 4.151.371 4,11% 

2012 5.923.838 3,08% 4.208.086 1,37% 

2013 6.152.405 3,86% 4.374.431 3,95% 

2014 6.486.171 5,42% 4.664.542 6,63% 

2015 6.633.545 2,27% 4.809.793 3,11% 

2016 6.554.283 -1,19% 4.686.806 -0,26% 

2017 6.529.681 -0,37% 4.649.897 -0,78% 
Fonte: Brasil, 2018. 

  

 Conforme o INEP, das 7.900.060 vagas criadas em 2017, apenas 41% foram 

preenchidas (3.226.249). Destaca-se que, 7.245.027, ou seja, 91.71% estão na rede 

privada (BRASIL, 2018).  

Quanto aos concluintes, 1.199.769 se formaram em 2017, considerando um 

aumento de 2,0% na rede pública e 2,8% na rede privada. Em linhas gerais, os 

concluintes da rede privada representam 79,01% (947.976) do total. Considerando o 

período de 2007 a 2017, a rede privada apresenta uma variação percentual do 

número de concluintes de 60,8%, frente a 27,8% na pública. 

 As mulheres representam a maioria nas IES de uma forma geral, sendo 

53,91% (1.160.502) dos ingressantes e 56,95% (4.719.482) do total. Dentre outras 

particularidades notórias desse Censo, nota-se que 59,56% (3.888.812) dos 

estudantes dos cursos presenciais estudam à noite.  

A Tabela 4 demonstra, por sua vez, a distribuição das instituições por 

Organização Acadêmica, com enfoque nas instituições privadas. 
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Tabela 4 - Instituições de Ensino Superior em 2017 por Organização Acadêmica 

Instituição Total Privada % 

Universidades 199 93 46,73 

Centros Universitários 189 181 95,77 

Faculdades 2.020 1.878 92,97 

CEFET/IFed 40 – – 

Total 2.448 2.152 87,91 

Fonte: Brasil, 2018. 
 

 Outro dado marcante do Censo de 2017, que remonta à necessidade da 

adequação das práticas em Gestão Estratégica, é a concentração de 27,4% de todos 

os matriculados em apenas três cursos: Direito (10,6%), Administração (8,2%) e 

Pedagogia (8,6%). 

Num estudo relacionado à evasão realizado pelo INEP, analisando a trajetória 

dos alunos do ensino superior entre os anos de 2010 e 2015, baseados no Censo da 

Educação Superior, percebeu-se que 56% dos alunos que entraram nas IES no ano 

de 2010 não se formaram com os demais ingressantes do curso de graduação no 

qual se matricularam, vítimas de abandonos ou trocas de IES, conforme Figura 3. Dos 

ingressantes, apenas 34% concluíram sua trajetória no período de integralização 

mínimo do curso. Nas IES privadas, evidenciam-se 46,41% de desistências em 

relação às matrículas iniciais, equivalendo a 1.161.836 alunos. Nas públicas, o 

percentual chega a 15,6% representando, em números absolutos, 230.750 pessoas 

(FAJARDO; VELASCO, 2018). 
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Figura 3 - Trajetória dos alunos que ingressaram na faculdade em 2010  
Fonte: Fajardo; Velasco, 2018. 

 

O Gráfico 8 apresenta as evasões por ano do curso. Identificou-se que, no 

segundo ano do curso, a taxa de desistência chega a 16,7% sendo o maior percentual 

de evasão dos 6 anos de curso analisados. No primeiro e no terceiro anos, o índice 

girou em torno de 10%. No último ano de curso registra-se a menor desistência, ou 

seja, 3,5%.  

Ingressantes em 2010
2.502.933

Concluíram a 
graduação

858.298 (34%)

Ainda permaneciam 
no curso em 2015

252.049 (10%)

Não se Formaram
1.392.586 (56%)

Rede privada
1.161.836 (84%)

Rede pública
230.750 (16%)
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Gráfico 8 - Desistências no ensino superior por ano 
Fonte: Fajardo; Velasco, 2018. 

 
Numa análise mais detalhada e pontual, olhando esses números por curso, 

administração se destaca como o responsável pelo maior número de ingressantes, 

aproximadamente 297 mil alunos e, também com a maior taxa de evasão, alcançando 

o número de 182 mil desistências (61,5% do total de matrículas). Na sequência, 

analisando apenas a evasão, aparecem os cursos de direito, engenharia, pedagogia 

e ciências contábeis. A análise dos 10 cursos com maiores entradas em 2010 é 

apresentada no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Desistências nos cursos que tiveram mais ingressantes em 2010  
Fonte: Fajardo; Velasco, 2018. 

 
 

 Na subseção seguinte são apresentados dados sobre evasão, perda financeira 

e gestão da permanência institucional. 

 

3.3 Evasão, Perda Financeira e Gestão da Permanência Institucional 

 

3.3.1 Números em uma Instituição de Ensino Superior Privada do Noroeste 

Fluminense 

 
 A evasão é um prejuízo financeiro e acadêmico que afeta a todos, sendo, 

portanto, da responsabilidade da comunidade acadêmica se mobilizar para minimizar 

o problema, aumentando o envolvimento por parte dos coordenadores, professores, 

funcionários e técnicos administrativos, tendo em vista o sucesso e bem-estar dos 

alunos. Além disso, é essencial criar uma estratégia para ter a participação dos pais 

para redirecionar o estudante antes da tomada final de decisão de abandonar a 

instituição. 

 O Quadro 5 retrata o levantamento feito em 2014, nos cursos oferecidos pelo 

Centro Universitário Redentor – UniRedentor, mantido pela Sociedade Universitária 

Redentor, em Itaperuna/ RJ, no momento em que começaram a ser mensuradas as 

perdas ocasionadas pelo fenômeno evasão. Os cursos foram ordenados de acordo 

com o total que deixou de ser arrecadado em virtude da evasão dos alunos da IES 
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durante o curso. Dessa forma, os cursos que tiveram maior entrada absoluta 

representam maiores perdas, uma vez que possuíam maior potencial lucrativo para a 

instituição. Os dados foram apurados por semestre, no período compreendido entre 

2010 e 2014, considerando naquele momento o maior tempo de integralização dos 

cursos oferecidos pela IES: 5 anos (engenharias, arquitetura e direito). 

 
CURSOS TOTAL PARCIAL % ACUMULADA PORCENTAGEM 

ENG. CIVIL R$ 14.257.872,62 23,77% 23,77% 
ENG. PRODUÇÃO R$ 6.878.595,54 35,24% 11,47% 
ENG. MECÂNICA R$ 8.828.600,28 49,96% 14,72% 
ENG. ELÉTRICA R$ 550.073,68 50,88% 0,92% 
ARQUITETURA R$ 5.778.282,10 60,51% 9,63% 
ADMINISTRAÇÃO R$ 3.678.362,64 66,64% 6,13% 
DIREITO R$ 6.090.306,88 76,80% 10,15% 
ENFERMAGEM R$ 3.221.007,14 82,17% 5,37% 
NUTRIÇÃO R$ 3.038.087,78 87,23% 5,07% 
FISIOTERAPIA R$ 2.473.103,42 91,36% 4,12% 
SIST. INFORMAÇÃO R$ 1.859.137,64 94,46% 3,10% 
SERV. SOCIAL R$ 1.227.011,14 96,50% 2,05% 
CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

R$ 1.282.332,72 98,64% 2,14% 

FONOAUDIOLOGIA R$ 779.784,12 99,94% 1,30% 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS R$ 34.920,00 100,00% 0,06% 
    

TOTAL GERAL R$ 59.977.477,70 ------ 100% 

Quadro 5 - Perda de Receita pela Evasão - 2014 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Tendo em vista os números alarmantes e a urgência do assunto, foi criada a 

Equipe de Gestão da Permanência (EGP), que viria a operar o protótipo do Sistema 

de Gestão da Permanência, com a missão de aumentar o aproveitamento dos 

recursos organizacionais com a finalidade de que o graduando cumpra sua jornada, 

bem como seja um ativo bem colocado no mercado de trabalho por meio das 

habilidades e competências adquiridas durante sua graduação.      

Como proposta para desenvolver ações voltadas ao conhecimento das 

principais variáveis presentes no processo de evasão de alunos e, posteriormente, no 

seu combate, a presença de uma equipe responsável pela gestão da permanência se 

torna indispensável, pois aborda os principais aspectos direcionados ao problema 

apresentado, contribuindo para a obtenção de resultados de destaque. A EGP 
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institucional é formada por vários membros que possuem relação direta ou indireta 

com a vida acadêmica de todos os alunos.  

Com o objetivo de atingir melhores resultados, a EGP adota as seguintes 

práticas: 

• Reuniões periódicas; 

• Apresentação de análises quantitativas e qualitativas relacionadas à evasão; 

• Debates sobre o comportamento da evasão; 

• Brainstorming; e 

• Análise dos resultados posteriores às ações. 

 
Embora seja destacado o importante papel da EGP, é necessário entender que 

todos os setores da instituição devem estar integrados com as ações estabelecidas 

para que, com isso, os resultados possam ser atingidos. Por esse motivo, os 

profissionais que compõem a EGP são representantes dos vários setores da 

Instituição, sendo, portanto, encarregados de transmitirem todas as medidas 

estabelecidas nas reuniões para os demais funcionários. 

A EGP trabalha em conjunto com o departamento Coordenadoria de Apoio e 

Suporte ao Aluno (CASA), que foi efetivado na IES Centro Universitário Redentor em 

2014, com o objetivo de apoiar o corpo docente e discente, como também prestar 

auxílio para os egressos da Instituição. Devido aos expressivos resultados, o então 

Projeto CASA se tornou um departamento da IES, sendo composto por uma equipe 

de profissionais especializados em diferentes áreas, como pedagogos, psicólogos, 

assistentes sociais, gestores de pessoas (administradores), fonoaudiólogos, 

monitores e estagiários de diversas áreas do saber descritas a posteriori, no momento 

de enfatizar os pareceres desses profissionais. 

Dentre várias ações exercidas pelo departamento CASA, destacam-se: 

• Eixos que trabalham a captação, a permanência e o egresso; 

• Medidas direcionadas para mitigar os problemas da evasão; 

• Atendimento social e psicopedagógico; 

• Constante capacitação aos docentes; 

• Programas para suprir deficiências do ensino médio; 

• Suporte individual para os alunos que apresentam dificuldade, distúrbio ou 

transtorno de aprendizagem no decorrer da graduação;  
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• Mediação para solução de problemas/necessidades dos alunos com os 

diversos setores da Instituição; e 

• Promoção de ações de acesso, permanência e participação dos graduandos 

com necessidade de atendimento individualizado. 

 
Os profissionais do departamento CASA buscam oferecer um maior suporte 

aos alunos matriculados nos primeiros períodos, em que ocorrem os maiores índices 

de evasão. Com isso, a equipe do CASA procura a integração do aluno com a 

Instituição e, principalmente, com o curso escolhido, diminuindo as chances de 

evasão dos estudantes.  

 

3.3.2 O parecer na Gestão da Permanência 

 

O parecer produzido por todos os profissionais do departamento CASA se trata 

de um documento fundamentado na elaboração de informações no que tange ao 

desejo do discente em evadir-se, ingressar ou retornar à Instituição. O objetivo da 

emissão do parecer, para a Instituição, é entender as reais causas da demanda do 

discente, a fim de buscar meios para tratá-las visando à permanência do aluno. Logo, 

o departamento se coloca à disposição para o desenvolvimento acadêmico.  

O parecer é dividido em três etapas, sendo subdivididas em informações 

complementares para sua elaboração: 

1ª: Colher-se-ão informações básicas do discente (nome, matrícula, curso, 

período, procedimento, unidade e período letivo);  

2ª: É composta por informações relacionadas a benefícios (PROUNI, FIES, 

Educa Mais Brasil, Pravaler, Reeduca+, entre outros); e  

3ª: Compõe-se pelos motivos que resultaram na emissão do parecer, podendo 

versar por diversos motivos, a saber: 

• Financeiro;  

• Dificuldade em acompanhar o conteúdo;  

• Mudança de cidade; 

•  Problemas de saúde; e 

• Incompatibilidade de horário, dentre outros.  
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Finalmente, no campo observações, o profissional responsável pelo 

atendimento descreve as ações utilizadas para a permanência do discente e, por fim, 

seleciona o status parecer (saída, pendente, retorno, ingresso, permanência e troca 

de turno). Os pareceres variam sua tipologia de acordo com os motivos pelos quais 

os discentes chegam até o atendimento, sendo divididos em: 

1) Transferência Interna: parecer em que o discente solicita à Instituição a 

mudança de curso. Para efeito de dar continuidade à permanência do discente 

é oferecida a ele a reorientação profissional. 

2) Transferência Externa: objetiva-se, na solicitação, por parte do discente, a 

transferência para outra IES.  

3) Trancamento de Curso: o discente realiza esse procedimento objetivando 

suspender sua matrícula por um tempo. Tal procedimento pode ser solicitado 

pelo discente ou efetivado pela Instituição para aqueles discentes que evadem 

sem justificativa. É nomeado como Trancamento Ex-ofício.  

4) Desistente: tal parecer é considerado para o discente que informa à 

Instituição o desinteresse em dar sequência ao curso. 

5) Cancelamento: ocorre para o discente que, antes de iniciar ou findar o 

primeiro período de qualquer curso, desiste dele. 

6) Parecer de Ingresso: trata-se da apresentação da Instituição e o Suporte 

Estudantil oferecido pelo CASA. 

7) Parecer de Retorno: é realizado objetivando entender o real motivo do 

retorno, bem como dar início ao trabalho de permanência do discente. 

 

Diante da complexidade dos motivos e relatos para o atendimento ao discente, 

foi demandada uma equipe multidisciplinar de profissionais especializados, atuando 

de forma diversificada e composta por assistente social, pedagogos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, analistas comportamentais, dentre outros. 

Os atendimentos prestados aos discentes podem ocorrer, a princípio, de forma 

individual, sendo pré-estabelecidos por meio da anamnese para coleta de dados. 

Entende-se por anamnese: “[...] a primeira fase de um processo, na qual a coleta 

destes dados permite ao profissional [...] identificar problemas, determinar 

diagnósticos, planejar e implementar a sua assistência (SANTOS; VEIGA; 

ANDRADE, 2011). 
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A anamnese é composta por informações sobre as demandas dos discentes, 

bem como as estratégias utilizadas para superação. Ressalta-se que a partir deste 

acolhimento o discente, caso necessário, será encaminhado para o atendimento em 

grupo, em que os profissionais do Departamento desenvolverão o acompanhamento 

devido.  

Entende-se o acolhimento como fundamental no primeiro contato com o 

discente, pois fará com que ele entenda que terá o devido suporte para resolução de 

suas demandas, tanto de cunho social, psicológico, pedagógico quanto 

fonoaudiológico, podendo ainda ser de fatores externos, desde que possam 

influenciar o seu rendimento acadêmico.  

 

3.3.2.1 Papel das Áreas e Profissionais no Departamento CASA no atendimento 

individual 

 

• Serviço Social 

 

Trata-se de uma profissão de cunho sociopolítico, crítico e interventivo que 

atua nas expressões da questão social se apropriando de instrumentos das ciências 

humanas e sociais. Sendo assim, a questão social se apresenta como objeto de 

trabalho do assistente social que, enquanto profissional, insere-se na divisão 

sociotécnica do trabalho e busca, por meio de respaldo, constituir intervenções que 

promovam vínculos onde estiver atuando (XAVIER; MIOTO, 2014, P.356).  

Apresentam-se como espaço sócio-ocupacional do assistente social as 

políticas sociais públicas e privadas. Embora a regulamentação da educação como 

política pública foi dada pela Constituição de 1988, a atuação do assistente social 

nessa área é percebida desde os primórdios da profissão. Souza (2017, p. 49) afirma 

que: 

 
A educação tem sido amplamente estudada pelos assistentes sociais 
e isso pode se justificar pelo fato de os processos educativos terem 
sido demandados à categoria desde a sua gênese, mas neste 
momento histórico a relevância do debate sobre a concepção de 
educação tem expandido em função da ampliação deste espaço 
sócio-ocupacional. 
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Pelo fato da educação, ao longo do tempo, ter se tornado consideravelmente 

mais popular, a partir de leis específicas, abriu-se e expandiu-se o campo de atuação 

do assistente social. Isso porque uma população que tem acesso ao conhecimento 

produz indivíduos mais conscientes de seu lugar ativo no processo de construção 

histórica. Corroborando, Almeida (2004, p. 23) apresenta que 

 
Pensar a educação para além da política educacional é, deste modo, 
uma outra exigência posta aos assistentes sociais e que requer um 
olhar sobre a própria dimensão educativa de sua intervenção como 
constitutiva desses processos mais amplos e não necessariamente 
vinculada a essa área de atuação do Estado via política social. 

 

Sendo assim, percebe-se que se torna relevante a atuação do assistente social 

na assistência estudantil, viabilizando a permanência discente na IES.  

No CASA, a assistente social é responsável pelo primeiro atendimento, em que 

se faz o acolhimento. Nesse momento é feita a anamnese do discente, a construção 

do perfil socioeconômico, vislumbrando assim realizar os encaminhamentos de 

natureza interna, tais como: financeiro, conflitos internos entre coordenação/aluno, 

professor/aluno ou alunos em situação de inclusão, bem como os encaminhamentos 

de natureza externa à Instituição, tais como: assistencial.  

A assistente social faz ainda o acompanhamento e coordenação geral dos 

grupos, junto às profissionais responsáveis pelo desenvolvimento deles, a fim de 

propiciar melhorias e ajustes quando necessários, podendo contribuir nos demais 

grupos.  

A equipe, como um todo, é direcionada para atender os grupos de alunos que 

possuem laudos e se encontram em situação de inclusão, tais como: distúrbio e/ou 

transtorno de aprendizagem, transtorno de ansiedade, deficiência física, dentre 

outros. 

 

• Psicologia 

 

A concepção do trabalho do psicólogo na assistência estudantil situa-se na 

interface Psicologia, Saúde e Educação, em uma perspectiva de promoção da saúde 

do estudante universitário por meio de participação nas ações de prevenção, 
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atendimento e intervenção no nível institucional, grupal ou individual (OLIVEIRA, 

2016). 

A inserção da psicologia na equipe de apoio aos estudantes oferece a 

oportunidade aos atores institucionais imbricados nesse processo a possibilidade de 

vivenciar, trabalhar e elaborar questões envolvidas na construção da vida subjetiva e 

singular, contribuindo, assim, para a promoção da saúde e do bem-estar 

biopsicossocial, enquanto objeto maior da psicologia como ciência e profissão. As 

práticas psicológicas e a delimitação do campo de intervenção da psicologia junto aos 

estudantes prima por uma abertura e por flexibilidade que permitem a reinvenção 

constante de ações para atender ao dinamismo próprio do perfil de cada curso ou de 

cada aluno. Dessa forma, garante o atendimento ao movimento situacional e 

circunstancial, bem como de uma construção de um processo de trabalho baseado 

no ciclo dialético entre planejamento e avaliação das ações (BALDASSIN, 2010). 

A execução de triagens e entrevistas, individual ou grupal, como técnicas de 

investigação e intervenção científica e fonte coletora de dados e fatos econômicos, 

sociais, educacionais, de saúde e de sociabilidade do sujeito fazem parte do cotidiano 

da atuação do psicólogo no CASA. Isso colabora com a elaboração de hipóteses 

diagnósticas, seguida por decisões a respeito da melhor conduta para cada caso, ou 

seja, pelo acompanhamento na própria instituição ou por encaminhamentos, quando 

necessário, a fim de otimizar a resolutividade dos casos (OLIVEIRA, 2016). 

A participação em reuniões interdisciplinares periódicas permite a ampliação 

do olhar e o estabelecimento de projetos terapêuticos singulares, o estabelecimento 

de metas a serem alcançadas a curto e médio prazo pelos alunos, especialmente em 

casos de maior complexidade (FLEURY, 2005). Também é uma forma de 

compartilhamento e troca de conhecimentos e experiências de trabalho no campo da 

psicologia que visa a ampliar os espaços de fala e escuta, possibilitando uma melhor 

e maior comunicação em equipe, com discentes e docentes (CAMPOS, 2007). 

Uma prioridade do trabalho é o manejo das angústias no enfrentamento do 

cotidiano, bem como ampliação das capacidades cognitivas, o autoconhecimento a 

respeito das escolhas profissionais e outras questões implicadas no ingresso e 

permanência no ensino superior (CERCHIARI, 2004).  

A adaptação às novas rotinas de estudo, com os conteúdos e com o próprio 

campo do conhecimento de que o aluno não tem domínio, pode ser estressante e 
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requer uma atenção assistencial para garantir-lhe qualidade de vida em seu percurso 

estudantil, nos níveis intra e interpessoal (AMARANTE, 2007).  

O diálogo com áreas afins garante que o uso de técnicas e princípios 

psicológicos esteja apropriado ao desenvolvimento intelectual, social e emocional dos 

sujeitos, empregando conhecimentos de vários ramos da psicologia e de outras 

ciências. Essa concepção colabora com a elaboração de documentos psicológicos, 

quando necessário ou solicitado, sejam construídos de forma mais ética e fidedigna 

possível. 

Por fim, a postura ética, reflexiva e crítica do psicólogo junto aos atores, 

norteados por princípios que primam e enaltecem os valores humanos, colaboram 

não apenas para a formação profissional, mas também pessoal, de todos os 

envolvidos no trabalho institucional. 

 

• Pedagogia 

 

Compreende-se que pedagogia é a ciência que possui como objeto de análise 

a Educação. É responsável pela reunião das práticas e métodos que garantem a 

adequação entre o conteúdo didático e as pessoas que se utilizam dele. Libâneo 

(2010, p. 30) acredita no significado de pedagogia num sentido amplo, conceituando-

a como, “[...] o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da 

educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que se realiza na 

sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana”. 

Freire (2011) já faz um convite à reflexão crítica, apresentando-a como 

relevante na ação pedagógica. Para o autor, a criticidade sobre o pensar é o ponto 

de partida para uma análise a respeito da prática atual ou anterior para que se 

aprimorem as posteriores. 

No que tange aos campos de atuação, o pedagogo pode atuar em instituições 

públicas e privadas, em espaços escolares e não escolares. Para Ortega e Santiago 

(2009, p. 29), esse profissional é qualificado para gerir, continuamente, o processo de 

educação das sociedades. Tal processo acontece diariamente “[...] juntamente com 

seus pares e/ou equipe de multiprofissionais, ele produz saberes coletivos que são 

reconstruídos continuamente”. 

Nota-se a relevância da atuação do pedagogo para a permanência estudantil, 

em um espaço extraclasse, uma vez que sua intervenção contribuirá para a 
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superação dos entraves no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, cabe às IES 

buscarem, constantemente, instrumentos que possam contribuir para superação e 

inovação desse processo que transcendem pressupostos e conceitos. Nesse sentido, 

Ribeiro (1975) frisa que 

 
O modelo de universidade buscado será também utópico no sentido 
de antecipar, conceitualmente, as universidades do futuro, 
configurando-se como meta a ser alcançada um dia, em qualquer 
sociedade (RIBEIRO, 1975, pp. 172-173). 

 

A pedagogia atuará ainda objetivando a superação dos entraves relacionados 

à aprendizagem. Destaca-se como ferramenta aplicada aos discentes pelo pedagogo 

o Planejamento de Rotina de Estudos. Ele é construído considerando a rotina diária 

do discente, a partir da adoção de estratégias que otimizem o rendimento acadêmico. 

 

• Fonoaudiologia 

 

A assistência estudantil prevê o incentivo à permanência dos estudantes dos 

cursos de graduação e tem como objetivo oferecer igualdade de oportunidades aos 

estudantes para que eles obtenham melhor desempenho acadêmico. Tudo isso por 

meio de medidas educacionais especiais que favoreçam a inclusão do estudante, 

auxiliando, consequentemente, na diminuição da repetência e da evasão (BRASIL, 

2010). 

O trabalho fonoaudiológico despendido no contexto da assistência estudantil 

se baseia em ações interventivas a partir da compreensão do estudante de forma 

individualizada, tanto no que diz respeito ao que ele já sabe quanto ao que ele pode 

vir a saber, a fazer e a produzir. 

O fonoaudiólogo atua realizando triagem e acompanhamento para promoção 

do processo de aprendizagem dos estudantes que apresentam: Dislexia, Transtorno 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Disfemia, Deficiência Intelectual, Deficiência 

Auditiva, Autismo, Deficiência Visual, dificuldade em falar em público, dentre outras 

dificuldades que afetem o desempenho acadêmico e a permanência deles. Quando 

necessário, o fonoaudiólogo indica atendimento externo para os estudantes que 

apresentam necessidade de atuação clínica fonoaudiológica. 
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Outra atribuição do fonoaudiólogo é propor ao estudante uma reorganização 

do currículo de forma que as unidades curriculares a serem cursadas possam ser 

remanejadas e integralizadas dentro do tempo previsto do curso de graduação, 

favorecendo a permanência, além de oferecer propostas para criação de novas 

rotinas e estratégias de estudo. 

Outra estratégia oferecida pelo fonoaudiólogo educacional é o envolvimento 

com os docentes, por meio do suporte a esses profissionais envolvidos no processo 

educacional, fornecendo subsídios para que atuem junto ao estudante com demandas 

educacionais especiais por meio de estratégias de ensino e avaliações, favorecendo 

a aprendizagem e a permanência deles em seus cursos de graduação. 

O fonoaudiólogo também auxilia o estudante preventivamente a partir da 

proposta de atividades extracurriculares de estimulação das funções 

neuropsicológicas necessárias ao aprendizado eficiente. São muitas as habilidades 

mentais envolvidas no processo de aprendizagem e o fonoaudiólogo propõe 

principalmente atividades relacionadas à lógica, memória, funções executivas 

(habilidades de objetivar, planejar, organizar, iniciar, focar, perseverar, automonitorar, 

flexibilizar, inibir comportamentos, regular emoções e operacionalizar) e 

metacognitivas (estratégias para estudar, ouvir, anotar, ler, compreender, redigir, 

pesquisar e fazer provas). O discente passa pelo atendimento individual para a 

triagem e pode ser encaminhado ao atendimento grupal.  

 

• Administração 

 

A Administração ou Gestão de Negócio é uma área social e humana, a qual 

propicia a realização de objetivos em ações práticas, por meio das pessoas. Drucker 

(2002, p. 187) corrobora dizendo que “[...] transformar a informação em conhecimento 

e este em ação efetiva é a função específica do administrador e da administração”.  

Dessa forma, a Administração estuda as organizações e os caminhos para 

torná-las mais competitivas, ou seja, o quão eficiente para gerar seus recursos de 

forma a obter resultados eficazes. 

Quando se escuta “Administração”, segundo Drucker (2002), a maioria das 

pessoas já remete ao termo “administração de empresas”, talvez por ter surgido pela 

primeira vez em organizações empresariais com produção de grande escala. 

Maximiano (2017) ressalta que “uma organização é uma combinação de esforços 
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individuais que tem por propósito realizar objetivos comuns. Por meio de uma 

organização tem-se a possibilidade de perseguir e alcançar objetivos que seriam 

inatingíveis para uma pessoa.” 

Quanto à origem do termo “administração”, Chiavenato (2017) ressalta que se 

origina do latim, ad – direção, tendência para, ou seja, remete aos objetivos a serem 

alcançados, e minster – subordinação ou obediência, ou seja, remete ao sentido de 

hierarquia e normas a serem seguidas.  

Drucker (2002, p. 31) frisa que a “[...] administração é uma função genérica de 

todas as organizações, qualquer que seja sua missão específica. É um órgão 

genérico da sociedade do conhecimento”. Dessa forma, a administração de empresas 

enquadra-se como subárea da administração, uma vez que pode atuar nos setores: 

privado, público e terceiro setor que são as organizações sem fins lucrativos.  

O administrador atua em pesquisas, estudos, análise, interpretação, 

planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da 

administração, de acordo com a Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965. Essas 

áreas se desmembram em administração e seleção de pessoal, organização e 

métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, relações 

públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações 

industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais 

sejam conexos (SILVA; COVAC, 2015). 

Dentre essas áreas conexas destaca-se toda a parte comportamental da 

administração, na qual se tem as relações humanas com a vertente das pessoas, ou 

seja, o grande desafio de qualquer gestão. Conforme ressalta Drucker (2002, p. 198), 

 
A tarefa fundamental da administração certamente continua a mesma: 
fazer que as pessoas funcionem em conjunto por meio de metas 
comuns, valores comuns, da estrutura correta e do treinamento e 
desenvolvimento necessários para gerir e para responder às 
mudanças. Mas o próprio significado dessa tarefa mudou, quanto 
mais não fosse porque a atuação da administração converteu a força 
de trabalho de algo composto em sua maior parte de trabalhadores 
sem qualificações em um conjunto de trabalhadores com alto grau de 
educação e conhecimento. 
 

Nesse contexto, a administração – principalmente no que tange à área 

comportamental – vem contribuir com a visão sistêmica e interdisciplinar das áreas, 

de forma a aprimorar as competências dos estudantes que caminham para ingressar 
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no mercado de trabalho, por meio de processos seletivos, ou como futuros gestores 

de negócios e equipes. Dessa forma, Drucker (2002) destaca que um importante 

avanço na teoria, bem como na prática da administração, é que ambas, nos dias 

atuais, reúnem o espírito empresarial e a inovação. 

Percebe-se a grande demanda por parte dos estudantes por um 

aprimoramento de habilidades e atitudes que irão perfazer as competências 

necessárias para se destacarem quanto egressos da instituição. Destaca-se, nesse 

cenário, que ações e métodos, tais como: o processo de coaching, as oficinas 

vivenciais, dentre outras assessorias, são ferramentas utilizadas pela administradora 

comportamental no Departamento CASA para realização do trabalho junto aos alunos 

e egressos. 

 

• Engenharia (estagiários) 

 

A engenharia, desde os primórdios, vem transformando a vida em sociedade, 

uma vez que surgiu como mediadora da relação do homem com a natureza. As 

diversas categorias de engenharia contribuem de forma diferente e em conjunto 

proporcionam melhorias que são percebidas além do uso direto de algum produto, 

bem ou serviço. 

No ambiente acadêmico e pela diversidade dos cursos ofertados nas IES, o 

ganho pelo uso conjunto das habilidades e competências da área pode ser absorvido 

em diversos setores das IES. 

Por ser a engenharia uma profissão com ampla atuação profissional, os 

estudantes também atuam na área de gestão, uma vez que são treinados para 

resolverem problemas. Pensando nisso, o Departamento CASA conta com o auxílio 

de estagiários de engenharia cuja atuação se baseia na realização de relatórios 

semestrais e anuais em parceria com a EGP, promovendo o levantamento de 

informações fundamentais para a manutenção e melhoria dos cursos ofertados pela 

IES. 

Por fim, a atuação da engenharia no CASA promove a intervenção, por seu 

caráter abrangente e de gestão, que concilia e oportuniza a interdisciplinaridade com 

outras áreas de atuação do departamento, gerando um ganho no levantamento das 

situações que se apresentam à equipe. Também garante o olhar objetivo e direto dos 
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meios de controle e recuperação, bem como o controle da implantação do Sistema 

de Gestão da Permanência (SGP). 

É importante salientar que o papel do assistente social e do psicólogo vão 

muito além de mitigar ou reduzir problemas de natureza social e psicopedagógico. 

Esses profissionais possuem a missão de trazer à tona o real motivo/motivação da 

não permanência, por muitas vezes mascarada pela incapacidade de prover recursos 

financeiros na IES privada. 

O propósito do atendimento em grupo é o de trabalhar as demandas comuns, 

abrangendo toda a equipe interdisciplinar do departamento. Os grupos são 

compostos de, no máximo, doze discentes que se encontram quinzenalmente para 

debate de temas que auxiliam o desenvolvimento acadêmico.  

Salienta-se que o trabalho desenvolvido com os alunos em situação de 

inclusão objetiva-se na autonomia, considerando-os em sua singularidade, de 

maneira que sejam supridas as necessidades de suporte para a aprendizagem 

apresentadas diariamente, bem como pleno atendimento aos requisitos legais 

inclusivos. 

 

3.3.2.2 Atendimento a Professores e Egressos 
 

O primeiro contato do corpo docente com o CASA é realizado durante as aulas 

testes. As aulas são avaliadas pelo pedagogo, que fica responsável pela elaboração 

de um parecer, além do suporte pedagógico para os recém-contratados como para 

os demais professores da Instituição, sempre que necessário.  

Além disso, quando necessário, oferece suporte para tratar as dificuldades em 

aplicar metodologias que contemplem o processo de ensino-aprendizagem, bem 

como acompanhamento/assessoria para o ensino ofertado aos discentes em situação 

de inclusão. 

No Departamento CASA, faz-se, por meio do trabalho da assistente social, a 

mediação de conflitos emergenciais na relação professor-aluno, podendo ser de 

cunho comportamental e/ou pedagógico. Diante da mediação são feitos os 

encaminhamentos devidos, ou seja, pedagógico, psicológico, entre outros.  

Todos os atendimentos oferecidos para os alunos em curso na Instituição são 

oferecidos para os egressos, diferenciando no foco, ou seja, na carreira, de forma a 
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obter uma melhor inserção ou manutenção no mercado de trabalho. Esse tipo de 

atendimento possui um cunho de acompanhamento e assistência.  

Os egressos representam todo o resultado do trabalho enquanto IES, pois 

levam o legado de toda a equipe de atendimento de suporte ao aluno, dos professores 

e da gestão da permanência.  

Nesse sentido, a administradora, analista comportamental do Departamento 

CASA, realiza o atendimento dos recém-formados tanto de forma individual, quanto 

presencial e/ou a distância. Os atendimentos em grupos são feitos por meio de 

oficinas realizadas com alunos que estejam matriculados nas disciplinas de estágio 

ou quando demandados pelos coordenadores de curso. 

 Todo o atendimento volta-se para competências essenciais no que tange ao 

comportamento, apresentação, postura profissional, entrevista de trabalho, 

elaboração de currículo, redes sociais profissionais, coaching de carreira, 

encaminhamentos aos demais profissionais do Departamento, como no 

abastecimento do SGP no que diz respeito ao acompanhamento dos egressos.  

No que tange ao acompanhamento, faz-se mister ressaltar que os egressos 

respondem a um questionário do SGP no Portal do Egresso, bem como acessam os 

conteúdos de suporte, tais como: e-book de entrevista, carreira, currículo, vídeos de 

egressos e oportunidades de inserção no mercado de trabalho que chegam ao 

Departamento CASA e são divulgados.  

Na área de gestão de pessoas, a administradora faz a mediação entre 

empresas que procuram o Departamento para contratações, além de preparar os 

candidatos, egressos, bem como propiciar à empresa contratante todos os recursos 

necessários para realização do processo seletivo, seja ele presencial ou a distância.  

O suporte e acompanhamento ao egresso, realizado pela administradora, 

analista comportamental, desenvolvido no Departamento CASA, parte da premissa 

de que um dos pontos fundamentais para os profissionais desenvolverem uma 

carreira promissora é a capacidade de trabalhar a competência de gerir e se 

relacionar com pessoas, de ter uma postura adequada em um ambiente profissional, 

bem como de se comunicar. Tais fatores vão além da formação, devendo, assim, ser 

trabalhados, constantemente, com os egressos.  

Na próxima parte, será apresentado o SGP, bem como suas premissas, 

requisitos e diagramas, ou seja, as funcionalidades para que o protótipo seja 

desenvolvido, testado e implantado. 
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4  SISTEMA DE GESTÃO DA PERMANÊNCIA (SGP) 
  

O sistema parte de um princípio metodológico focado na abordagem 

combinada, visto que utiliza meios qualitativos para classificar as causas e variáveis 

da evasão, bem como quantitativos, ao considerar a interpretação numérica por trás 

dessas causas e motivos com vistas ao suporte da decisão. A proximidade e 

identidade dos grupos responsáveis faz-se necessária, uma vez que os fenômenos 

estudados necessitam de constante atualização (SEVERINO, 2017).  

Segundo Severino (2017), trata-se como pesquisa-ação aquela base empírica 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação e/ou solução de um 

problema no qual o pesquisador esteve envolvido – participando ou colaborando 

diretamente. Tal observação e participação direta caracterizam com maior 

proximidade o presente estudo e o desenvolvimento do sistema. 

Este estudo e desenvolvimento caracterizam-se, enquanto propósito, como 

pesquisa explanatória, uma vez que examinam a relação de causa e efeito entre o 

fenômeno da evasão e as variáveis relacionadas à formação discente. Pretende-se, 

a partir disso, determinar a validade do sistema proposto através de sua utilização e 

eficácia. Para tanto, os instrumentos de coleta de dados são caracterizados dentro da 

pesquisa-ação, com observação e participação direta, bem como consultas 

instantâneas às bases de dados institucionais e construídas ao longo da 

experimentação. 

O presente tópico analisa uma descrição do Sistema Web, especificamente o 

Sistema de Gestão da Permanência (SGP), observado em um contexto mais amplo 

no que tange às suas funcionalidades. São apresentadas suas características 

principais, bem como os requisitos funcionais, não funcionais e restrições necessárias 

ao aplicativo. 

Antes de avançar com a análise, faz-se necessário apresentar o conceito 

protótipo de software. 

A prototipagem tem início com a coleta dos requisitos, em que desenvolvedor 

e o cliente definem os objetivos gerais do software. O paradigma da prototipagem 

deve uma comunicação plena permitir ao engenheiro de software identificar os 

objetivos gerais, as necessidades e as áreas que demandarão mais definições. Um 

projeto é elaborado e a partir dele é construído um protótipo para avaliação. Os 
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requisitos de entrada, processamento ou saída só serão conhecidos a posteriori 

(PRESSMAN, 2006, p. 42). 

Ainda segundo Pressman (2006, p. 43), a prototipação é um ciclo de vida 

eficiente quando, no início do processo, definem-se as regras entre cliente e 

desenvolvedor com o consequente descarte do protótipo posteriormente. 

Em diversos processos do desenvolvimento de software, o produto de software 

não pode ser entregue. Nessas situações, uma declaração de requisitos do sistema 

é preenchida e utilizada pela equipe para dar origem a um processo de 

desenvolvimento. Esse processo pode ser implementado pelo protótipo de software 

(SOMMERVILLE, 2010). 

Um protótipo de software é um modelo inicial do sistema de software utilizado 

para demonstrar seus conceitos principais, experimentar estratégias e formas do 

sistema e, ainda, conhecer sobre o determinado problema e as possíveis formas de 

resolução. Um protótipo pode ser utilizado no processo de desenvolvimento de várias 

maneiras: 

• Validar os requisitos de um sistema; 

• Apoiar a criação de interfaces do usuário no processo de projeto de sistemas; 

e 

• Servir de suporte no processo de testes do sistema para que o produto final 

possa ser entregue com exatidão ao cliente. 

 
Protótipos de sistemas permitem que os usuários experimentem como o 

software apoiará o trabalho, auxiliando-os a encontrar novos requisitos e também a 

definir as estratégias para sua construção, inclusive no processo de validação dos 

erros. Uma função inicial do sistema pode ser bem definida e no conjunto de 

desenvolvimento ela pode se tornar obsoleta ou não utilizada. A prototipação 

minimiza esse erro. 

O protótipo do sistema pode ser utilizado para analisar a sua viabilidade e 

também realizar as análises do projeto de interface gráfica do sistema. É 

característica da prototipação servir de apoio para reduzir o tempo necessário para 

desenvolver a documentação do usuário e treiná-lo para a utilização do sistema.  

Para Sommerville (2010), os benefícios do uso da prototipação do sistema são 

definidos por:  

• Usabilidade aprimorada; 
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• Adequação maior do sistema às necessidades do usuário; 

• Qualidade do projeto aprimorada; 

• Facilidade de manutenção; e 

• Esforço de desenvolvimento reduzido. 

O modelo de processo para desenvolvimento de protótipo é mostrado na 

Figura 4, em que os objetivos da prototipação devem ser definidos logo no início. Em 

seguida, são definidas todas as funcionalidades de um protótipo: são organizadas as 

definições gerais, é feita a montagem de  um protótipo executável e, após, os objetivos 

são avaliados, podendo ser alcançados ou não com as funcionalidades definidas. 

 

 
Figura 4 - Processo de Desenvolvimento de Protótipos 

Fonte: Sommerville, 2010. 
 

Vale ressaltar que as funcionalidades executáveis são completamente 

estáticas e sem interação. 

Quanto ao modelo proposto, denomina-se como “protótipo” pelo fato de ele 

estar sendo implementado, experimentado e analisado, totalmente em consonância 

com um “Processo de Desenvolvimento de Protótipos” proposto por Sommerville 

(2010), objetivando convergir com a eficácia das propostas da gestão da permanência 

como um todo. A análise de sensibilidade tem sido empregada a todo o tempo, 

ajustando possíveis desvios e/ou lacunas que porventura se façam presentes. Todas 

as tecnologias utilizadas, bem como as telas do sistema, estão descritas no Apêndice 

2. 

 

4.1 Análise do Sistema 

 
Compreendem, nesta subseção, as funcionalidades previamente vistas por 

meio de uma análise realizada no controle e gestão da permanência. Sendo assim, 
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foram observadas funcionalidades pertinentes à implementação do Sistema Web de 

controle e gestão da permanência: controle de acesso e manutenção de contas de 

usuários do sistema; cadastro de informações obrigatórias para a utilização do 

sistema (Curso, Período, Procedimento, Benefício, Motivo, Tipo de Moradia, 

Saneamento, Unidades e Períodos letivos); controle de emissão de pareceres e 

relatório de observações; acompanhamento de atendimento de alunos; 

acompanhamento de atendimento aos professores; acompanhamento da agenda de 

atendimentos e plano de acompanhamento; relatórios gráficos (geral, das principais 

causas de evasão, comparativo das causas de evasão e de atendimento); e relatórios 

gerais (causas de evasão). 

 

4.2 Levantamento dos Requisitos 

 

O objetivo pretendido aqui perpassa pela apresentação dos requisitos 

funcionais e não funcionais contidos no Sistema Web. Entende-se por levantamento 

de requisitos “[...] a etapa de compreensão do problema aplicada ao desenvolvimento 

de software. O principal objetivo do levantamento de requisitos é que usuários e 

desenvolvedores tenham a mesma visão do problema a ser resolvido” (BEZERRA, 

2006, p. 20). 

  

4.2.1 Requisitos Funcionais 

 
Definem-se aqui os requisitos considerados necessários para o funcionamento 

básico do aplicativo, ou seja, “as funcionalidades do sistema” (BEZERRA, 2006, p. 

21). São eles: 

• O usuário deverá efetuar login para acessar o sistema; 

• O usuário administrador pode cadastrar outros usuários para a utilização do 

sistema; 

• O usuário pode gerenciar informações obrigatórias para a utilização do 

sistema, como curso, período, procedimento, benefício, motivo, tipo de 

moradia, saneamento, unidades e períodos letivos. Nessa seção o usuário 

pode listar, editar e remover os itens cadastrados; e 

• O responsável pelo atendimento, após realizar o agendamento, pode gerenciar 

as informações de pareceres, bem como exibir os cadastrados, emitir um novo 
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parecer e gerar um relatório das observações por datas. Nessa seção o usuário 

pode adicionar o parecer impresso e assinado como também executar o 

cancelamento do parecer, a reversão e a edição e impressão. 

As Figuras 4 e 5, construídas no Programa LUCIDCHART, apresentam os 

fluxos gerais dos atendimentos no departamento e, consequentemente, no sistema 

(LUCID, 2018). 

A Figura 5 representa os atendimentos referentes ao principal processo do 

sistema. O aluno, ao iniciar o processo migratório, é direcionado/agendado a um 

determinado profissional, que deverá dar sequência ao atendimento e identificar as 

principais causas que sustentarão aquela possível evasão. Caso o trabalho seja 

eficaz, o aluno é direcionado para outros atendimentos ou mesmo extinto naquela 

fase. Se o atendimento não trouxer a eficácia esperada, o processo segue para 

deferimento do pleito na secretaria. 

 
Figura 5 - Fluxograma Referente ao Parecer 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Seguindo as funcionalidades do sistema, podem-se listar: 

• O usuário pode gerenciar as informações dos egressos como exibir os 

cadastros e manipular as informações deles; e 

• O usuário pode gerenciar o atendimento dos alunos, podendo controlar a 

anamnese realizada para o atendimento do aluno, além de gerenciar arquivos 

de informações pertinentes, imprimir, editar e remover o atendimento. 
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A Figura 6 se refere ao fluxo de atendimento dos alunos mantidos pela eficácia do setor. 

 
Figura 6 - Fluxo de Atendimentos 

Fonte: dados da pesquisa.
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Por fim, são apresentadas as demais funcionalidades: 

• O usuário pode gerenciar o atendimento dos professores, imprimir o parecer 

de prática docente, gerenciar arquivos de informações pertinentes a eles, 

imprimir, editar e remover o atendimento; 

• O usuário pode controlar a agenda dos funcionários atendentes, e também 

realizar o plano de acompanhamento dos alunos, incluindo seu plano de 

estudos; e 

• O usuário pode imprimir relatórios gráficos: geral de evasão, das principais 

causas de evasão, comparativo das causas de evasão e também gráficos de 

atendimentos analisando as anamneses. O usuário também pode imprimir 

relatórios gerais contendo as principais causas de evasão. 

 

4.2.2 Requisitos Não Funcionais 

 

Tais requisitos referem-se às atividades desempenhadas pelo sistema sem a 

necessidade de intervenção direta do usuário. Conforme descreve Bezerra (2006, p. 

21), os requisitos não funcionais “[...] declaram as características de qualidade que o 

sistema deve possuir e que estão relacionadas às suas funcionalidades”, com base 

nos requisitos de confiabilidade, desempenho, portabilidade, segurança e 

usabilidade, por isso depende de uma análise mais aprofundada por parte do analista 

de sistemas. Pensando nesse contexto, propõem-se alguns requisitos não funcionais 

necessários ao sistema: 

• O Sistema Web não deve demorar a gravar as informações de cadastro de 

amostra no banco de dados; 

• O usuário que requisitar os relatórios não deve esperar muito tempo para 

visualizar o relatório, após clicar no botão gerar; 

• O Sistema Web será hospedado em um Servidor em Nuvem que permita 

acesso 24 horas; 

• O Sistema Web deve permitir sua abertura em qualquer navegador de internet, 

salvo nos casos em que os requisitos necessários para execução do sistema 

não sejam suportados; e 

• O Sistema Web não deve permitir acesso a usuários não cadastrados 

previamente pelo Usuário Administrador. 
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4.3 Diagramas de Casos de Uso do Aplicativo 
 

O diagrama de caso de uso proporciona para o usuário uma visão mais ampla 

de todo o sistema ou uma parte significativa dele. Tem “[...] um papel central para a 

modelagem do comportamento de um sistema, de um subsistema ou de uma classe. 

[...] os diagramas de casos de uso são importantes para visualizar, especificar e 

documentar o comportamento de um elemento” (BOOCH et al., 2012, pp. 262-263). 

Dessa forma, apresenta-se, nos próximos diagramas, o modelo do Aplicativo Web de 

controle e gestão da permanência.  

Para fins de explicação detalhada de cada “caso de uso”, o que permitirá aos 

programadores avançarem nos seus ambientes de maneira mais confortável, será 

realizada a descrição textual dos casos de uso do diagrama referente ao Aplicativo 

Web de controle e gestão da permanência no Apêndice 1 (BEZERRA, 2006, pp. 65-

66). 

Da Figura 7 à Figura 13, serão detalhados e apresentados os principais Casos 

de Uso que servirão como pano de fundo ao sistema em voga. Eles foram criados no 

Programa ASTAH e objetivam uma aproximação do leitor à linguagem de 

programação. O papel principal desses diagramas é documentar o que o sistema faz 

e pode fazer, do ponto de vista do usuário (ASTAH, 2018). 

A Figura 7 diz respeito ao Caso de Uso 01, em que o colaborador irá efetuar o 

login no Sistema. Para esse processo, ele terá que digitar o nome de usuário e a 

senha para ter acesso. 
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Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso 01 - Efetuar Login 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Figura 8 determina o Caso de Uso 02, referente ao gerenciamento de 

usuários que irão utilizar o Sistema. Esses colaboradores podem ser profissionais 

com diversos perfis e identificados no departamento. 

 

 
Figura 8 - Diagrama de Caso de Uso 02 - Gerenciar Usuários 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A Figura 9 representa o diagrama dos principais cadastros utilizados para o 

funcionamento do Sistema. Com a facilitação das funcionalidades principais já na tela 

inicial, o usuário pode poupar tempo e aumentar sua assertividade quanto à utilização 

do sistema, visto que ele pode ser acessado de diversos setores. 

 

 
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso - Gerenciar cadastros 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No diagrama de Casos de Uso apresentado na Figura 9 – não numerado como 

os dois anteriores, sobretudo pelo fato dele conter várias situações descritas em tela 

– ressalta-se a relevância da interface amigável do Programa, bem como as inúmeras 

funcionalidades já incorporadas e as que estarão por vir a partir do seu pleno 
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funcionamento. As funcionalidades descritas são fundamentais para o eficaz 

funcionamento do sistema no que tange às especificações mínimas definidas pelos 

requisitos funcionais apresentados anteriormente. 

A Figura 10 representa o diagrama de Caso de Uso das principais 

funcionalidades do sistema. Nela, são acompanhados os pareceres e informações de 

acompanhamento de alunos e professores.  

 

 
Figura 10 – Diagrama de Casos de Uso 03 - Gerenciar Pareceres, Alunos e Professores 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Figura 11 representa a funcionalidade do Aplicativo Web, que gerencia a 

agenda de atendimentos dos colaboradores do setor. Nessa funcionalidade, o 

profissional irá gerenciar todos os atendimentos que o sistema permitirá efetuar para 

os profissionais responsáveis. 
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Figura 11 – Diagrama de Casos de Uso 04 - Visualizar Agenda 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

  A Figura 12 define a operacionalização do módulo de egressos do sistema. 

Nele, o usuário administrador pode fazer todo o gerenciamento e acompanhamento 

dos dados do egresso, sobretudo imprimir a relação de todos os cadastrados com 

seus filtros pré-definidos. Também é permitido entrar no sistema diretamente e 

alimentar suas informações, permitindo ao setor e profissionais o “mapeamento” e 

acompanhamento, tendo como foco as políticas de formação continuada. 

 
Figura 12 – Diagrama de Casos de Uso 05 - Gerenciar Egresso 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A Figura 13 mostra como são operacionalizados os gráficos e relatórios. Nele, 

o usuário pode emitir relatórios das causas de evasão e também dos motivos 

descritos, além de gerar gráficos comparativos, bem como listar e visualizar as 

principais causas da evasão ordenadas por relevância, cursos, áreas e IES. 

 
Figura 13 – Diagrama de Casos de Uso 06 - Gerar Gráficos e Relatórios 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

O sistema aqui apresentado tem como proposta inovadora a aplicação de 

inúmeras práticas de gestão da permanência desenvolvidas pela IES. É, ainda, de 

natureza colaborativa, pelo fato de esta pesquisa ter o objetivo de contribuir para os 

gestores em relação a essa temática.  

Na próxima seção, apresentar-se-á um exemplo de eficácia de aplicação. A 

posteriori, mostrar-se-á a descrição textual dos diagramas de casos de uso oriundos 

à proposta, além das telas do sistema que sustentam esta tese. 
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5 PROTÓTIPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA PERMANÊNCIA (SGP): 
ANÁLISES DE FUNCIONALIDADES E INDICADORES DE UM CURSO DA IES 

 

O SGP desenvolvido com vias à tese foi aplicado de forma experimental, por 

se tratar de um modelo apresentado no âmbito da gestão acadêmica para ajustes e 

considerações antes de definitivamente implantado. Destaca-se que o 

desenvolvimento do protótipo objetiva oferecer subsídios de diagnósticos de gestão 

para ações futuras dos tomadores de decisão. Em suma, não traz a falsa ilusão de 

melhorar indicadores, mas, sim, a necessidade de evidenciá-los. Esses indicadores 

serão tratados a posteriori, por atores específicos. 

Nessa máxima, buscar-se-á apresentar e elencar, nesta parte, as principais 

potencialidades do protótipo proposto, bem como análises qualitativas e quantitativas 

de um curso, em especial, para evidenciar os principais ganhos da utilização do SGP 

e profissionais treinados para tal fim, a saber: 

• Registro de todo o processo de desenvolvimento e acompanhamento; 

• Alimentação qualitativa do sistema, por profissionais treinados e capacitados, 

com dados precisos e criteriosamente extraídos dos alunos; 

• Sistematização do processo; 

• Acompanhamento dos registros; 

• Mobilidade da informação; 

• Velocidade de acesso à informação e intervenção precisa e pontual;  

• Circulação da informação entre os principais tomadores de decisão; 

• Mapeamento dos indicadores; e 

• Tomada de decisão gerencial. 

 
A partir das principais funcionalidades e saídas do modelo, optou-se por 

apresentar a análise com base no curso de Engenharia Civil, do Centro Universitário 

Redentor, por se tratar de um curso representativo, dadas as inúmeras variáveis 

econômicas e mercadológicas no Brasil no período em análise. Justifica-se ainda pela 

formação do pesquisador, o que permite uma maior proximidade com a área, bem 

como sensibilidade nas análises das saídas do modelo. 

Uma vez que as funcionalidades e particularidades do sistema já foram 

apresentados, nesta parte serão analisados os gráficos oriundos do módulo 
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“Relatórios”, objetivando evidenciar a relevância do sistema, bem como a eficácia no 

cotidiano da IES.  

Optou-se por analisar os anos de 2016 e 2017, por se tratar de um período em 

que a implantação do SGP foi criteriosamente colocada aos pares e, ainda, pelo fato 

de 2018 ainda estar sendo alimentado pelo CASA e EGP. Para apresentar os 

comparativos entre os dois anos, um panorama geral de 2015 será apresentado, 

permitindo analisar os primeiros indícios da eficácia do sistema. 

Em 2015, pelo sistema acadêmico utilizado pela IES e alimentado pela 

Secretaria Acadêmica, 153 procedimentos de saídas foram realizados apenas no 

curso de Engenharia Civil, dos quais 39 cancelamentos (25,5%), 66 trancamentos 

(43,1%), 13 trancamentos ex-ofício (8,5%) e 35 transferências externas (22,9%). 

Como mencionado, 2015 marca o início do desenvolvimento do sistema, tendo suas 

ações implantadas de forma discreta. Destaca-se que, desses alunos evadidos, 42 

possuem/possuíam FIES e cinco são beneficiários do PROUNI. Para o referido ano, 

a análise das causas da evasão não pôde ser efetuada por não existir, à época, uma 

forma de conhecê-las e mensurá-las. 

A Figura 14 representa a primeira tela do módulo “Relatórios”, a saber: “Gráfico 

geral por Data/Período/Curso”, e retrata a evasão do Curso de Engenharia Civil em 

2016 dentro da própria IES, ou seja, transferências internas para outros cursos e/ou 

outras unidades (mantidas) da mesma mantenedora. Importante destacar que o 

sistema apresenta, na primeira tela, três análises distintas, a saber: 

• Quantidade de procedimentos efetuados; 

• Quantidade de benefícios efetuados; e 

• Causas da evasão. 

 

Foram verificadas 16 transferências, sendo 12 para outros cursos e quatro para 

outra unidade. Desses, quatro alunos possuíam o FIES e três eram beneficiários do 

PROUNI. Tinham como principais causas da evasão a mudança de cidade e a não 

identificação com o curso (percepção tratada pelo serviço de psicologia do CASA). 
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Figura 14 - Alunos evadidos do Curso em 2016_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Já a Figura 15 retrata a evasão da IES pelos alunos do Curso de Engenharia 

Civil em 2016, ou seja, transferências externas para outras IES, cancelamentos e 

trancamentos. Evadiram 119 alunos, dos quais 67% representam trancamentos e 

24,4% cancelamentos (procedimento realizado por alunos do 1º período do curso). 

Possuíam FIES 38 alunos e beneficiários do PROUNI totalizavam 12. Motivos 

pessoais, dificuldades financeiras e incompatibilidade de horário despontaram como 

as principais causas da evasão da IES naquele curso, no referido ano de análise. 
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Figura 15 - Alunos evadidos da IES no Curso de Engenharia Civil em 2016_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Figura 16 retrata a evasão do Curso de Engenharia Civil em 2017, dentro da 

própria IES. Vinte (20) alunos saíram do curso, sendo 13 transferidos para outros 

cursos e 7 mudanças de turnos. Percebe-se a eficácia da EGP e CASA, uma vez que 

todo o movimento de saída da IES foi convertido, nesses 20 casos, em migrações. 

Essa análise foi possível com o sistema em voga, sobretudo pela sistemática e rotina 

implantada pelo departamento. 
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Figura 16 - Alunos evadidos do Curso em 2017_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No que tange à evasão da IES pelos alunos do Curso de Engenharia Civil em 

2017, retratada pela Figura 17, houve 98 evadidos, ou seja, menos 17,65% em 

relação a 2016. Desses, 57 alunos solicitaram trancamento. Isso significa que, apesar 

do banco escolar estar vazio, não foi feito nenhum movimento de saída para outra 

IES. Para a gestão, tais fatos são passíveis de ações específicas, objetivando o 

movimento contrário ao realizado por eles, acarretando o destrancamento e, 

consequentemente, a volta ao sistema de ensino. Chama a atenção, nesse período, 

a terceira mais significativa causa de evasão, “problemas de saúde”, que vem sendo 

tratada pelo serviço de psicologia e serviço social do CASA, culminando em referência 

aos ambulatórios de Medicina da própria IES, com contra referência ao setor. 
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Figura 17 - Alunos evadidos da IES no Curso de Engenharia Civil em 2017_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Seguindo no módulo “Relatórios”, o sistema disponibiliza os “Gráficos das 

causas de evasão por Período/Curso”, dando a opção de análise anual ou por 

semestre letivo, entendendo os diferentes comportamentos de entradas de alunos no 

1º e 2º semestres letivos de cada ano. A Figura 18 apresenta as principais causas de 



 
 

113 
 

evasão do Curso de Engenharia Civil em 2016, considerando apenas os alunos 

transferidos internamente entre cursos e mantidas (outras IES) da mesma 

mantenedora. A Figura 19 apresenta as mesmas saídas do modelo, no entanto, para 

2017. Destaca-se ainda a necessidade de apresentação dos dois gráficos de cada 

tela, uma vez que, quando o número de saídas é significativo, estatisticamente, as 10 

principais causas merecerão atenção redobrada, prioritariamente, pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso e, consequentemente, pelos órgãos 

colegiados superiores e tomadores de decisões.  

 

 
Figura 18 - Causas da evasão de alunos do Curso de Engenharia Civil em 2016_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 19 - Causas da evasão de alunos do Curso de Engenharia Civil em 2017_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Importante salientar que as principais causas apresentadas não se alteraram, 

ficando evidente que “motivos pessoais” e “não se identificou com o curso” requer, 

por parte da gestão, um olhar diferenciado em busca de atributos qualitativos e 

respostas, corroborando a tese da necessidade de atuação de uma equipe 

profissional, treinada para atuar na tentativa de reversão.  

 Análise similar é aferida pelo Sistema, quando a evasão da IES para o referido 

curso é observada. Já a Figura 20 e a Figura 21 apresentam, respectivamente, os 

números referentes a 2016 e 2017. A diferença, nesse caso, ocorre pelo fato dos 

alunos do curso em questão terem evadido totalmente da Instituição. 
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Figura 20 - Causas da evasão da IES de alunos do Curso de Engenharia Civil em 2016_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 21 - Causas da evasão da IES de alunos do Curso de Engenharia Civil em 2017_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No que tange à saída da IES, o principal motivo da evasão foi “motivos 

pessoais” nos dois anos de análise para o curso em análise. Essa causa impulsionou 

o projeto pelo fato de ser esse o argumento prioritário apresentado pelo discente. É 

nessa máxima que a equipe multidisciplinar se empenha, objetivando conhecer o 

“pano de fundo” da narrativa discente. Em seguida, os motivos “financeiro” e 

“mudança de cidade” se mantêm em destaque no mesmo período. Entende-se, ainda, 

a mudança das regras do FIES como um agravante no processo de evasão, 
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corroborado pelos números apresentados nesse curso, não divergindo do panorama 

geral da IES. 

Na sequência, o sistema apresenta em “Listagem das causas de evasão por 

data/período/curso”, a mesma análise anterior, no entanto, em formato de lista, com 

o intuito de evidenciar a análise qualitativa, apesar de apresentar os números e 

respectivos percentuais. Para que não fiquem redundantes a análise e apresentação, 

um exemplo da saída do modelo é apresentado na Figura 22. 

 

 
Figura 22 - Causas da evasão da IES de alunos do Curso de Engenharia Civil em 2017/análise 

qualitativa_SGP 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O próximo relatório é intitulado “Comparativo das causas de evasão por 

data/período/curso”. Ele é responsável por sobrepor a análise institucional com a 

análise por curso, traduzindo e apresentando a correlação entre a saída da IES com 

a saída do curso, mesmo que tratado como transferência interna ou transferência 

entre campus. A Figura 23 apresenta as saídas de 2016 e a Figura 24, na sequência, 

as de 2017. 
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Figura 23 - Comparativo das causas de evasão da IES e curso de alunos do Curso de Engenharia 

Civil em 2016 por data/período/curso_SGP 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

 
Figura 24 - Comparativo das causas de evasão da IES e curso de alunos do Curso de Engenharia 

Civil em 2017 por data/período/curso_SGP 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Em seguida, o sistema apresenta a análise da evasão pelas grandes áreas, 

permitindo aos atores as análises macros das políticas de permanência, sobretudo 

em relação aos movimentos migratórios em consonância com variáveis externas ao 

meio ambiente educacional. O “Relatório de evasão por ano filtrado por data/período 

(Grandes Áreas)“ aloca o curso de engenharia civil na grande área 

“Engenharias/Arquitetura”. A Figura 25 e a Figura 26 apresentam as saídas de 2016 

referentes aos alunos evadidos entre cursos/IES (transferências internas) e evadidos 
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da IES, respectivamente. Já a Figura 27 e a Figura 28 trazem as saídas de 2017 

referentes aos alunos evadidos entre cursos/IES (transferências internas) e evadidos 

da IES, respectivamente. 

 

 
Figura 25 - Relatório de evasão entre cursos (transferências internas) e IES da mesma mantenedora  

em 2016 por data/período_Grandes Áreas_SGP 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 26 - Relatório de evasão da IES em 2017 por data/período_Grandes Áreas_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 27 - Relatório de evasão entre cursos e IES da mesma mantenedora (transferências internas) 

em 2017 por data/período_Grandes Áreas_SGP 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 
Figura 28 - Relatório de evasão da IES em 2017 por data/período_Grandes Áreas_SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com base no relatório de grandes áreas, é importante tecer alguns 

comentários. Apesar dos números de 2017 serem maiores de maneira geral, 

isoladamente os números representam a eficácia das investidas do departamento. 

Sugere-se, de imediato, desconsiderar o curso de Medicina, uma vez que não existe 
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vaga ociosa para ele. O movimento de saída se dá exclusivamente pelo fato do 

vestibular para esse curso acontecer com antecedência de até oito meses de início 

das aulas e muitos alunos aprovados e matriculados serem de regiões longínquas do 

país e, a posteriori, aprovarem em IES mais próximas às suas residências, 

acarretando seus pedidos de cancelamentos/transferências. Logo, desconsiderando 

esse curso, já se chega a uma redução geral de 6% comparando as saídas da IES. 

Quando o foco da análise retorna para a Engenharia Civil, alocada na grade área 

“Engenharias/Arquitetura”, percebe-se uma redução de 57 alunos evadidos, 

representando uma redução de 16,5%, corroborando as hipóteses apresentadas 

outrora. 

Por fim, o sistema apresenta os “Outros Relatórios”, que traz a possibilidade 

da “Impressão de pareceres por data”, permitindo ao tomador de decisão entender os 

momentos e as sazonalidades dos movimentos migratórios, bem como os “Gráficos 

de atendimentos – anamnese/planejamento”, possibilitando uma maior percepção da 

atuação das equipes e rendimento discente, bem como acompanhamento nos 

respectivos prontuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A originalidade da temática remete ao fato do conceito de evasão e gestão da 

permanência estudantil, neste estudo, permitir um grande avanço no campo em que 

se insere, além de justificar a proposta de um sistema de gestão da permanência, 

bem como evidenciar sua importância institucional, acadêmica e social pelo 

ineditismo e relevância da proposta. 

O estudo demonstrou a ineficácia das principais políticas públicas de fomento 

e permanência no ensino superior, seja ele público ou privado, a saber: FIES, 

PROUNI e PNAES. Entende-se que a expansão do acesso, a partir do expressivo 

aumento do número de vagas nos cursos e, consequentemente, da gama de IES, não 

foi acompanhado por uma mudança qualitativa no acompanhamento dos discentes 

com vistas à permanência no ensino. 

A contribuição do presente estudo, de caráter inovador, se estende desde o 

limiar entre gestão e educação, até o vasto campo da administração estratégica, em 

que abre o precedente para estudos que possam incluir variáveis de sucesso para 

réplica, sejam elas cursos ou grupos focais de intervenção. Representa, portanto, um 

possível caminho na busca por práticas comprovadamente eficazes na redução dos 

danos causados pela evasão, cumprindo, assim, a função pautada na originalidade e 

relevância que deve suplantar pesquisas de tal nível acadêmico. 

Após minuciosa revisão teórica, constatou-se a não existência de estratégias 

convergentes de combate à evasão escolar, tampouco de ações e debates que 

levassem em consideração as tratativas num nível tão particular de atenção às 

causas, como as evidenciadas nesta tese. 

A proposição de ações pontuais, sejam individualizadas ou de caráter coletivo, 

com o objetivo de transformar a possibilidade de evasão em permanência 

educacional, passa por conhecer as particularidades e estatísticas dos educandos, 

sejam elas relacionadas ao ensino, área de concentração, curso, período, motivação 

nos estudos ou desistência, entre outros. 

 À luz dos critérios estudados, percebeu-se notória eficácia do sistema digital 

voltado à permanência, em especial do SGP estudado, quando associado a toda 

expertise de uma equipe multiprofissional treinada e engajada com vistas à temática 

da permanência, sobretudo quando comparadas às saídas após a implantação do 
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projeto e do protótipo, confrontadas com os números anteriores à implementação. Tal 

fato confirma a hipótese levantada como item motriz desta pesquisa. 

Durante a pesquisa, foram feitos filtros para sustentar o arcabouço teórico do 

estudo, tendo na análise bibliométrica um referencial estatístico relevante e 

significativo. O unitermo pesquisado, após refutadas saídas do modelo com arranjos 

distintos, foi “dropout college”, definido em consonância pontual ao tema do presente 

estudo. Pesquisar as diferentes abordagens sobre evasão no Ensino Superior 

proporcionou antecipar problemas, expandir o campo visual e mobilizar atores que 

antes sequer atuavam com essa temática no processo institucional ou na tomada de 

decisão. 

Demonstrou-se, por meio deste estudo, a possibilidade de traduzir em 

relatórios específicos e direcionados, números e causas da evasão, subsidiando o 

repensar das políticas de fomento à permanência no Ensino Superior, sejam elas 

políticas públicas educacionais, ou privadas de cunho coletivo ou mesmo da própria 

IES. A possibilidade de quantificar e modelar as saídas do sistema de acordo com a 

necessidade local deve ser mencionada devido ao nível de customização alcançado 

pela excelência e proximidade com a gestão alcançada no nível da programação. 

Destaca-se, ainda, o importante portfólio de variáveis oriundas do Sistema que 

permitirá a formuladores e implementadores dessas políticas reanálises e meta-

avaliações constantes, culminando num oceano de possibilidades quando o assunto 

em tela é Gestão da Permanência. A integração gestão-operação faz-se 

preponderante para eficácia e sobrevivência do Sistema, uma vez que a sensibilidade 

notada na alimentação das informações não pode se distanciar do olhar clínico na 

tomada de decisão com os números em mãos. 

Tendo em vista o arcabouço apresentado, pode-se entender os fenômenos da 

evasão e permanência como índices antagônicos e inversamente proporcionais de 

forma que, tratando da Gestão da Permanência, automaticamente, as instituições 

estarão reduzindo as causas e os efeitos da evasão, principalmente no que tange ao 

aspecto financeiro. Ao prover para o discente, condições adequadas e customizadas 

para cumprir com sua jornada de estudos, facilitando o processo de produção de 

habilidades e competências, bem como a assistência necessária para a continuidade 

dos estudos, pode-se encontrar índices de permanência cada vez mais altos. 

 Destaca-se o objetivo do presente estudo, que não foi trazer análises que 

abarquem profissionais do campo da análise de sistemas, programadores, ou 
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qualquer tipo de consultoria educacional, mas, sim, oferecer subsídios que permitam 

avançar no tocante à gestão acadêmica. 

Importante salientar que o Sistema proposto vem sendo desenvolvido de forma 

que a modelagem seja respeitada e cada causa tratada individualmente. 

Em relação ao Sistema, destacam-se como diferenciais: 

• Abrange todos os níveis de ensino, sistematizado por educação básica, 

perpassando prioritariamente pelo ensino fundamental e médio, bem como 

para o ensino superior, incluindo a pós-graduação; 

• Comporta-se bem para todos os tamanhos de IES, independente do número 

de alunos, cursos e unidades/campus; e 

• Possui uma interface amigável com usuários e comunidade acadêmica. 

 
Importante destacar que o Sistema é renovado semestralmente, 

acompanhando as dinâmicas de matrícula e rematrícula da Instituição. Em casos 

adversos, o lapso temporal deve obrigatoriamente estar de acordo com o período 

médio pesquisado, para que possa refletir com a máxima fidelidade, os processos 

apresentados e a movimentação discente. 

O sistema ainda permite, por parte de todos os usuários, independente da 

alçada, a frequente atualização cadastral, objetivando manter os canais de 

comunicação sempre ativos e eficazes. A celeridade no âmbito da gestão de 

processos indica melhoria contínua e possibilidade de recorrência na busca por 

melhores práticas organizacionais, sobretudo com a vida educacional do aluno em 

posição de fragilidade. Destaca-se, ainda, o fato do sistema alcançar, com isso, 

informações precisas e relevantes dos alunos no momento exato da evidência de 

mobilidade, ou seja, permitir o trabalho e intervenção em tempo real. 

A veracidade e preciosidade da informação em tempo real, não permitindo que 

o motivo de saída seja produzido pela comunidade acadêmica, e sim tratado por ela, 

com fins de justificar a saída de determinados alunos que desagradam o meio. Em 

outras palavras, os alunos que não se situam no mesmo canal de entendimento e 

apresentam desvios de conduta com relação às suas coordenações deixam de ser 

alvos para se tornarem objetos de estudo e melhoria. 

Espera-se que, com a plena implantação do Sistema de Gestão da 

Permanência, a EGP, juntamente com o Departamento CASA, conte com mais uma 

ferramenta no combate à evasão, permitindo aos tomadores de decisão, a nível 
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macro na IES, a certeza de que dados precisos são coletados, aferidos e tratados no 

tocante aos movimentos migratórios.  

Uma vez implantado, o Sistema subsidiará importantes decisões, permitindo 

que o Planejamento Estratégico anual da IES seja desenhado e revisitado a partir do 

mapeamento real dos sentimentos dos alunos, podendo definir um cenário próximo 

ao ideal, objetivando não só uma captação direcionada a esses anseios, mas políticas 

eficazes para que a evasão não assole o Ensino Superior privado num momento em 

que políticas públicas de fomento não se apresentam eficazes. O PDI da IES, apesar 

de ter um horizonte de planejamento de cinco anos, a partir dessas evidências 

oriundas das ações das equipes e sistematizadas no SGP, deverá retratar com mais 

veracidade as tendências voltadas às práticas simuladas. 

A importância organizacional e justificativa primordial da existência de um 

sistema que formalize e reúna em um único lugar todo o processo e informações 

acadêmicas, financeiras, administrativas, psicopedagógicas e percepções dos 

alunos, ou seja, o SGP implantado trouxe todos os atores institucionais de relevância 

para o mesmo ambiente de decisão. 

Evidencia-se que a eficácia da proposta somente será alcançada com a correta 

alimentação das bases de dados do sistema, em que relatórios precisos do cenário 

de evasão serão extraídos, tendo ou não o discente passado pela assistência 

estudantil antes de se desvincular da instituição. 

Como diferencial institucional para o fomento à gestão da permanência, a partir 

da atuação conjunta da EGP, CASA e gestão superior, destaca-se: 

• Acolhimento e cuidado discente/famílias; 

• Fomento ao sentimento de pertença do aluno; 

• Conscientização da empatia docente; 

• Intercâmbios de experiências entre alunos de diferentes períodos do curso; 

• Aluno como ator principal do processo de aprendizagem; 

• Fomento e inclusão periódica de atividades práticas supervisionadas; 

• Interação docente x discente em seminários e eventos; 

• Processo avaliativo formativo, com inclusão de metodologias ativas de ensino 

x aprendizagem; 

• Valorização da temática e tratativas de inclusão, independente do 

diagnóstico/patologia; 
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• Acompanhamento e alocação do egresso; 

• Campanhas temáticas periódicas que valorizem a responsabilidade social; 

• Oficinas de formação continuada; e 

• Encaminhamento aos ambulatórios de especialidades, bem como às redes de 

assistências, dentre outros. 

 
O Sistema não é um anexo da ouvidoria. A maioria das demandas que chegam 

a essa última são encaminhadas ao CASA e alimentadas no SGP para tratamento e 

retorno, o que é intitulado de “referência” e “contra referência” pelos profissionais 

envolvidos. Destaca-se o fato da ouvidoria ter acesso pleno ao SGP para tratativas 

de causas similares às demandas em voga. 

Ressalta-se que o Sistema ainda não trata os casos de sucesso de reversão 

de evasão, apesar desses números hoje serem extremamente significativos na IES. 

A mudança do fluxo migratório de desejo de evasão para permanência ainda não é 

sistematizada. Os únicos casos registrados são aqueles intitulados “parecer de 

retorno”, ocorrendo em sua maioria quando o discente, a partir de ações institucionais 

direcionadas a esse fim, decide retomar os estudos outrora interrompidos. 

Este estudo não pretende apenas sugerir soluções definitivas ou fórmulas para 

a gestão da permanência, mas, sim, agregar as corretas referências em prol desta 

discussão. As pressões determinadas pelas políticas públicas e/ou setor público de 

educação também não são objeto prático de estudo, uma vez que a primeira parte 

como premissa e o segundo como concorrente no âmbito do setor educacional. 

Apesar de o sistema caminhar para tratar da captação ao egresso, passando 

por diagnósticos, variáveis e indicadores que permitam as análises dos aportes para 

as estratégias de captação e entendimento do aluno, o foco principal é a 

permanência. 

As maiores dificuldades dessa pesquisa estavam em envolver a comunidade 

acadêmica numa temática que, em muitos casos, deixam expostos atores importantes 

no processo de formação, bem como os reais motivos que sustentam a decisão de 

evadir/permanecer na IES. A alimentação diária do tema e do todo se mostra outro 

grande desafio. 

 O presente estudo buscou, ainda, entender e marcar a existência de um lapso 

temporal em que se percebe que a necessidade de interferência institucional toma 

parte imperativa no processo. Momento o qual a passividade pode ocasionar em 
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perdas severas institucionalmente, reflexos na escala de formação da sociedade, falta 

de mão de obra no mercado de trabalho e indivíduos sem maiores perspectivas 

profissionais acarretadas pelo fenômeno da formação. 

A assistência estudantil passa a ser a extremidade cortante do processo e seu 

trabalho cotidiano será sempre o fomento ao encantamento do aluno com relação à 

IES. O aluno nutrido de cuidado e parte do meio tem grande possibilidade de 

permanência no ambiente estudantil e, consequentemente, receberá seu diploma de 

Ensino Superior. 
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APÊNDICE 1 – DESCRIÇÃO TEXTUAL DOS DIAGRAMAS DE CASO DE USO 
 
EFETUAR LOGIN (CSU01): 

Sumário: Utilizado para o usuário acessar o sistema. 
Ator principal: Usuário 
Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela para realizar o acesso ao aplicativo WEB; 
2. Aplicativo solicita email e senha; 
3. Aplicativo realizará a validação dos campos digitados; 
4. Se o usuário for encontrado no banco de dados Aplicativo redireciona o 

usuário para tela inicial; 
5. Se o usuário não for encontrado Retorna a etapa 1; 
 Pré-condições: Usuário Administrador cadastrou usuário no sistema; 

(CSU02) 
 Regras: Os campos “email, e senha” devem ser preenchidos 

obrigatoriamente na tela de login. 
 

GERENCIAR USUÁRIOS (CSU02): 

Sumário: Utilizado para o usuário Administrador controlar os usuários do 
sistema. 

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de usuários no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista usuários cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode aplicar filtro com "nome, email e perfil"; 
4. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar usuário; [FluxoAlternativo.a] 
b) Gerenciar cargas horárias na listagem de usuários; 

[FluxoAlternativo.b]  
c) Editar usuário; [FluxoAlternativo.c] 
d) Apagar usuário; [FluxoAlternativo.d] 

  
Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o sistema. 
 
Fluxo Alternativo: 

a) Adicionar usuário; 
1. Usuário acessa a tela de cadastro de usuários no 

aplicativo WEB; 
2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome, email, senha 

e perfil" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Gerenciar cargas horárias na listagem de usuários; 
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1. Usuário acessa a tela de carga horária no aplicativo 
WEB; 

2. Sistema Lista as cargas horárias cadastradas para o 
usuário; 

3. Usuário pode adicionar uma nova carga horária para o 
Funcionário; (Fluxo alternativo "e") 

c. Editar usuário; 
1. Usuário acessa a tela de edição de usuários no 

aplicativo WEB; 
2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome, senha e perfil" 
3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
d. Apagar usuário; 

1. Usuário clica na opção de apagar usuário; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o usuário; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", usuário é removido do 

banco de dados do Aplicativo WEB. 
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GERENCIAR PROCEDIMENTOS (CSU03): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os procedimentos cadastrados no 
sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de procedimentos no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista procedimentos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar procedimento; [FluxoAlternativo.a] 
b) Editar procedimento; [FluxoAlternativo.b] 
c) Apagar procedimento; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login (CSU01) para acessar o Caso de 
Uso Referido. 

Fluxo Alternativo: 
a) Adicionar Procedimento; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de procedimentos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar procedimento; 

1. Usuário acessa a tela de edição de procedimentos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome" 
3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c. Apagar procedimento; 

1. Usuário clica na opção de apagar procedimento; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o procedimento; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", procedimento é 

removido do banco de dados do Aplicativo WEB.  
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GERENCIAR BENEFÍCIOS (CSU04): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os benefícios cadastrados no 
sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de benefícios no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista benefícios cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar benefício; [FluxoAlternativo.a] 
b) Editar benefício; [FluxoAlternativo.b] 
c) Apagar benefício; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. 

Fluxo Alternativo: 
a) Adicionar benefício; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de benefícios no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar benefício; 

1. Usuário acessa a tela de edição de benefícios no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome" 
3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c. Apagar benefício; 

1. Usuário clica na opção de apagar benefício; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o benefício; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", benefício é removido 

do banco de dados do Aplicativo WEB.  
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GERENCIAR MOTIVOS (CSU05): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os motivos cadastrados no 
sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de motivos no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista motivos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a. Adicionar motivo; [FluxoAlternativo.a] 
b. Editar motivo; [FluxoAlternativo.b] 
c. Apagar motivo; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. 

Fluxo Alternativo: 
a. Adicionar motivo; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de motivos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar motivo; 

1. Usuário acessa a tela de edição de motivos no aplicativo 
WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome" 
3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c. Apagar motivo; 

1. Usuário clica na opção de apagar motivo; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o motivo; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", motivo é removido do 

banco de dados do Aplicativo WEB.  
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GERENCIAR TIPO DE MORADIA (CSU06): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os tipos de moradias cadastrados 
no sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de tipos de moradia no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista tipos de moradias cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar tipos de moradia; [FluxoAlternativo.a] 
b) Editar Tipo de Moradia; [FluxoAlternativo.b] 
c) Apagar Tipo de Moradia; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. 

Fluxo Alternativo: 
a. Adicionar tipos de moradia; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de tipos de moradias 
no aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar tipos de moradia; 

1. Usuário acessa a tela de edição de tipos de moradias no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome" 
3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c. Apagar tipos de moradia; 

1. Usuário clica na opção de apagar tipos de moradia; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o tipos de moradia; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", tipo de moradia é 

removido do banco de dados do Aplicativo WEB. 
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GERENCIAR ENCAMINHAMENTOS (CSU07): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os encaminhamentos 
cadastrados no sistema.  

 Ator principal: Usuário 
Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de encaminhamentos no aplicativo 

WEB; 
2. Aplicativo lista encaminhamentos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar encaminhamento; [FluxoAlternativo.a] 
b) Editar encaminhamento; [FluxoAlternativo.b] 
c) Apagar encaminhamento; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. 

Fluxo Alternativo: 
a) Adicionar encaminhamento; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de encaminhamentos 
no aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b) Editar encaminhamento; 

1. Usuário acessa a tela de edição de encaminhamentos 
no aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome" 
3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c) Apagar encaminhamento; 

1. Usuário clica na opção de apagar encaminhamento; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o encaminhamento; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", encaminhamento é 

removido do banco de dados do Aplicativo WEB. 
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GERENCIAR PERÍODOS (CSU08): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os períodos cadastrados no 
sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de períodos no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista períodos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar período; [FluxoAlternativo.a] 
b) Editar período; [FluxoAlternativo.b] 
c) Apagar período; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. 

Fluxo Alternativo: 
a. Adicionar período; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de períodos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome e ordem" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar período; 

1. Usuário acessa a tela de edição de períodos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome 
e ordem" 

3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c. Apagar período; 

1. Usuário clica na opção de apagar período; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o período; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", período é removido do 

banco de dados do Aplicativo WEB. 
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GERENCIAR CURSOS (CSU09): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os cursos cadastrados no 
sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de cursos no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista cursos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar curso; [FluxoAlternativo.a] 
b. Editar curso; [FluxoAlternativo.b] 
c. Apagar curso; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. O campo Nome e Área são obrigatórios. 

Fluxo Alternativo: 
a) Adicionar período; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de cursos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome e a área do 
curso" 

3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b) Editar cursos; 

1. Usuário acessa a tela de edição de cursos no aplicativo 
WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome 
e a área do curso" 

3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c) Apagar curso; 

1. Usuário clica na opção de apagar curso; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o curso; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", curso é removido do 

banco de dados do Aplicativo WEB.  
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GERENCIAR UNIDADES (CSU10): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar as unidades cadastradas no 
sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de unidades no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista unidades cadastradas no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar unidade; [FluxoAlternativo.a] 
b) Editar unidade; [FluxoAlternativo.b] 
c) Apagar unidade; [FluxoAlternativo.c] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. O campo Nome é obrigatório. 

Fluxo Alternativo: 
a) Adicionar período; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de unidades no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome" da unidade. 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b) Editar unidade; 

1. Usuário acessa a tela de edição de unidades no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do 
"nome"; 

3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c) Apagar unidade; 

1. Usuário clica na opção de apagar unidade; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar a unidade; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", unidade é removida do 

banco de dados do Aplicativo WEB. 
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GERENCIAR PERÍODOS LETIVOS (CSU11): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os períodos letivos cadastrados 
no sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de períodos letivos no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista períodos letivos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a) Adicionar período letivo; [FluxoAlternativo.a] 
b) Editar período letivo; [FluxoAlternativo.b] 
c) Apagar período letivo; [FluxoAlternativo.c] 

  
Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 

Referido. O campo Nome é obrigatório. 
 
Fluxo Alternativo: 

a) Adicionar período; 
1. Usuário acessa a tela de cadastro de períodos letivos no 

aplicativo WEB; 
2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome" 
3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b) Editar período letivo; 

1. Usuário acessa a tela de edição de períodos letivos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário a alteração do "nome" 
3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c) Apagar período letivo; 

1. Usuário clica na opção de apagar período letivo; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o período letivo; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", período letivo é 

removido do banco de dados do Aplicativo WEB.  
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GERENCIAR PARECERES (CSU12): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os pareceres cadastrados no 
sistema. 

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de pareceres no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista pareceres cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode aplicar filtro com "nome, matrícula, unidade, período letivo, 

curso, período e tipo de parecer"; 
4. Usuário pode clicar nas opções:  

a. Adicionar novo parecer; [FluxoAlternativo.a] 
b. Editar parecer; [FluxoAlternativo.b] 
c. Imprimir parecer; [FluxoAlternativo.c] 
d. Documentos do parecer; [FluxoAlternativo.d] 
e. Apagar parecer; [FluxoAlternativo.e] 
f. Reverter parecer; [FluxoAlternativo.f] 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o sistema. 
Fluxo Alternativo: 

a. Adicionar novo parecer; 
1. Usuário acessa a tela de cadastro de pareceres no 

aplicativo WEB; 
2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome do aluno, 

matricula, curso, período, procedimento, unidade, 
período letivo, possui beneficio, motivo, observações, 
data, e Tipo do parecer" 

3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar Parecer; 

1. Usuário acessa a tela de edição de usuários no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "nome do aluno, 
matricula, curso, período, procedimento, unidade, 
período letivo, possui beneficio, motivo, observações, 
data, e Tipo do parecer" 

3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c. Imprimir Parecer; 

1. Usuário clica na opção de imprimir os dados do parecer; 
d. Documentos do parecer; 

1. Usuário clica na opção de anexar documentos referente 
ao parecer; 

e. Apagar parecer; 
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1. Usuário clica na opção de apagar parecer; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o parecer; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", parecer é removido do 

banco de dados do Aplicativo WEB. 
f. Reverter parecer; 

1. Usuário seleciona a opção de reverter parecer; 
2. Aplicativo WEB solicita que o usuário digite o motivo 

para o cancelamento; 
3. Usuário clica na opção salvar e cancelamento é 

efetuado pelo sistema; 
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GERENCIAR ALUNOS (CSU13): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os alunos cadastrados no 
sistema. 

Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de alunos no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista alunos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode aplicar filtro com "nome, matrícula, unidade e tipo de 

atendimento"; 
4. Usuário pode clicar nas opções:  

a. Adicionar novo aluno; [FluxoAlternativo.a] 
b. Editar aluno; [FluxoAlternativo.b] 
c. Imprimir dados do Aluno; [FluxoAlternativo.c] 
d. Documentos do aluno; [FluxoAlternativo.d] 
e. Apagar aluno; [FluxoAlternativo.e] 
f. Anamnese do aluno; [FluxoAlternativo.f] 

Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o sistema. 
Fluxo Alternativo: 

a. Adicionar novo aluno; 
1. Usuário acessa a tela de cadastro de alunos no 

aplicativo WEB; 
2. Aplicativo WEB solicita do usuário "Nome do aluno, 

Matricula, Curso, Unidade, Responsável pelo primeiro 
atendimento, período, Email, Telefone, Motivo da 
procura, data do primeiro encontro, Reclamações e 
dificuldades, Orientações e Tipo de Atendimento" 

3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar aluno; 

1. Usuário acessa a tela de edição de alunos no aplicativo 
WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "Nome do aluno, 
Matricula, Curso, Unidade, Responsável pelo primeiro 
atendimento, Período, Email, Telefone, Motivo da 
procura, data do primeiro encontro, Reclamações e 
dificuldades, Orientações e Tipo de Atendimento" 

3. Usuário clica no botão Editar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
c. Imprimir aluno; 

1. Usuário clica na opção de imprimir os dados do aluno; 
d. Documentos do aluno; 
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1. Usuário clica na opção de anexar documentos referente 
ao aluno; 

e. Apagar aluno; 
1. Usuário clica na opção de apagar aluno; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o aluno; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", parecer é removido do 

banco de dados do Aplicativo WEB. 
f. Anamnese do aluno; 

1. Usuário informa todas as informações pertencentes a 
Anamnese do aluno; 
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GERENCIAR PROFESSORES (CSU14): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os professores cadastrados no 
sistema. 

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de professores no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista professores cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode aplicar filtro com "nome e unidades"; 
4. Usuário pode clicar nas opções:  

a. Adicionar novo professor; [FluxoAlternativo.a] 
b. Editar professor; [FluxoAlternativo.b] 
c. Imprimir dados do professor; [FluxoAlternativo.c] 
d. Documentos do professor; [FluxoAlternativo.d] 
e. Apagar professor; [FluxoAlternativo.e] 
f. Prática docente; [FluxoAlternativo.f] 

 
  
Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o sistema. 
 
Fluxo Alternativo: 

a. Adicionar novo professor; 
1. Usuário acessa a tela de cadastro de professores no 

aplicativo WEB; 
2. Aplicativo WEB solicita do usuário "Nome do professor, 

Matricula, Cursos que ele ministra, Períodos que ele 
ministra, Unidade, Problemas psicopedagógicos, 
Estabelecimento de metas e ações, Definição de 
responsabilidades, Data, Observações de prática 
docente, Parecer pedagógico, Responsável pelo 
relatório" 

3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar professor; 

1. Usuário acessa a tela de edição de professores no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "Nome do professor, 
Matricula, Cursos que ele ministra, Períodos que ele 
ministra, Unidade, Problemas psicopedagógicos, 
Estabelecimento de metas e ações, Definição de 
responsabilidades, Data, Observações de prática 
docente, Parecer pedagógico, Responsável pelo 
relatório" 

3. Usuário clica no botão Editar; 
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4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 
cadastro e efetiva o cadastro; 

c. Imprimir professor; 
1. Usuário clica na opção de imprimir os dados do 

professor; 
d. Documentos do professor; 

1. Usuário clica na opção de anexar documentos referente 
ao professor; 

e. Apagar professor; 
1. Usuário clica na opção de apagar aluno; 
2. Aplicativo WEB exibe uma confirmação verificando se 

realmente deseja apagar o aluno; 
3. Se usuário clicar na opção "Sim", parecer é removido do 

banco de dados do Aplicativo WEB. 
f. Prática docente; 

1. Usuário imprime todas as informações referente ao 
relatório de prática docente; 

 

 

  



 
 

153 
 

VISUALIZAR AGENDA (CSU15): 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar a agenda dos funcionários no 
sistema.  

 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela para selecionar o dia que quer verificar o 

agendamento e clica na opção Listar; 
2. Sistema WEB processa a informação e lista as agendas para o dia; 
3. Usuário pode clicar nas opções:  

a. Inserir agendamento; [FluxoAlternativo.a] 
b. Remover agendamento; [FluxoAlternativo.b] 

4. Usuário pode alterar a opção para atendido quando o atendimento for 
realizado; 

 Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o Caso de Uso 
Referido. Carga horária precisa ser cadastrada para o usuário; 

Fluxo Alternativo: 
a. Inserir agendamento; 

1. Usuário acessa a tela de cadastro de agendamento no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário o "Aluno ou professor 
ou o nome"; 

3. Usuário clica na opção adicionar; 
b. Remover agendamento; 

1. Usuário clica na opção de remover o agendamento ("X"); 
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GERENCIAR EGRESSO (CSU16): 
 

Sumário: Utilizado para o usuário controlar os egressos cadastrados no sistema. E 
também para o aluno inserir suas informações como egresso. 

 Ator principal: Usuário e Aluno 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa a tela de listagens de egressos no aplicativo WEB; 
2. Aplicativo lista egressos cadastrados no sistema; 
3. Usuário pode aplicar filtro com "nome, Curso, Se esta trabalhando, Se 

trabalha na área de formação, Se esta cursando Pós-Graduação, E os 
diferenciais"; 

4. Usuário pode clicar nas opções:  
a. Adicionar egresso; [FluxoAlternativo.a] 
b. Editar egresso; [FluxoAlternativo.b] 
c. Imprimir dados do egresso; [FluxoAlternativo.c] 
d. Apagar egresso; [FluxoAlternativo.d] 

 
Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o sistema. Se for um 

aluno, pode entrar a tela de inserir sem efetuar o login. 
Fluxo Alternativo: 

a. Adicionar egresso; 
1. Usuário acessa a tela de cadastro de egressos no 

aplicativo WEB; 
2. Aplicativo WEB solicita do usuário "Aluno, Curso, Ano de 

Conclusão, Idade, Esta trabalhando, Trabalha na área 
de formação, Local de Trabalho, Como me sinto em 
relação ao local de trabalho, Continuo Buscando outras 
empresas, O quanto se sente satisfeito, Quanto você 
recomendaria seu curso de graduação, Na sua opinião, 
quais foram os diferenciais do curso, Opinião sobre o 
curso, Você gostaria de ter assessoria sobre carreira, 
Você está cursando pós Graduação, Interesse em 
cursar outros cursos, Área de interesse, O que a gestão 
do curso poderia fazer" 

3. Usuário clica no botão Salvar; 
4. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 

cadastro e efetiva o cadastro; 
b. Editar egresso; 

1. Usuário acessa a tela de edição de egressos no 
aplicativo WEB; 

2. Aplicativo WEB solicita do usuário "Aluno, Curso, Ano de 
Conclusão, Idade, Esta trabalhando, Trabalha na área 
de formação, Local de Trabalho, Como me sinto em 
relação ao local de trabalho, Continuo Buscando outras 
empresas, O quanto se sente satisfeito, Quanto você 
recomendaria seu curso de graduação, Na sua opinião, 
quais foram os diferenciais do curso, Opinião sobre o 
curso, Você gostaria de ter assessoria sobre carreira, 
Você está cursando pós Graduação, Interesse em 
cursar outros cursos, Área de interesse, O que a gestão 
do curso poderia fazer” Usuário clica no botão Editar; 
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3. Aplicativo WEB valida os campos digitados para 
cadastro e efetiva a alteração; 

c. Imprimir egresso; 
1. Usuário clica na opção de imprimir os dados do egresso; 

d. Apagar egresso; 
1. Usuário clica na opção de apagar egresso; 

 

GERAR GRÁFICOS (CSU17): 

Sumário: Utilizado para o usuário gerar Gráficos no sistema. 
 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa o menu para emitir o Gráfico Geral de evasão ; ou Usuário 

acessa o menu para emitir o Gráfico das principais causas de evasão; ou 
Usuário acessa o menu para emitir o Gráfico de atendimentos analisando 
as anamneses;  

2. Aplicativo Web solicita filtros de "Data Inicio, Data fim, Período Letivo, 
Cursos, Período, Unidades, Área e Se é evasão da IES ou evasão de 
cursos para outras unidades"; 

3. Sistema processa as informações e exibe os gráficos; 
  
Regras: Usuário tem que ter feito login(CSU01) para acessar o sistema.  
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GERAR RELATÓRIOS (CSU18): 

Sumário: Utilizado para o usuário gerar Gráficos no sistema. 
 Ator principal: Usuário 
 Fluxo Principal: 
1. Usuário acessa o menu para gerar o gráfico contendo as principais 

causas de evasão;  
2. Aplicativo Web solicita filtros de "Data Inicio, Data fim, Período Letivo, 

Cursos, Período, Unidades, Área e Se é evasão da IES ou evasão de 
cursos para outras unidades"; 

3. Sistema processa as informações e exibe do relatório; 
 Regras: Usuário tem que ter feito login (CSU01) para acessar o sistema. 
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APÊNDICE 2 – TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DO 
PROTÓTIPO E SUAS RESPECTIVAS TELAS DE UTILIZAÇÃO – 

PROTOTIPAÇÃO 
 

O aplicativo Web denominado "SGP - Sistema de Gestão da Permanência" foi 

desenvolvido com ferramentas capazes de suportar a demanda dos usuários, 

atendendo a todas as regras do negócio.  

Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizada a Java, linguagem de 

programação orientada a objeto. Como auxílio à linguagem Java, na plataforma web, 

o framework MCV "Model view Controller" utilizado foi o Vraptor, que emprega as mais 

avançadas formas de desenvolvimento e implementação, além de atender a todos os 

requisitos de programação. Sua forma de desenvolver é mais fácil e simples em 

relação aos demais frameworks encontrados no mercado.  

Na camada de persistência onde as informações são armazenadas em banco 

de dados, encontra-se a interação dos modelos de negócio com o banco de dados. 

Foi utilizado o Hibernate, que, além de fazer o mapeamento das classes para o banco 

de dados, realiza, por meio de métodos e classes, todas as operações de CRUD 

(CREATE - Criar, READ - Ler, UPDATE - Alterar, DELETE - Excluir). Todo esse 

mecanismo, isenta o desenvolvedor de se preocupar com estruturação do banco de 

dados, já que essa é a principal função do framework em questão.  

A parte visual do protótipo foi construída utilizando HTML5, que permite aplicar 

técnicas avançadas de design e interface, junto ao twitter bootstrap, ferramenta 

desenvolvida pelo Twitter para auxiliar no layout de páginas estáticas. 

Complementando a parte visual do protótipo, ressaltando as páginas em que 

o usuário de modo geral terá acesso, foi utilizado o Jquery. Foi ainda definida a 

aplicação como um plugin Javascript que permite realizar validações de formulário, 

paginação de dados, menus, entre outros. Além de fazer requisições AJAX, que 

trazem grandes vantagens, entre elas o aumento significativo na velocidade do site.  

A seguir serão mostradas as telas do Aplicativo WEB, a partir da representação 

da tela de login, conforme Figura 29. 
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Figura 29 - Tela de login do SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Figura 30 representa o sistema na sua tela inicial após o usuário ter efetuado 

o Login. No lado esquerdo encontra-se o menu de opções e no lado direito uma 

timeline rápida com os últimos pareceres cadastrados no sistema. 
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Figura 30 - Tela inicial do SGP 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na Figura 31, o gerenciamento dos usuários no SGP é permitido. Nela o 

usuário encontra um botão com a opção para cadastrar um novo usuário e também 

uma listagem com todos os usuários cadastrados no SGP.  

 

 
Figura 31 - Listagem de usuários 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao clicar na opção de adicionar usuários, o SGP exibirá a Figura 32, que retrata 

os dados para o cadastro dos usuários. 



 
 

160 
 

 

 
Figura 32 - Adição de usuários 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao clicar no menu de Cursos, o SGP exibirá uma lista de opções (Figura 33). 

Nessa tela o usuário poderá selecionar a opção de inserir um novo curso e na listagem 

dos mesmos, ele poderá clicar na opção de editar e remover o determinado curso. 
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Figura 33 - Listagem de cursos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Clicando na opção de Adicionar Curso, o SGP exibirá a tela representada na 

Figura 34 para que o usuário possa digitar as informações do Curso que deseja se 

cadastrar. 
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Figura 34 - Tela de cadastro de curso 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Em seguida, clicando no menu “períodos”, o SGP exibirá uma lista de períodos 

(Figura 35). Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir um novo 

período e, na listagem, poderá clicar na opção de editar e remover o determinado 

período. 
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Figura 35 - Listagem de períodos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Clicando na opção de “adicionar período”, o SGP exibirá a tela representada 

na Figura 36 para que o usuário possa digitar as informações do período que deseja 

se cadastrar. 
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Figura 36 - Tela de cadastro de período 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Em seguida, no menu “procedimentos”, o usuário terá acesso à lista de 

procedimentos (Figura 37). Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir 

um novo procedimento e, na listagem, poderá clicar na opção de editar e remover o 

determinado procedimento. 
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Figura 37 - Listagem de procedimentos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao clicar na opção “adicionar procedimento”, o SGP exibirá a tela representada 

na Figura 38 para que o usuário possa digitar as informações do procedimento em 

que deseja se cadastrar. 
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Figura 38 - Tela de cadastro de procedimento 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Uma lista de benefícios é exibida no menu “benefícios” do SGP, conforme 

apresenta a Figura 39. Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção “inserir um 

novo benefício” e, na listagem, poderá editar ou remover um determinado benefício. 
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Figura 39 - Listagem de benefício 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao clicar na opção “adicionar benefício”, o SGP exibirá a tela representada na 

Figura 40 para que o usuário digite as informações do benefício pertinentes ao 

cadastro. 

 

 
Figura 40 - Tela de cadastro de benefício 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No menu “motivo”, o SGP listará uma relação de motivos representada na 

Figura 41. Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção “adicionar motivo” e, na 

listagem, poderá clicar na opção de editar e/ou remover um determinado motivo. 
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Figura 41 - Listagem de motivos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Clicando na opção “adicionar motivo”, o SGP exibirá a tela representada na 

Figura 42 para que o usuário possa digitar as informações do motivo que deseja se 

cadastrar. 

 

 
Figura 42 - Tela de cadastro de motivo 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Optando pelo “tipo de moradia”, o SGP exibirá uma lista de tipos de moradia 

(Figura 43). Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir um novo tipo 

de moradia e, na listagem, poderá clicar na opção de editar e/ou remover um 

determinado tipo de moradia. 
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Figura 43 - Listagem de tipos de moradia 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao clicar na opção “adicionar tipo de moradia”, o SGP exibirá a tela 

representada na Figura 44 para que o usuário possa digitar as informações do tipo de 

moradia que deve ser cadastrada. 

 

 
Figura 44 - Tela de cadastro de tipo de moradia 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Eventualmente, alunos beneficiários de programas de fomento, como por 

exemplo, o PROUNI, relatam condições inaceitáveis de saneamento básico, 

importantes para o processo decisório e intervencionista. Para esses casos, o sistema 

permite, no menu “saneamentos”, a partir da lista exibida, selecionar a opção de 

inserir um novo saneamento e, na listagem, poderá clicar na opção de editar e/ou 

remover o determinado saneamento (Figura 45). 
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Figura 45 - Listagem de saneamentos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Clicando na opção “adicionar saneamento”, o SGP exibirá a tela representada 

na Figura 46 para que o usuário possa digitar as informações do saneamento que ele 

deseja cadastrar. 

 

 
Figura 46 - Tela de cadastro de saneamento 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No menu “encaminhamentos”, o SGP exibe uma lista de encaminhamentos 

(Figura 47). Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir um novo 

encaminhamento e, na listagem, poderá clicar na opção de editar e/ou remover o 

determinado encaminhamento. 
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Figura 47 - Listagem de encaminhamentos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na opção “adicionar encaminhamento”, o SGP exibirá a tela representada na 

Figura 48 para que o usuário possa digitar as informações do encaminhamento 

pertinentes ao cadastro. 

 

 
Figura 48 - Tela de cadastro de encaminhamento 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Clicando no menu “unidades”, o SGP exibirá uma lista de unidades (Figura 49). 

Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir uma nova unidade e, na 

listagem, poderá optar por editar e/ou remover uma determinada unidade. 
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Figura 49 - Listagem de unidades 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na opção “adicionar unidade”, o SGP exibirá a tela representada na Figura 50 

para que o usuário possa digitar as informações da unidade que deseja cadastrar. 

 

 
Figura 50 - Tela de cadastro de unidade 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No menu “períodos letivos”, o SGP exibirá uma lista de períodos letivos (Figura 

51). Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir um novo período letivo 

e, na listagem, poderá clicar na opção de editar e/ou remover um determinado período 

letivo. 
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Figura 51 - Listagem de períodos letivos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

Ao clicar na opção “adicionar período letivo”, o SGP exibirá a tela representada 

na Figura 52 para que o usuário possa digitar as informações do período letivo que 

deseja cadastrar. 

 

 
Figura 52 - Tela de cadastro de período letivo 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

Clicando no menu “alunos”, o SGP listará a relação de alunos (Figura 53). 

Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir um novo aluno e, na 

listagem dos mesmos, poderá clicar na opção “editar”, “remover”, “realizar uma 

anamnese”, “adicionar documentos” e/ou “imprimir” as informações de determinado 

aluno. 
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Figura 53 - Listagem de alunos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na opção "adicionar aluno”, o SGP exibirá a tela representada na Figura 54 

para que o usuário digite as informações do aluno passível de cadastro. 
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Figura 54 - Tela de cadastro de aluno 

Fonte: dados da pesquisa. 
 



 
 

176 
 

Em “impressão do aluno”, o SGP exibirá a tela representada na Figura 55, que 

exibe todas as informações detalhadas de determinado aluno. 

 

 
Figura 55 - Tela de impressão de aluno 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No menu “professores”, o SGP exibirá uma lista de docentes (Figura 56). 

Nessa tela, poderá ser selecionada a opção de inserir um novo professor e, na 

listagem, ele poderá clicar na opção de editar, remover, imprimir relatório de prática 

docente, adicionar documentos, bem como imprimir dados de determinado professor. 
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Figura 56 - Listagem de professores 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao clicar na opção “adicionar professor”, o SGP exibirá a tela representada na 

Figura 57 para que o usuário tenha condições de digitar as informações do professor 

que deverá ser cadastrado. 

 

 
Figura 57 - Tela de cadastro de professor 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No menu “agenda” do SGP, o usuário poderá selecionar uma data para realizar 

os agendamentos (Figura 58). 
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Figura 58 - Tela de seleção de data para agendamento 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Após selecionar a data na tela anterior, o sistema exibe, conforme a Figura 59 

, uma tela com os possíveis agendamentos do dia e também opções para o usuário 

adicionar agendamentos, remoção de agendamento e informar se foi ou não realizado 

determinado atendimento. 

 
Figura 59 - Tela referente ao agendamento 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Clicando em “plano de acompanhamento” no SGP, será exibida uma listagem 

de alunos que são submetidos aos acompanhamentos/serviços do departamento, 

conforme indicado na Figura 60. Nessa listagem, é possível adicionar e imprimir um 

plano de estudos do aluno. 

 

 
Figura 60 - Listagem de planos de acompanhamento 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Figura 61 apresenta uma tela de montagem e impressão do planejamento 

de estudos de um determinado aluno. 

 
Figura 61 - Tela de plano de estudos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 



 
 

180 
 

No menu “parecer”, o SGP exibirá uma lista com os possíveis pareceres 

(Figura 62). Nessa tela, o usuário poderá selecionar a opção de inserir um novo 

parecer e, na listagem, poderá clicar na opção editar, remover, adicionar documentos, 

imprimir e/ou reverter determinado parecer. 

 

 
Figura 62 - Listagem de pareceres 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Clicando na opção de “adicionar parecer”, o SGP exibirá a tela representada 

na Figura 63 para que o usuário possa digitar as informações do parecer que ele 

deseja cadastrar. 
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Figura 63 - Tela de cadastro de parecer 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na opção “impressão de parecer”, o SGP exibirá a tela representada na Figura 

64, que exibe as informações detalhadas do parecer. 
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Figura 64 - Tela de impressão de parecer 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Em “relatório de observações”, o SGP solicitará do usuário um motivo e um 

período letivo para que possa gerar um relatório com todas as observações 

cadastradas referentes aos pareceres naquele período letivo, contendo um 

determinado motivo escolhido. Após o processamento o SGP exibe uma listagem 

(Figura 65). 
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Figura 65 - Tela de impressão de relatório de observações 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao acessar o sistema no menu “egressos” (Figura 66), o usuário tem a opção 

de listar todos os egressos cadastrados e inserir as informações de um novo egresso. 

Considera-se, no SGP, egresso, o aluno formado pela IES. 
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Figura 66 - Menu de egressos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na Figura 67, que lista os egressos, o colaborador tem acesso a todos os 

egressos cadastrados, além de poder inserir um novo e fazer filtros com todas as 

operações. 

 
Figura 67 - Tela de listagem de egressos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Figura 68 apresenta todas as informações para inclusão de um novo egresso 

no sistema. Essa inclusão pode ser feita diretamente por formados, não demandando 

acesso prévio ao sistema.  
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Figura 68 - Tela de cadastro de egressos 

Fonte: dados da pesquisa. 
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No menu “relatórios”, os usuários poderão emitir gráficos e relatórios gerais do 

sistema com base em um filtro padrão (Figura 69). 

 

 
Figura 69 - Tela de filtro para relatórios e gráficos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao selecionar o menu “relatório gráfico geral”, digitar o filtro e clicar na opção 

gerar, o SGP irá processar e exibir o resultado do relatório referente à Figura 70. 
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Figura 70 - Tela de relatório gráfico geral 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Selecionando o relatório gráfico de causas da evasão, digitar o filtro e clicar na 

opção gerar, o SGP irá processar e exibir o resultado do relatório referente à Figura 

71. 
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Figura 71 - Tela de relatório gráfico de causas da evasão 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Ao selecionar o relatório (por listagem) das principais causas da evasão, digitar 

o filtro e clicar na opção gerar, o SGP irá processar e exibir o resultado do relatório 

referente à Figura 72. Esse mesmo relatório contém informações das 10 principais 

causas de evasão. 
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Figura 72 - Tela de relatório (por listagem) das principais causas da evasão 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Selecionando a o relatório gráfico comparativo das principais causas da 

evasão, digitar o filtro e clicar na opção gerar, o SGP irá processar e exibir o resultado 

do relatório referente à Figura 73. Esse relatório compara informações de alunos 

evadidos da instituição e alunos evadidos de um curso para o outro. 
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Figura 73 - Tela de relatório gráfico comparativo das principais causas da evasão 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Por fim, selecionando o relatório gráfico geral de anamneses e planejamentos 

de estudos e clicar na opção gerar, o SGP irá processar e exibir o resultado do 

relatório referente à Figura 74. Esse gráfico realiza um comparativo do histórico dos 

alunos que realizaram ou não a anamnese, bem como dos planejamentos de estudo 

realizados. 

 

 
Figura 74 - Tela de relatório gráfico de atendimentos por aluno com anamnese/planejamento de 

estudos 
Fonte: dados da pesquisa. 

 


