
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS 

 

 

 

 
 

KESIA CRISTINE MELO 

 

 

 

 

 

ESCOLHA DE CURSO E EVASÃO UNIVERSITÁRIA: ANÁLISES A 

PARTIR DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NATAL/RN 

2017 

 



 

 

KESIA CRISTINE MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLHA DE CURSO E EVASÃO UNIVERSITÁRIA: ANÁLISES A PARTIR DO 

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- graduação em 

Gestão de Processos Institucionais da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Gestão de Processos 

Institucionais. 

 

Linha de Pesquisa: Política e Gestão Institucional 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cynara Carvalho de Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA 

 

  Melo, Kesia Cristine.  

   Escolha de curso e evasão universitária : análises a partir do 

Sistema de Seleção Unificada / Kesia Cristine Melo. - 2017.  
   98 f.: il.  

 

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de 

Pós-Graduação em Gestão de Processos Institucionais, 2017.  

   Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cynara Carvalho de Abreu.  
 

 

   1. Evasão universitária. 2. Ensino superior. 3. Sistema de 

Seleção Unificada. 4. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 5. Orientação profissional. I. Abreu, Cynara Carvalho de. 

II. Título.  
 

RN/UF/BS-CCHLA                                        CDU 378 

 

 

 

  



 

 

KESIA CRISTINE MELO 

 

 

 

ESCOLHA DE CURSO E EVASÃO UNIVERSITÁRIA: ANÁLISES A PARTIR DO 

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Mestrado 

Profissional em Gestão de Processos Institucionais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre em Gestão de Processos 

Institucionais. 

 

 

Data da Aprovação:  /  /  . 

 

 
 

 

 

Comissão avaliadora: 
 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Presidente da Banca – Profª. Drª Cynara Carvalho de Abreu  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Patricia Borba Vilar Guimarães  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Profª. Drª.  Ana Andrea Barbosa Maux 

UNIFACEX 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho às pessoas mais importantes da 

minha vida: aos meus filhos, Maria Helena e João 

Vinicius, a Harrison, meu companheiro de vida, aos 

meus pais João e Lúcia e às minhas irmãs Keylla e 

Karin. 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço a DEUS por ter me dado a permissão de chegar até aqui e por toda a força 

concedida na concretização desse sonho. Agradeço ainda, por todas as pessoas especiais que 

cruzaram meu caminho.  

Aos meus pais João e Lúcia, minha base, simplesmente por me fazerem existir, por 

tudo o que sou, por cada oração, por terem me proporcionado educação e amor, pelos estudos 

e, apesar das inúmeras dificuldades, por sempre me estimularem a continuar.  

Ao meu amor Harrison - meu equilíbrio – pelo seu apoio amigo e compreensivo, pelas 

vezes que cuidou dos nossos filhos para que eu pudesse alcançar os meus ideais, por me 

incentivar, mesmo a distância nesses últimos meses, a persistir e a não desistir nunca. Amo 

você! 

Aos meus filhos Maria Helena e João Vinicius, que mesmo na inocência de criança e 

sem compreenderem exatamente o que estávamos vivendo, me apoiaram e me incentivaram, 

cada um a seu modo, a seguir em frente e realizar o meu sonho.  

Às minhas irmãs, Keylla e Karin, que vibraram comigo desde a aprovação no processo 

seletivo, me apoiaram, ajudaram e incentivaram a alcançar esse objetivo. 

À minha fiel escudeira Ninha, que cuidou e cuida diariamente da minha casa, dos 

meus filhos e de mim, todas as vezes que precisava me dedicar horas aos estudos. 

Aos meus colegas de turma pela acolhida, companheirismo e pelo compartilhamento 

de momentos de aflição, mas também de tantos outros de alegria e descontração. 

 Aos professores que colaboraram pelo desenvolvimento e aprendizado durante todo o 

curso. 

À minha orientadora, Professora Doutora Cynara Carvalho de Abreu, agradeço por ter 

me aceitado e por ter acreditado em mim, pela confiança, pelos conselhos, pela amizade, 

enfim, por sua existência e por me deixar fazer parte dela. 

À toda a equipe do CCSA, e em especial às minhas colegas e bolsistas do NADis, que 

me apoiaram e compreenderam o meu momento de vida. 

A todos os estudantes que aceitaram responder o levantamento e aos que participaram 

da entrevista e contribuíram fundamentalmente para esta pesquisa.  

Um último agradecimento afetivo fica reservado aos meus cunhados e cunhadas, a 

minha sogra, ao meu irmão Márcio e aos meus sobrinhos, simplesmente por existirem na 

minha vida, por me aceitarem como eu sou, por compreenderem minhas ausências, por toda a 

ajuda, companheirismo, compreensão, carinho e amizade.  



 

 

RESUMO 

 

 

 

A evasão universitária é considerada um fenômeno complexo, que sofre influência de 

diversos fatores e tem causado interesse em pesquisadores dos diversos campos do saber nos 

últimos anos, a exemplo da educação e da administração pública. Com a implantação do 

Sistema de Seleção Unificada, paulatinamente implantado pelo Ministério da Educação nas 

Instituições de Ensino Superior, a partir de 2012, as possíveis causas e as modalidades da 

evasão vem sendo discutidas, gradativamente, no meio acadêmico. Partiu-se do princípio de 

que esse novo modelo de seleção permite a mobilidade, sendo essa uma das formas de 

evasão que, nesse estudo, foi compreendida como a mudança de curso de graduação sem 

concluí-lo. Este trabalho se propôs a identificar os fatores apresentados pelos estudantes do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que 

os fazem querer mudar de curso de graduação. Essa investigação ajudou a compreender uma 

das modalidades da evasão, sua real incidência, a influência na escolha profissional e como o 

Sistema de Seleção Unificada se relaciona com a possível mudança de curso. A pesquisa 

caracterizou-se como um estudo de caso qualitativo e exploratório, tendo como participantes 

os estudantes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Por meio de um questionário online, 

identificou-se estudantes que tendiam a mudar de curso e, em seguida, foi realizada uma 

entrevista com os que se disponibilizaram, tendo os dados sido analisados a partir da análise 

de conteúdo. Os resultados apontam a nota obtida no ENEM, como determinante para a 

escolha do curso de graduação pelo SISU. A integração universitária, chamada de integração 

social, foi considerada negativa e, portanto, propulsora da evasão juntamente com a 

insatisfação das metodologias utilizadas em sala de aula pelos professores. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Evasão Universitária, Ensino Superior, Sistema de Seleção 

Unificada, Escolha Profissional. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

University dropout is a complex phenomenon that is influenced by numerous factors. In the 

last few years, this subject has aroused the interest of many researchers from various different 

fields, e.g. education and public administration. Since the implementation of the Unified 

Selection System (SISU), created by the Ministry of Education in 2012, the discussion around 

the possible causes and types of dropouts has been gradually increasing in the academic 

environment. It is assumed that this new model of higher education selection allows the 

mobility between undergraduate courses, which is a peculiarity to be understood and 

investigated in the contemporary dropout phenomenon, which, in this study, will be 

understood as the change of undergraduate course without completing it. The aim of this 

study is to identify the factors presented by the students from the Centre of Applied Social 

Sciences of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) regarding their intention 

to change to another undergraduate course. This research is a useful tool to understand this 

phenomenon, its real impact and its influence on the process of selecting a career path, as well 

as how the Unified Selection System relates to the students’ choice of changing their 

undergraduate majors. This research has a qualitative and exploratory approach. The students 

of the Centre for Applied Social Sciences who presented the intentionality to change their 

undergraduate majors where identified by the means of an online questionnaire. After that, 

those who agreed to participate where interviewed and their information was analysed based 

on content analysis technique. The results showed that the marks obtained from the High 

School National Exam (ENEM) are decisive to their undergraduate course choice via SISU. 

Social integration was deemed to be negative and, therefore, a driving force behind the 

dropout phenomenon. together with the unsatisfactory teaching methodology adopted by the 

lecturers.  

 

 

 

KEY-WORDS: Dropout Phenomenon, Higher Education, SISU, Federal University of Rio 

Grande do Norte, Career Choice. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O ensino superior no Brasil passou por muitas transformações, desde a sua 

implantação no período colonial até a forma atual de Universidades. Em todos esses 

momentos percebia-se a necessidade de formação de intelectuais e de trabalhadores 

qualificados. O perfil do seu corpo discente mudou com o decorrer do tempo. Inicialmente 

tínhamos uma universidade elitista e somente os filhos de donos de engenhos, funcionários 

públicos e criadores de gado tinham acesso ao ensino superior e, posteriormente, os filhos de 

assalariados. 

Mesmo ampliando um pouco essa clientela, a universidade sempre teve essa 

característica: primeiro, pelo público restrito autorizado a fazer os cursos e depois, por ser 

exigida uma prova de conhecimento como critério de acesso, privilegiando os estudantes que 

tinham melhor condição socioeconômica para frequentar as melhores escolas. Só mais 

recentemente, o ensino superior brasileiro abriu as portas para a população de baixa renda por 

meio da política de inclusão social, as cotas sociais. 

Em ambos os momentos, para a entrada no ensino superior se fazia e se faz necessário 

passar por um processo seletivo que habilita qualquer pessoa, advinda de diferentes classes 

sociais a cursar a graduação. Atualmente, essa seleção se dar por meio da nota do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), que a partir da nota obtida o permite concorrer as vagas 

oferecidas em universidades brasileiras, ofertadas pelo Sistema Integrado de Seleção 

Unificado (SISU), e são então selecionados os estudantes para as vagas dos cursos de 

graduação disponibilizadas pelas instituições públicas e gratuitas de ensino superior. 

No período de 2003 a 2012, as universidades brasileiras passaram por uma retomada 

do crescimento do ensino superior público, por meio do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que tem como principal 

objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. O REUNI foi instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE).  

Com esse programa, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o 

crescimento do ensino superior público, criando condições para que as universidades federais 

promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior.  

As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação 
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da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, 

entre outras metas, com o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também aderiu ao REUNI e 

hoje é considerada a instituição de ensino superior que mais matricula alunos em cursos de 

graduação no Estado do Rio Grande do Norte, tanto por ser a única Universidade Federal do 

Estado, quanto por ser a Universidade mais antiga e reconhecidamente uma das melhores 

Universidades no Norte/Nordeste. Em 2016 foram matriculados 29.191
1
 estudantes. 

Desse número, 25.654 nos 84 cursos de graduação presenciais. A universidade hoje é 

considerada uma instituição que exerce forte influência no estado, e para dar suporte a toda 

essa estrutura é importante administrar bem os recursos financeiros, planejar as ações a médio 

e longo prazo e executar as atividades de apoio ao estudante, de modo a buscar sempre a 

excelência do ensino superior. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-2019) é o documento da 

UFRN que sintetiza o planejamento da instituição e norteia a elaboração dos planos de ação 

da administração central, dos centros acadêmicos, dos departamentos, das unidades 

acadêmicas especializadas, dos projetos pedagógicos, dos cursos e das ações da universidade 

até o ano de 2019, mostrando as metas a serem alcançadas e o compromisso da UFRN com o 

desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do País. 

De fato, a UFRN vem avançando no ensino superior, apresentando aumento 

significativo no número de matrículas na graduação e na pós-graduação, ampliação e 

melhoria nas instalações físicas, qualificação do corpo docente e dos servidores técnico- 

administrativos e, diversas ações voltadas para a qualidade do ensino. Porém, um fato que 

vem preocupando a gestão superior da UFRN é o elevado índice de evasão na graduação da 

instituição. 

Baggi (2010), traz que “o ensino superior brasileiro, assim como em outras partes do 

mundo, vem sofrendo com o fenômeno da evasão escolar e reforça que atinge todos os 

níveis de ensino: da educação infantil à pós-graduação”. Nesse trabalho, será estudada a 

intenção
2
 da mudança de curso no ensino superior. 

A evasão é considerada por Lima e Machado (2014), como “um fenômeno complexo 

                                                      
1
 Relatório SIGAA/UFRN 2016, corresponde ao número de estudantes matriculados. 

2
 Para fins deste trabalho, o termo intenção será usado como sinônimo de atitude, um comportamento 

planejado, segundo a Teoria da Ação Racional de Zishbein e Ajzen (1980). 
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a ser enfrentado pelas instituições de ensino superior, de formas sistemática e contínua”, e 

por Schmitt (2014), como “complexa e multifatorial, devido à diversidade de variáveis que 

interagem entre si”. Portanto, se faz necessário entender o fato dentro do contexto que o 

estudante se encontra inserido. A observação do fenômeno e a sua compreensão podem 

auxiliar no melhoramento das ações para a permanência do estudante na Instituição.  

Tanto nas redes privadas como nas públicas, verifica-se essa ocorrência (FRITSCH; 

ROCHA; VITELLI, 2015). Porém, na IES privada, a taxa de abandono é maior, vez que, 

atualmente, o número de vagas disponibilizadas supera a ofertada pela IES pública. Muitos 

fatores interferem na decisão de evadir ou de permanecer no curso, fazendo-se necessário 

que todos os atores envolvidos sejam implicados e responsabilizados. 

A literatura apresenta variadas causas e modalidades da evasão, como por exemplo, o 

desencantamento com o curso escolhido, pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade 

exigido pelos professores e a desinformação do estudante quanto à carreira escolhida. A 

evasão é entendida como o abandono do curso sem a conclusão/integralização total 

(MEC/SESU/ANDIFES/ABRUUEM, 1996). Evadir-se ou permanecer no curso é uma 

escolha do estudante, porém outros fatores, a exemplo de questões sociais, econômicas, 

relacionais, entre outras, podem influenciar nessa tomada de decisão. 

A UFRN apresentou como Taxa de Conclusão de Graduação (TCG) em 2014, o 

índice de 62%, muito aquém da taxa pactuada junto ao Ministério da Educação (MEC), que 

era de 90% para o mesmo período. Diante desses resultados, em 2015 a UFRN repactuou as 

suas metas do PDI 2010-2019 sendo a meta de Taxa de Conclusão de Graduação reanalisada 

e replanejada para 70% junto ao MEC. Mesmo assim, a UFRN continua apresentando baixas 

taxas no ano de 2016, que foi de 48,86%. 

Como integrante dos Centros Acadêmicos da UFRN, o Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA) tem se preocupado com o abandono e as reprovações dos seus estudantes 

e torna-se pioneiro implantando o Núcleo de Apoio ao Discente - NADis, com o objetivo de 

melhorar as condições de permanência dos estudantes no CCSA e ampliar as suas 

oportunidades, inicialmente, com ações para favorecer a prática de aprendizagem do 

estudante por meio de atividades de capacitação (oficinas). 

O Núcleo foi criado em meados de 2013 e ampliado em 2014. A proposta de atuação 

tem sido constantemente repensada e reformulada e hoje tem como objetivo “firmar ações de 

apoio à efetividade do processo ensino-aprendizagem e ao desenvolvimento acadêmico- 
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profissional de discentes do CCSA” (UFRN/NADis2014), com ações voltadas para a 

orientação psicopedagógica, que visa prioritariamente apoiar o estudante e o corpo docente 

para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Muitas ações compõem o trabalho desempenhado pelas técnico-administrativas do 

NADis, e o combate a evasão dos estudantes de graduação do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas, que em 2016 teve uma taxa de conclusão de graduação de 68,63% é uma das 

principais. Ou seja, a informação de não conclusão da graduação verifica um fato que parece 

demandar identificação dos seus motivos. Esse Centro Acadêmico possui um índice maior 

que a taxa geral da UFRN, o que não diminui a preocupação com o assunto. 

Faz-se necessário portanto, identificar o que tem levado os estudantes do CCSA a 

apresentarem a intenção de evadir-se dos cursos escolhidos a partir do SISU. Por que o 

estudante tem a intenção de deixar os cursos de graduação do CCSA/UFRN? Foi essa 

inquietude de ver estudantes mudarem e/ou apresentarem essa intenção, com bastante 

frequência, que me impulsionou a estudar esse fenômeno. Levando-me, portanto, neste 

trabalho a definir como objetivo geral: 

Caracterizar os fatores que levam os estudantes do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a apresentarem intenção de 

mudar de curso de graduação, a partir da implantação total do Sistema de Seleção 

Unificada. 

A partir desse objetivo geral desencadearam-se os seguintes objetivos específicos: 

identificar os estudantes do CCSA ingressantes entre os anos de 2014 a 2016 que têm a 

intenção de mudar de curso de graduação; entender como se deu, para eles, a escolha 

pelo curso de graduação ao qual estão vinculados; e investigar os fatores que têm levado 

os estudantes pesquisados a apresentarem a intenção de mudar de curso. 

O tema tornou-se empolgante por se tratar de um assunto atual e desafiador. Além 

disso, esse estudo delineia-se como outra possibilidade de atuação em Psicologia Educacional 

no ensino superior, no qual estou inserida. Esse tema tem despertado interesse dos gestores 

das Instituições Federais de Ensino (IFE´S), e na UFRN isso não é diferente. A taxa de 

conclusão dos cursos de graduação tem decrescido anualmente e, concomitante, um aumento 

do percentual de evasão. Para a sociedade a contribuição desse estudo será a possibilidade de 

compreensão acerca da referida evasão, mais precisamente nos cursos de graduação do 

CCSA/UFRN, que poderá servir de base para outros Centros Acadêmicos e Unidades 
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Especializadas na Universidade e para outras Instituições de Ensino Superior no país. 

Sendo assim, para esse estudo, de acordo com a literatura, foi levado em consideração 

a forma de ingresso na universidade, o processo de escolha do curso de graduação, a 

integração social, a integração acadêmica, a pertinência das políticas de permanência dos 

estudantes e as ações para atingir a excelência no ensino superior, propostas pela UFRN. 

A presente dissertação apresenta-se dividida em 4 capítulos, sendo no primeiro 

colocado um breve histórico do ensino superior no Brasil, a política de acesso ao ensino 

superior e as políticas de permanência da UFRN, no segundo é apresentado os conceitos e 

modalidades da evasão, e a evasão no ensino superior, no terceiro é apresentado a escolha 

profissional, e no último a apresentação e análise dos dados obtidos na pesquisa realizada. 
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2 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Neste capítulo será tratado o surgimento do Ensino Superior no Brasil, a transição da 

forma de seleção do ensino superior do Vestibular ao SISU, a política de acesso como ação 

afirmativa do governo federal e as ações de permanência realizadas pela UFRN. 

O início da Educação Superior no Brasil data de 1550 com a fundação, pelos jesuítas, 

do primeiro estabelecimento de ensino, na sede do Governo Geral na Bahia. Foram17 colégios 

que não tinham a finalidade exclusiva de formar sacerdotes; os alunos que frequentavam eram 

os filhos de donos de engenhos, funcionários públicos e criadores de gado e eram oferecidos 

ensino de primeiras letras, o secundário e em alguns, o superior de Artes e Teologia. A partir 

do século XVIII, o ministro de Pombal que veio ao Brasil para promover uma reforma 

administrativa também conhecida como a reforma pombalina, forçou a retirada dos jesuítas da 

colônia, tendo muitas escolas sido ocupadas para o ensino superior. O Colégio da Bahia criou 

uma faculdade para Matemática a partir do desenvolvimento de estudos específicos da área, 

sendo então criados, posteriormente, outros cursos superiores no Rio de Janeiro, São Paulo, 

Pernambuco, Maranhão e Pará. 

Ao contrário do que aconteceu em outras colônias, Portugal não instalou universidades 

por dois motivos: primeiro, para tentar impedir que os estudos universitários operassem como 

coadjuvantes de movimentos independentistas e segundo, porque Portugal não possuía um 

corpo docente vasto, vez que tinha apenas a Universidade de Coimbra, fato que dificultava a 

vinda de professores da colônia. 

Apesar da existência desses colégios no período pré-colonial e imperial, nenhuma 

universidade foi criada em virtude da rejeição positivista da República. Segundo Ghiraldelli 

Júnior (2009), “durante o período do império, o ensino superior dispunha de boas escolas nas 

áreas jurídica, médica e de engenharia, havendo ainda os cursos militares e escolas para o 

ensino artístico e religioso, embora a Constituição de 1824 tivesse um artigo onde dizia que 

o Império devia ter Universidades”. Dessa forma, a transferência do poder administrativo 

para o Brasil não trouxe nenhum impacto importante para o avanço do Ensino Superior e nem 

para instituir universidades no país.  

A Constituição outorgada em 1891, trouxe mudanças para a Educação e 

consequentemente para o ensino superior. Ghiraldelli Júnior (2009) apresenta dois motivos: a 

idealização e construção do novo regime que contou com a presença de grupos que 
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privilegiavam carreiras de trabalho que dependiam de escolarização, e o clima de 

inovação política que estimulou os intelectuais a discutirem a necessidade de abertura de 

escolas. 

Apesar do aumento das instituições de ensino superior na República Velha, a primeira 

universidade criada no Brasil foi a de Manaus, em 1909, durante o curto período de 

prosperidade da borracha. Segundo Cunha (2000, p. 161 e 162), “tal fato deve-se à iniciativa 

de grupos privados, que ofereciam cursos de Engenharia, Direito, Medicina, Farmácia, 

Odontologia e de formação de oficiais da Guarda Nacional”. Com o fim da prosperidade da 

Borracha, a instituição foi fechada em 1926, ficando apenas a Faculdade de Direito, que foi 

incorporada em 1962 a então Universidade Federal do Amazonas. 

No ano de 1911 foi fundada a Universidade de São Paulo, oferecendo diversos cursos 

e que também foi fechada em 1917, por motivos financeiros. Em 1912 foi criada a terceira 

Universidade do Brasil, em Curitiba, por iniciativa de profissionais locais que receberam 

apoio do governo estadual. Porém, a proibição da equiparação de instituições em cidades com 

menos de 100 mil habitantes, pôs fim a esse projeto de universidade, permanecendo apenas as 

faculdades de Medicina, Direito e Engenharia que foram incorporadas em 1950, à 

Universidade Federal do Paraná. 

Em 1920, o presidente da República, por meio do Congresso Nacional criou a 

Universidade do Rio de Janeiro, que surgiu da reunião das faculdades de Medicina, Direito e 

Engenharia servindo de modelo também para a Universidade de Minas Gerais, em 1927.  Ao 

contrário dessas, a Universidade do Rio Grande do Sul surgiu da diferenciação de uma única 

faculdade, a Escola de Engenharia de Porto Alegre. Apesar do surgimento dessas 

universidades no país, o ensino superior manteve ainda um caráter muito elitista, 

principalmente, conforme traz Cunha (1986), porque os cursos de graduação faziam uma forte 

exigência de conhecimentos. 

O Brasil contabilizava, ao fim do governo Vargas, cinco instituições universitárias e 

dezenas de faculdades isoladas. À época, exercia-se marcos limitadores para a instalação de 

novas universidades no país e alguns critérios eram exigidos para o reconhecimento dessas 

instituições, entre eles: elevado patrimônio e funcionamento ininterrupto de no mínimo três 

faculdades, há pelo menos 15 anos. Naquele período foi criada a primeira Universidade 

moderna do Brasil, a Universidade de São Paulo, em 1934, que se baseava no tripé Ensino-

Pesquisa-Extensão e importou boa parte do seu copo docente. Nessa fase da República, para 
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Fávero (2006), as reformas implementadas no campo de ensino tratavam-se de ações na 

formação da elite e na capacitação para o trabalho. 

Corroborando com o pensamento de Fávero, Melo, Santos e Andrade (2009, p. 01) 

declaram que a educação superior brasileira apresenta um caráter elitista e profissionalizante: 

 

Percebe-se que as políticas e reformas do ensino superior empreendidas no Brasil do 

período colonial até a Ditadura, não tiveram como eixo central as necessidades da 

maioria da população, mas sim os interesses dos grupos dominantes que constituíam 

as elites e as demandas de uma economia externa que passou de capitalista 

mercantil, para industrial e depois monopolista e financeiro. 

 

 

O Estatuto das Universidades Brasileiras foi promulgado em 1931, no Governo 

Provisório de Getúlio Vargas e consistia no desdobramento da centralização administrativa 

iniciada com a criação do Ministério da Educação (MEC) e com a assinatura do Decreto n° 

19.851, de 11/04/1931, que foi a primeira diretriz para o ensino superior. Segundo Cunha 

(2000, p. 165), 

O Estatuto estabeleceu os padrões de organização para as instituições de ensino 

superior em todo o país, universitárias e não-universitárias. Cada universidade seria 

criada pela reunião de faculdades (pelo menos três dentre as seguintes: Direito, 

Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras). Cada faculdade seria dirigida 

por uma congregação, integrada pelos professores catedráticos efetivos, pelos livre-

docentes em exercício de catedrático e por um representante dos livre-docentes por 

eles eleito. Três a seis catedráticos, escolhidos pelo ministro da Educação dentre os 

de uma lista elaborada pela congregação, constituiriam o conselho técnico-

administrativo de cada faculdade, seu órgão deliberativo. 

 

Para que os diplomas outorgados pelas Universidades pudessem ser registrados nos 

órgãos estatais competentes e considerados válidos para o exercício da profissão, a Instituição 

deveria ser credenciada ao Ministério da Educação. 

Como marco importante, ainda pode ser citado a criação e assinatura do Decreto n° 

19.850, de 11/04/1931, que criou o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a criação em 

1937 da União Nacional dos Estudantes (UNE). Após o fim da Era Vargas, o Ensino Superior 

começou a ser buscado pela sociedade como estratégia de ascensão social, vez que, 

anteriormente, só era possível por meio das práticas de negociação comerciais. 

Até a década de 60 o ensino superior era oferecido exclusivamente nas instituições 

públicas. A partir dos anos 70, o ensino superior começou a ser expandido e ocorreu processo 

de privatização das instituições e o desenvolvimento de instituições de pequeno porte, devido 

à reforma universitária de 1968 que buscava a eficiência e a modernização da universidade e 
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ampliava a entrada de jovens da classe média e de trabalhadores assalariados. 

Ainda no início da década de 60 o governo criou a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), que segundo Cunha (2000) foi: 

promulgada em 1961, que entre outras contribuições, passou a garantir a gratuidade 

efetiva do ensino superior em instituições federais, além de realizar a federalização 

dos estabelecimentos de ensino superior estaduais e particulares reunindo-os em 

universidades e, criar novas faculdades nas regiões onde não existiam ou existiam 

somente instituições particulares. 

 

A LDB foi atualizada duas vezes, encontrando-se na sua terceira versão, desde 1996, e 

baseia-se no princípio do direito universal à educação para todos. Nela encontram-se os 

princípios gerais da educação, bem como as finalidades, os recursos financeiros, a formação e 

as diretrizes para a carreira dos profissionais da educação. 

O governo militar preocupado com a falta de formação de mão de obra especializada, 

criou as Leis 5.540/68 e 5.692/71. A primeira, alterou a estrutura da educação superior e 

juntou faculdades em universidades visando sanar as deficiências do ensino médio e 

profissionalizante. A segunda Lei, criou os cursos profissionalizantes no ensino médio, com o 

objetivo de resolver a questão da qualificação da mão de obra. Segundo Cunha (2000), esse 

fato fez com que as universidades crescessem desordenadamente. 

A Reforma Universitária de 1968 modernizou as universidades federais e algumas 

instituições estaduais, que foram aderindo as modificações acadêmicas gradualmente. 

Criaram-se condições propícias para que as instituições passassem a articular as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, que até então estavam relativamente desconectadas e a matrícula 

de disciplinas. Introduziu-se o regime departamental, institucionalizou-se a carreira acadêmica 

e a legislação pertinente atrelou o ingresso e a progressão docente à titulação acadêmica. 

Criou-se ainda uma política nacional de pós-graduação, expressa nos planos nacionais de pós-

graduação e conduzida de forma eficiente pelas agências de fomento do governo federal. 

Segundo Backes (2015), o ideal desenvolvimentista militar desenvolveu de maneira 

extraordinária o ensino superior e as atividades voltadas à pesquisa nas universidades, 

investindo na pós-graduação, fomentando as pesquisas e construindo novos prédios. Nesse 

contexto, as carreiras docentes passaram a exigir dedicação exclusiva e preparo para a 

formação de indivíduos mais críticos e inovadores. 

O apoio do governo à expansão das universidades, segundo Barros (2007), tinha 
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relação direta com a necessidade do Estado Populista em garantir base social e apoio dos 

setores médios, particularmente dos estudantes. A demanda dos estudantes por vagas nas 

universidades foi frustrada, pois o número de vagas oferecidas foi bem inferior a expectativa. 

A redemocratização do país inicia-se com o fim do governo militar, fase em que o país 

viveu uma forte crise econômica e política. Nessa década, nos anos 80, houve uma queda nas 

matrículas do ensino superior e, consequentemente, uma estagnação no ensino. 

Somente a partir dos anos 90 observa-se uma retomada do crescimento das matrículas 

e, consequentemente, a importância do ensino superior para a população. Entre 1995 e 2003 o 

ensino superior viveu uma fase de expansão com a implantação de políticas e programas que 

visavam ampliar e democratizar o acesso, deixando de ser um ensino elitista, transformando-

se em um sistema de massa. Ou seja, aumentou o número de vagas para a graduação e pós-

graduação, a diversidade de cursos, e a adesão à políticas afirmativas para o ingresso no 

ensino superior, tornando possível a camada mais humilde da população obter o título de 

graduação. 

Acompanhando o discurso dos organismos internacionais de modernização do ensino 

superior, o governo federal adotou diferentes estratégias para aumentar a cobertura, entre elas 

a diversificação institucional e das fontes de financiamento, aumentando o nível de 

participação das famílias e das empresas privadas no financiamento desse grau de ensino. 

Seguindo o norte dessas políticas e com a crescente necessidade de ampliar o 

atendimento às instituições públicas federais, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010) aprovou o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), pelo Decreto nº 6.096/2007 que prevê em suas diretrizes o 

aumento das vagas de ingresso; a redução das taxas de evasão e a ocupação de vagas ociosas; 

a ampliação da mobilidade estudantil; a revisão da estrutura acadêmica; a diversificação das 

modalidades de graduação; a ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil; e a 

articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a básica 

(BRASIL, 2007a). 

Nesse contexto, o REUNI teve um papel muito importante para o aumento de vagas 

nas instituições federais de ensino, com o objetivo de aumentar o número de estudantes de 

graduação nas universidades federais e de estudantes por professor em cada sala de aula da 

graduação (relação de dezoito alunos de graduação por professor em cursos presenciais); 

diversificar as modalidades dos cursos de graduação, por meio da flexibilização dos 
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currículos, do uso da Educação a Distância (EaD), da criação dos cursos de curta duração, dos 

ciclos (básico e profissional) e/ou bacharelados interdisciplinares; incentivar a criação de um 

novo sistema de títulos; elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90% e 

estimular a mobilidade estudantil entre  as instituições de ensino (públicas e/ou privadas). 

As universidades federais aderiram a esse “termo de pactuação de metas”, ou seja, um 

contrato de gestão com o MEC – instrumento chave na Reforma de Bresser Pereira –, pelo 

qual o governo prometia um acréscimo de recursos limitado a 20% das despesas de custeio e 

pessoal, condicionado à capacidade orçamentária e operacional do referido ministério, 

justamente o caminho seguido pela UFRN. 

Desta forma, observa-se ao longo do tempo, que sempre foi possível compreender a 

Universidade como tendo um papel transformador na vida das pessoas, vez que gera 

desenvolvimento profissional, pessoal e social, por meio da promoção do pensamento crítico, 

do conhecimento da cultura e da ciência. 

 

 

2.1 O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: DO VESTIBULAR AO SISU  

 

A institucionalização do acesso ao ensino superior ocorrida em 1911, por meio de 

Decretos Federais, como o Decreto n° 8.659, que aprovou a Lei Orgânica do Ensino Superior 

e do Fundamental, também conhecida como Reforma Rivadavia Corrêa, estabeleceu o exame 

de admissão no Brasil. 

O primeiro exame de admissão ocorreu na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

onde, segundo Cunha (1982), 50% dos candidatos foram reprovados. Barros (2014), apresenta 

que essa medida deixava explícita a intenção de barrar o crescimento “vertiginoso” dos alunos 

nas escolas superiores, bem como o desejo de recompor a qualidade do ensino pela exclusão 

prévia dos candidatos que não possuíssem a formação adequada. 

Segundo Backes (2015, p. 84), “nesses exames eram avaliados os conhecimentos dos 

candidatos por meio de prova escrita de língua portuguesa e aritmética e oral de língua 

francesa, história, geografia, leitura e interpretação de texto”. Segundo Cunha (2000, p.159), 

“os exames promoveram a criação de cursos preparatórios específicos para garantir o acesso 

restrito da classe média e da classe dominante ao ensino superior, resultando na elitização do 

ensino superior no país”. 
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Em 1915, o Decreto n° 11.530 criou os exames vestibulares. Para Barros (2014), esse 

mecanismo de seleção se tornou ainda mais excludente, já que não bastava apenas ser 

aprovado no exame, mas ser classificado dentro do número de vagas estabelecido pela 

instituição, sendo, portanto, iniciado a concorrência por vaga. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi promulgada em 

1961 e passou a garantir a gratuidade no ensino superior nas instituições federais, federalizou 

algumas universidades estaduais e particulares e criou novas faculdades em regiões que não 

havia nenhuma instituição pública. Apesar de não trazer grandes modificações no sistema de 

vestibulares, a partir do artigo 21 ficou determinado que no vestibular os conhecimentos 

cobrados fossem os mesmos do ensino médio, avaliando o aluno quanto a sua aprendizagem e 

a sua capacidade intelectual (BACKES, 2015, p.85). 

A Lei nº 5.540/68 criava a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que 

reformulou o ensino superior e propôs a adesão nas universidades brasileiras de um modelo 

universitário americano, que objetivava o aumento da produtividade das instituições de 

ensino, a adoção do regime de crédito, a associação entre ensino e pesquisa e a unificação do 

vestibular. 

Em 1996, entrou em vigor a Lei n° 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

ou Lei Darcy Ribeiro, que instituiu um aumento significativo no número de instituições 

privadas de ensino superior, com o objetivo claro de aumentar o acesso a todos os jovens 

entre 18 e 24 anos e tornou obrigatório o credenciamento e recredenciamento de cursos e 

instituições, submetendo-os a um processo sistemático de avaliação por parte do MEC. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), foi criado dois anos após a última 

atualização da LDB, para avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio e 

passou a ser usado como processo seletivo em programas de bolsas como o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), nas universidades particulares. Em 2009, esse modelo 

foi reformulado e voltou a chamar-se ENEM. Esse exame é uma prova aplicada a todos os 

estudantes concluintes do ensino médio, cujo resultado pode servir de acesso para o ensino 

superior nas universidades públicas, substituindo os antigos vestibulares e unificando 

nacionalmente a prova de ingresso. 

Backes (2014, p. 88) traz que:  

 
a proposta encaminhada à Associação  Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) pelo (MEC/2009), a respeito do Novo 

Enem e SISU trazia em seu cerne a unificação do processo seletivo através da 
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aderência das IFES ao Novo Enem. O argumento utilizado é o de que apesar dos 

vestibulares conseguirem conduzir o processo de seleção pautado na qualidade, 

acabam por criar barreiras de acesso aos candidatos que não podem se deslocar de 

um lugar ao outro devido a questões econômico-financeiras. Este seria um problema 

que se desdobraria em duas questões, a primeira é que limita a concorrência e a 

segunda é que limita o contingente seletivo nas instituições periféricas. 

 

 

O ENEM teve boa aceitação nacional, porque rompeu com os paradigmas tradicionais 

dos vestibulares que mensurava os conhecimentos dos estudantes por meio de reprodução de 

informações dos conteúdos apreendidos. A proposta do novo ENEM busca avaliar a 

capacidade de análise, interpretação, síntese e ligação entre os conteúdos aprendidos em sala 

de aula e as experiências da vida cotidiana, além de avaliar as competências e habilidades do 

aluno na solução de problemas (BRASIL, 2014). A prova é dividida por área do 

conhecimento
3 e é composta por questões que podem ser comparadas anualmente. 

Atualmente, o resultado obtido na prova do ENEM serve como nota para participar do 

processo seletivo de ingresso no ensino superior, nas instituições públicas e para ganhar 

bolsas nas IES particulares. 

Em síntese, segundo estudo realizado por Barros (2014), o ENEM ao longo de15 

anos (1998-2013), se propôs a diferentes funções, sendo atualmente utilizado: 

 

1. como requisito básico para disputar uma das vagas oferecidas pelo Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), que seleciona estudantes para as universidades 

federais, estaduais e institutos de tecnologia;  

2. como substituição à primeira fase do vestibular ou como complemento da nota 

nas instituições públicas que não aderiram ao SISU;  

3. para  concorrer a uma vaga no Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas a 

estudantes de  baixa renda. 

 

No ano de 2017 o ENEM passou por alteração quanto aos dias de aplicação da prova, 

será aplicada a partir dessa edição em dois domingos consecutivos. Outra mudança 

                                                      
3
 A prova do ENEM é dividida em quatro áreas do conhecimento, são elas: Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e 

Matemática e suas Tecnologias. 
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significativa é o fato que prova não servirá mais como certificado de conclusão do Ensino 

Médio. 

Para gerenciar o processo de seleção de todas as instituições que aderiram ao ENEM, o 

Ministério da Educação criou o Sistema de Seleção Unificada (SISU) criado a partir da 

Portaria Normativa n° 2, de janeiro de 2010 que armazena as notas dos candidatos e suas 

informações socioeconômicas, além de informar a classificação de notas por curso e 

instituição. É o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual as 

instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM. 

Backes (2015, p. 81) coloca que: 

 

[...] conforme previsto, o SISU permite a mobilidade entre universidades e entre 

cursos. Contudo, essa dinâmica pode se tornar um problema para alguns cursos, 

especialmente aqueles que não figuram como a primeira opção dos candidatos, pois 

ao serem convocados para a primeira opção em chamadas posteriores, esses alunos 

trocam  de curso, prejudicando o andamento regular do semestre, gerando 

transtornos administrativos e pedagógicos, além de comprometer a entrada de 

novos alunos através de chamadas posteriores, que podem ocorrer muito 

tardiamente em relação ao andamento do semestre. 

 

Conforme defende a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o 

ENEM é uma forma de democratização do acesso à universidade pública, com possibilidade 

de mobilidade de estudantes entre cursos e instituições e ainda serve como instrumento para 

reformulação dos currículos escolares do ensino médio (BRASIL, 2014). 

Nessa nova condição de escolha profissional, é importante que haja certa racionalidade 

no processo de definição do curso de graduação por parte do estudante, para minimizar as 

possíveis evasões, já que o SISU permite mobilidade entre cursos e entre universidades. Essa 

forma de ingresso no ensino superior vem provocando um novo olhar sobre o fenômeno da 

evasão, considerando que a decisão por um determinado curso se dá de uma forma diferente 

do vestibular tradicional, quando o estudante escolhia no ato da inscrição, e não como a atual, 

na qual a nota do ENEM é que muitas vezes define a escolha do estudante. 

É possível perceber que há preocupação do Governo com o acesso de jovens ao ensino 

superior, vez que ampliou e “democratizou” o acesso por meio da criação de novos cursos de 

graduação. Porém, essas ações não garantiram a qualidade e nem a conclusão efetiva dos 

cursos, ou seja, observa-se um elevado percentual de evasão no ensino superior após a 

implantação do SISU, fenômeno que é foco deste estudo. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DO “LOCUS” DA PESQUISA: UFRN 
 

Diante do cenário de expansão desordenada do ensino superior, o Estado iniciou a 

partir de 1990 reformas no sistema público de ensino a ele vinculado, orientado por 

organizações internacionais. A ideia era racionalizar os gastos públicos, mas manter a maior 

eficiência nos sistemas educativos; essa premissa econômica foi à mesma utilizada em outras 

políticas públicas. O Ministério da Educação ficou com a regulação e fixação de referenciais 

curriculares e a promoção de programa para educadores. 

Muitas universidades foram criadas nesse período, inclusive a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. A UFRN originou-se da Universidade do Rio Grande do Norte, criada 

em 25 de junho de 1958, a partir de lei estadual e federalizada em 18 de dezembro de 1960. A 

Universidade do Rio Grande do Norte foi formada a partir de faculdades e escolas de nível 

superior já existente na cidade do Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia; 

Direito; Medicina; a Escola de Engenharia, entre outras. Foi instalada em sessão solene 

realizada no Teatro Alberto Maranhão, em 21 de março de 1959. 

A reforma universitária ocorrida no país inteiro em 1968, fez a UFRN passar por um 

processo de reorganização administrativa que marcou o fim das faculdades e consolidou a 

atual estrutura. Ou seja, agrupou diversos departamentos que a partir da natureza dos cursos e 

disciplinas, organizaram-se em Centros Acadêmicos. A construção do Campus Central foi 

iniciada nos anos 70 em uma área de 123 hectares. O Campus Natal abriga atualmente um 

arrojado complexo arquitetônico, circundado por um anel viário que o integra a malha urbana 

da cidade de Natal. 

O Decreto de 1974 (n° 74.211) redefiniu a estrutura administrativa das Universidades, 

e a UFRN constituindo-se, a partir de então, do Conselho Universitário (CONSUNI), 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho de Curadores (CONCURA) 

e a Reitoria. O Estatuto da UFRN foi modificado em 1996, estabelecendo a estrutura em 

vigor, acrescentando-se aos já existentes o Conselho de Administração (CONSAD), criando 

as Unidades Acadêmicas Especializadas e os Núcleos de Estudos Interdisciplinares. 

As Universidades Federais passaram por uma reestruturação e expansão nas suas 

unidades a partir do ano de 2003, por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que teve como principal objetivo ampliar o 

acesso e a permanência na educação superior. O processo teve início com a interiorização dos 
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campis das universidades e a criação de algumas novas Universidades. 

O REUNI foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das 

ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Contempla o aumento 

de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de 

inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de 

diminuir as desigualdades sociais no país. Tudo isso, com o intuito de retomar o crescimento 

do ensino superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. 

A UFRN aderiu ao programa de expansão, aumentando consideravelmente o número 

de alunos, servidores técnico-administrativos e docentes, crescendo, ampliando e melhorando 

a sua estrutura física. Atualmente, oferece 84 cursos de graduação presencial, 9 cursos de 

graduação a distância e 86 cursos de pós-graduação. Sua comunidade acadêmica
4 é formada 

por mais de 37.000 estudantes (graduação e pós- graduação), 3.146 servidores técnico-

administrativos e 2.000 docentes efetivos, além dos professores substitutos e visitantes. 

A sua estrutura física se distribui em dois campi em Natal: Campus Central e Campus 

da Saúde, e 5 campi no interior: Campus de Caicó (CERES), Campus de Currais Novos 

(CERES), Campus do Cérebro (Instituto da Cérebro), Campus de Macaíba - Escola Agrícola 

de Jundiaí (EAJ) e Campus de Santa Cruz – Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí 

(FACISA). Possui também 20 polos presenciais de apoio à educação a distância, sendo 12 

localizados no Rio Grande do Norte e 8 na Paraíba, além de se fazer presente em 62 

municípios do Estado com ações de extensão. 

Atualmente, a UFRN conta com um amplo leque de serviço no Campus Central, 

visando garantir o processo de ensino-aprendizagem, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão. É possível verificar não só a boa estrutura física e os servidores capacitados, mas 

também atividades de apoio e permanência ao estudante, como bibliotecas, restaurante 

universitário, sistemas integrados de informática, áreas de convivência, laboratórios, 

residência universitária, etc. 

O relatório do REUNI (UFRN, 2013) traz fatos importantes que ajudaram na 

consolidação das estratégias institucionais, tais como: 

- O aspecto diferencial do programa para a UFRN foi o modelo de formação em ciclo. 

O Curso de Ciências e Tecnologia permite a formação de um bacharel generalista em três 

                                                      
4
 Dados obtidos pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica - SIGAA e Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 
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anos, que pode ingressar no mercado de trabalho, realizar uma pós-graduação ou 

complementar sua formação profissional por meio de reingresso em cursos de engenharia – 

formação de 2º ciclo, com duração mínima de dois anos. 

- No campo do ensino de graduação presencial, houve aumento expressivo da oferta de 

vagas, possibilitado pela criação de cursos novos; de 2007 a 2012 foram criados 39 novos 

cursos de graduação regulares e presenciais, dos quais 19 para o turno noturno, com a 

finalidade de possibilitar aos alunos que trabalham uma oportunidade para melhorar sua 

formação educacional. 

- Organização dos cursos de graduação a partir de novas estruturas curriculares que 

permitem a flexibilidade, a interdisciplinaridade e a mobilidade dos alunos. 

- Contribuição para a melhoria da educação básica do estado, por meio de programas e 

ações que representam um esforço institucional permanente para a formação continuada de 

professores. 

- Foram atendidos 2 compromissos do REUNI; ampliações e melhorias relacionadas 

ao Restaurante Universitário e à Residência Universitária; e foram implementados projetos 

que visam à qualidade de vida dos estudantes. 

- No ensino da pós-graduação, a UFRN registrou aumento no número de cursos 

ofertados e crescimento qualitativo de suas atividades. 

- Na pesquisa e na extensão, os avanços em termos quantitativos e qualitativos 

também foram bastante expressivos e vêm sendo realizadas pesquisas em áreas estratégicas. 

- Projetos de extensão foram pensados com propósito de aprofundar a relação entre a 

universidade e a sociedade norte-rio-grandense e de contribuir com a formação acadêmica do 

aluno. 

- Melhoria e aperfeiçoamento da formação didático-pedagógica do corpo docente, 

política permanente da instituição por meio do Programa de Atualização Pedagógica - PAP, 

com a incorporação de novas metodologias de ensino-aprendizagem e o uso regular de novas 

tecnologias informacionais, fundamentais para melhoria da qualidade acadêmica do ensino, 

da pesquisa e da extensão. 

- Contratação de novos docentes qualificados, aporte que incrementou as atividades de 

pesquisas e a expansão e consolidação dos programas de pós-graduação na UFRN. A 

consistência da política de formação de quadros que propiciam sustentabilidade às políticas 

acadêmicas em andamento, se reflete na predominância do regime de dedicação exclusiva – 
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DE, na distribuição do quadro docente em razão do regime de trabalho, associado ao 

crescente número de doutores. 

- Crescimento no quadro de servidores técnico-administrativos. 

- Expansão e recuperação das condições de infraestrutura. Todavia, apesar do esforço 

realizado, ainda há carências que demandam investimentos. 

Hoje, a UFRN é considerada a terceira melhor universidade do Norte Nordeste pelo 

Índice Geral de Cursos (IGC) 2017 e a 55° no ranking da América Latina. Isso demonstra a 

constante preocupação da Instituição com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão 

universitária. É visível um avanço considerável na modernização da gestão, porém algumas 

fragilidades ainda precisam ser superadas, entre elas a evasão dos estudantes de graduação. 

Conforme relatório de Indicadores Acadêmicos da Expansão na UFRN – Análise e 

Encaminhamentos (UFRN, 2014), a taxa de conclusão em 2014 foi 62%, bem abaixo do 

pactuado pela instituição com o MEC, que foi de 90%. Em 2016, a taxa de conclusão dos 

cursos de graduação foi de 48,86%, ainda permanecendo abaixo do repactuado junto ao MEC, 

que foi de 75%. 

O Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que terá a evasão estudantil investigada neste 

estudo, é uma unidade de ensino, pesquisa e extensão, constituída por Departamentos 

Acadêmicos que difundem áreas específicas do conhecimento humano. O CCSA foi criado 

em 13 de novembro de 1973, por meio do Decreto Federal nº 73.144 e reformulado pelo 

Decreto Federal nº 74.211, de 24 de junho de 1974. Na ocasião, foram eliminadas as 

Faculdades, Escolas e Institutos criando-se os Centros Acadêmicos que passaram a concentrar 

a execução das atividades fins da UFRN. 

A estrutura organizacional da UFRN é composta da Direção, Departamentos, 

Coordenações de Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação e de Órgãos 

Suplementares. Atualmente possui os seguintes Departamentos: Ciência da Informação, 

Ciências Administrativas, Ciências Contábeis, Direito Privado, Direito Público, Direito 

Processual e Propedêutica, Economia, Turismo e Serviço Social. Executa suas atividades 

acadêmicas em nível de graduação e pós-graduação. No nível de graduação conta com os 

cursos de: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Direito, Serviço Social e Turismo. Na pós-graduação são oferecidos os programas de: 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Serviço Social, Biblioteconomia e 

Turismo. São órgãos suplementares o Núcleo de Estudos Temáticos da Seca e o Núcleo de 
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Prática Jurídica. Em relação ao ensino de graduação, o CCSA tem 5.115
5
estudantes, incluindo 

nesse total, 771 no ensino à distância. Esse número representa 20,2% dos 25.315 estudantes 

da UFRN (PLANO DE GESTÃO 2010/2019), revelando a importância formativa do CCSA 

para a sociedade. 

 

 

2.3 NÚCLEO DE APOIO DO DISCENTE - NADis 

 

O CCSA, diante da quantidade de estudantes e de algumas dificuldades que enfrentava 

com relação ao alto percentual de reprovações, trancamentos e evasão discente criou o Núcleo 

de Apoio ao Discente (NADis) em maio de 2013, aprovado pelo Conselho de Centro do 

CCSA (CONSEC) em junho do mesmo ano, tendo a capacitação dos discentes como principal 

atividade, já iniciados no semestre 2013.2. 

O NADis começou a atuar em ações que buscam o desenvolvimento de competências 

acadêmicas necessárias aos graduandos e pós-graduandos, possibilitando-os concluir os seus 

cursos no tempo regular; atividades que os auxiliem na gestão de suas carreiras, refletindo 

sobre suas escolhas e decisões, desde o ingresso até o término do estágio/programa, além de 

uma programação que favoreça a melhoria da qualidade de vida acadêmica por meio de 

atividades de integração aos espaços universitários. 

A posição do CCSA em propor a criação do Núcleo de Apoio ao Discente consistia 

numa possibilidade de facilitar o processo ensino-aprendizagem a caminho do 

desenvolvimento acadêmico-profissional; atendendo, assim, o alunado em suas necessidades 

tanto individuais como coletivas, seja de natureza emocional, cognitiva, social, científica, 

vocacional ou profissional e em qualquer outra forma de aprender e de se relacionar com o 

interdisciplinar e o dinâmico mundo do trabalho, bem como o que precede a esse 

relacionamento – o mundo do conhecimento do ensino superior.  

A época tinha como objetivo geral: promover a qualidade de vida do discente do 

CCSA quando de sua permanência na UFRN, contribuindo para a efetividade do processo 

ensino-aprendizagem por meio do desenvolvimento acadêmico-profissional. Tal objetivo tem 

como estratégias (a) projetos e ações voltadas para o melhor aproveitamento dos estudos e a 

                                                      
5
  Dados obtidos no Relatório de Gestão do CCSA 2015. 
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convivência universitária; (b) a criação de um canal de comunicação aberto e perene entre o 

corpo discente e o corpo docente, possibilitando triagens e encaminhamentos apropriados de 

acordo com as necessidades apresentadas e (c) atividades extraclasse advindas de demandas 

espontâneas dos estudantes. 

Para alcançar o objetivo geral delineou-se os seguintes objetivos específicos: (1) 

ofertar atividades que apoiem à permanência dos alunos no tempo regular dos 

cursos/programas do Centro e (2) atender as necessidades dos estudantes do CCSA no que diz 

respeito às questões relativas ao processo ensino-aprendizagem com ênfase no seu 

desenvolvimento acadêmico-profissional.  

O primeiro objetivo tendia a ser alcançado ao mapear semestralmente ou anualmente 

as razões de trancamento de disciplina e de evasão dos cursos do CCSA junto às 

coordenações, propondo ações preventivas e/ou corretivas (por exemplo: orientação 

psicopedagógica e profissional, divulgação de editais de bolsas de assistência, formação de 

grupos de interesse) que permitam a redução desses índices, nas questões tangíveis ao Núcleo.  

O segundo objetivo referia-se ao levantamento junto aos alunos de suas dificuldades e 

suas sugestões de melhorias relacionadas à vida acadêmica, considerando especialmente o 

período de ingresso e de finalização de estágio/programa como críticos para eles. Dessa 

forma, as ações do Núcleo voltadas para a socialização, o aconselhamento e a capacitação 

poderão auxiliar os estudantes que buscam um bom desempenho acadêmico.  

O NADis estava estruturado em três linhas ação, a saber: (1) orientação 

psicopedagógica e profissional; (2) gestão da carreira e (3) promoção da qualidade de vida do 

discente. 

A orientação profissional e psicopedagógica (como primeira linha de ação do Núcleo) 

consiste na entrevista de aconselhamento pessoal versus carreira com foco no 

autoconhecimento, na percepção do mercado de trabalho e na informação da profissão; ao 

espaço de escuta individual ou/e grupal para abordagem de questões educacionais e 

psicológicas que interferem no rendimento acadêmico e na formação profissional. 

A reorientação profissional se insere nesta linha de ação porque a formação universitária 

é um período de reativação das crises vocacionais, de confrontação com a realidade 

ocupacional e de afirmação da escolha realizada anteriormente. Observa-se que o aluno 

universitário passa por quatro fases na relação aluno/escolha/curso (Bardagi e Paradiso, 2003 

apud Lassance, 1997). A segunda fase citada pelo autor é a fase que marca a decepção com o 
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curso, os professores, a instituição, as condições de aprendizagem e a preocupação com 

mudanças nas escolhas. É nesse contexto que o trabalho de reorientação profissional se 

assenta, já que propõe uma reflexão da escolha assumida, das dificuldades encontradas no 

curso, as frustações sofridas, propondo orientação, discussão e a reformulação das decisões 

tomadas.  

A orientação psicopedagógica, aqui proposta, adequa-se na modalidade de uma 

psicopedagogia institucional, cuja ênfase incide na prevenção do insucesso acadêmico e a 

manutenção de um ambiente harmonioso/saudável para a efetividade da aprendizagem, por 

meio da identificação de fatores facilitadores e comprometedores desta última, com vistas a 

uma intervenção; propondo, assim, estratégias para a melhoria do processo educacional, tais 

como: orientação de estudos, desenvolvimento de habilidades acadêmicas (Silva, 2006).   

Esta linha de ação contempla ainda entre as suas atividades a realização semestral/anual 

de diagnóstico situacional por meio de pesquisa direta com coordenadores de curso, chefes de 

departamento e docentes sobre as taxas de trancamento e de conclusão para com base em 

resultados oferecer uma programação que atenda às necessidades do CCSA. Esse diagnóstico 

também deverá ser subsidiado pelos resultados da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Por 

fim, a equipe responsável pelo Núcleo deverá manter articulação com a CAENE e com outras 

instâncias da UFRN, quando se fizer necessário.   

A segunda linha de ação – a Gestão da carreira – envolve a divulgação e a orientação 

sobre os procedimentos relativos às bolsas e aos estágios; a oferta de eventos de capacitação; 

as pesquisas sobre a realidade dos ingressos e recém-egressos dos cursos do CCSA e entre 

outros. 

Para tanto, tornou-se necessário à articulação com a PROAE, o levantamento de 

sugestões de eventos de capacitação do aluno via formulário enviado por e-mail ou por 

contatos pessoais e ainda pelo acesso à rede social (Facebook); além de estratégias de 

proximidade com ingressos (como no período da semana de socialização) e com recém-

egressos. 

A qualidade de vida acadêmica – terceira linha de ação do NADis – faz referência ao 

acolhimento e ao encaminhamento dirigido aos estudantes com necessidades específicas de 

saúde, educacional e social, tomando como base as resoluções do CONSEPE, além do 

desenvolvimento de atividades de integração dentro dos espaços universitários. 

Para tanto, torna-se necessária articulação com o Qualivita – o programa de qualidade 
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de vida no trabalho do CCSA, estendendo alguns serviços oferecidos aos servidores para os 

alunos; com a PROAE, acelerando os encaminhamentos dos estudantes a outros setores, por 

exemplo: o Departamento de Atenção à Saúde do Servidor – DASS – ou o Serviço de 

Psicologia – SEPA; além de outras parcerias para consultas e exames. 

Nessa linha de ação também está prevista uma integração aos alunos ingressantes a 

UFRN, com o objetivo de propiciar maior conhecimento da Instituição e dos serviços 

prestados por esta. Assim, considera-se fundamental tanto a promoção do bem-estar como a 

socialização dos estudantes.  

O acompanhamento e a avaliação das linhas de ação do Núcleo ocorrerão mediante 

relatório semestral de atividades realizadas e de resultados quantitativos e qualitativos 

apurados por formulários de avaliação a serem preenchidos pelos participantes das ações. 

Essas ações do Núcleo foram reformuladas em 2015 e atualmente, tem como objetivo 

principal, firmar ações de apoio à efetividade do processo ensino-aprendizagem e ao 

desenvolvimento acadêmico-profissional de discentes do CCSA, e como objetivos 

específicos: (1) apoiar o aluno em seu processo ensino-aprendizagem no que se refere aos 

aspectos pedagógicos e psicológicos inerentes a este; (2) promover ações que permitam o 

desenvolvimento de competências necessárias ao estudante para o melhor desempenho 

acadêmico-profissional; e (3) oferecer suporte ao corpo docente no desenvolvimento de ações 

que visem o êxito acadêmico do aluno. 

O Núcleo de Apoio ao Discente do CCSA está estruturado em duas linhas ação, a 

saber: (1) apoio acadêmico e (2) desenvolvimento acadêmico, conforme detalhado a seguir. 

O apoio acadêmico (como primeira linha de ação do Núcleo) consiste nas atividades 

de planejamentos dos estudos, reorientação profissional, orientação psicológica e pedagógica, 

conforme descrição no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Atividades da linha de Apoio Acadêmico 

 

Atividade Descrição 

Planejamento dos 

estudos 

Refere-se à elaboração de quadro compondo os horários de atividades 

semanais do discente, com base em sua declaração de matrícula e na entrevista 

pessoal sobre a sua rotina diária. 

Reorientação 

profissional 

Faz referência às atividades individuais ou grupais dirigidas para a 

reflexão em torno de dúvidas e escolhas profissionais dos alunos. 
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Orientação pedagógica 

e psicológica 

Corresponde à escuta realizada por psicóloga ou pedagoga sobre questões 

trazidas individualmente pelo estudante, geralmente, de cunho afetivo-emocional, 

relacional, informacional ou pedagógico que interferem nos resultados da 

aprendizagem. 

Fonte: NADis, 2015. 

 

A segunda linha de ação - o desenvolvimento acadêmico – contempla as atividades 

complementares (de formação extracurricular), a participação na formação pedagógica dos 

docentes e os projetos voltados para a socialização dos calouros e para o reforço acadêmico 

dos alunos veteranos, de acordo com o quadro seguinte. 

 

Quadro 2 – Atividade da linha de desenvolvimento Acadêmico 

 

Atividade Descrição 

Atividades 

complementares 

Referem-se aos eventos de capacitação semestrais, planejados com base nas 

demandas dos alunos, com foco no desenvolvimento de competências acadêmicas 

necessárias ao melhor desempenho do aluno em atividades de ensino, pesquisa e/ou 

extensão. 

Semanas 

pedagógicas 

Diz respeito aos encontros de formação docente, com base nas necessidades 

reconhecidas pela coordenação de curso ou chefia de departamento na área 

comportamental e/ou pedagógica. 

Mentoria Uma rede social entre alunos de três cursos Administração, Ciências Contábeis 

e Economia, em que o veterano (o mentor) acompanha o ingressante (o mentorado) em 

sua socialização à vida universitária, por meio da troca de experiência e aprendizagem 

mútua, em dupla e/ou grupo, presencial ou virtualmente. 

Tutoria para 

Reforço 

Acadêmico 

É um processo relacional em que um aluno com domínio em algum 

conhecimento específico acompanha outro para auxiliá-lo em certos conteúdos da sala de 

aula ou em lacunas de aprendizagem. 

 

“Estudando 

Juntos” 

Faz referência ao acompanhamento de alunos dos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e/ou Economia, por discentes monitores vinculados ao Projeto de 

Monitoria de Departamento de Administração, para trabalhar dificuldades em certos 

conteúdos relativos ao cálculo.  

Fonte: NADis, 2015. 

 

 A divulgação de serviços e de atividades ocorre no site do CCSA, na rede social 

(Facebook perfil nadisccsa), por meio de mala direta e/ou do aplicativo Manual do aluno, 
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além de confecções de cartazes colocados em murais.  

 O acesso às atividades individuais ou de grupo propostas pelo NADis acontece 

mediante a busca espontânea pelo estudante ou por encaminhamentos
 

de caráter 

recomendatório advindos das coordenações de curso ou de professores orientadores; e ainda, 

por meio de inscrições via e-mail (nadisccsa@gmail.com). 

O NADis surgiu inicialmente por meio de proposta elaborada por uma servidora  do 

quadro permanente da UFRN, ocupante do cargo de psicóloga. Atualmente, a equipe 

contempla uma psicóloga, duas técnicas em assuntos educacionais uma com formação em 

psicologia e a outra em pedagogia, além de duas bolsistas de apoio técnico (uma na área de 

psicologia e a outra na área de comunicação com ênfase em Publicidade e Psicologia) para as 

atividades desenvolvidas. 

 Atualmente, o CCSA é o único Centro que possui um Núcleo estruturado para atender as 

necessidades dos estudantes e trabalha em parceria com a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - 

PROAE e a Comissão Permanente de Apoio ao Estudante - CAENE. Isto posto, esse Centro 

Acadêmico foi objeto de investigação deste estudo e teve, como fonte de informações o NADis, local 

aonde a pesquisadora desempenha as suas atividades laborais. 

 

 

2.4 POLÍTICA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 

Faz-se necessário a compreensão do conceito de políticas públicas citado por 

Rodrigues (2012, p. 37), como sendo “um conjunto de ações desencadeadas pelo poder 

público na esfera federal, estadual e municipal, visando o atendimento a determinados setores 

da sociedade civil”. Esse conceito norteia as políticas de permanência citadas posteriormente. 

O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001, apresentou uma preocupação com 

o acesso ao ensino superior no Brasil e estabeleceu como meta que 30% dos jovens entre 18 e 

24 anos estivessem cursando o ensino superior até o final de 2010. Porém, os dados 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mostram que apenas 

13,9% da população jovem está matriculada no ensino superior. 

Com o intuito de tentar aumentar o número de jovens matriculados no ensino superior, 

o Governo Federal criou algumas possibilidades para alcançar esse objetivo. Em 2005 o 

governo federal criou o Programa Universidades para Todos (PROUNI), a partir da Lei n° 
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11.096 (BRASIL, 2005), com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. Esse 

programa concede bolsas de estudos integrais e parciais (50% e 25%) a estudantes de baixa 

renda, que tenham estudado em escola pública e estejam matriculados em instituições 

privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de tributos as 

Instituições de Ensino Superior - IES que aderem ao programa. 

Já em 2007, o governo criou para as instituições federais de ensino o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), com o objetivo de 

promover a expansão física, acadêmica e pedagógica. O MEC criou também a modalidade de 

Educação à Distância, cuja mediação didático-pedagógica ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias da informação, e a comunicação entre professores e estudantes se dá em tempo e 

lugares diversos e não necessariamente coincidentes com todos os atores envolvidos. 

Segundo Lima e Machado (2014, p. 125), “com a política de expansão proposta pelo 

REUNI, a tendência é haver um aumento considerável de estudantes na educação superior, 

[...] havendo, por consequência, um aumento nas taxas de evasão, se porventura as 

preocupações com a permanência desses não se transformarem em ações e resultados 

efetivos”. 

A criação do ENEM e a sua reformulação hoje não é só a avaliação do Ensino Médio, 

mas também é a abertura para o ensino superior. O resultado obtido na prova do exame serve 

tanto como nota para participar do processo seletivo nas instituições públicas, como para 

ganhar bolsas nas IES particulares. 

O Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (FIES) é outra forma de 

política de acesso. Esse programa é destinado a estudantes de baixa renda que não tem 

condições de financiar a sua graduação numa instituição privada. Para concorrer, o estudante 

tem que está matriculado numa instituição privada cadastrada no programa, e a instituição ter 

avaliação positiva nos processos avaliativos do MEC. Para participar do FIES, como o 

programa é destinado a quem mais precisa de ajuda para pagar a faculdade, o estudante deve 

comprovar renda familiar bruta mensal de no máximo 2,5 salários mínimos per capita. Além 

disso, é obrigatório ter participado de alguma edição do ENEM, a partir de 2010, com 

desempenho de pelo menos 450 pontos na média geral das provas e nota maior do que zero na 

redação. 

Além dessas ações de acesso, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) distribui 800 bolsas para a população negra, como também Bolsas de 
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Permanência, que concede auxilio financeiro para estudantes cotistas já matriculados nas 

IFE´S. 

Rodrigues (2012, p. 15) afirma que “as políticas públicas instituídas pelo governo 

federal tem incentivado as várias formas de acesso ao ensino superior, principalmente pela 

rede privada de ensino”. E, embora as instituições públicas tem buscado formas de 

implementar essa política, os indicadores mostram que ainda estamos aquém das metas 

previstas  pelo Plano Nacional de Educação, porque essa questão vai mais além do que 

facilitar o acesso ao ensino superior. 

 

 

2.5 POLÍTICA DE PERMANÊNCIA DISCENTE NA UFRN 

 

Conhecida como ações afirmativas, as políticas públicas feitas pelo governo ou pela 

iniciativa privada têm o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, 

acumuladas ao longo de anos. 

Assim sendo, observam-se as ações afirmativas no Brasil como sendo fortemente 

influenciadas pelo modelo norte-americano, que criou um sistema de cotas que contemplava 

negros, a princípio, e que foi posteriormente ampliado para outras minorias, com o intuito de 

corrigir distorções de raça e de discriminação social. Oliven (2007, p. 30) define o termo 

ações afirmativas como:  

 
um conjunto de políticas públicas para proteger minorias e grupos que, em uma 

determinada sociedade, tenham sido discriminados no passado. A ação afirmativa 

visa remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos 

ao mercado de trabalho, universidades e posições de liderança. Em termos práticos, 

as ações afirmativas incentivam as organizações a agir positivamente a fim de 

favorecer pessoas de segmentos sociais discriminados a terem oportunidades de 

ascender a postos de comando. 

 

 

No Brasil, as ações afirmativas tiveram início com a obrigatoriedade das empresas 

contratarem funcionários com algum tipo de deficiência, e foi posteriormente expandido para 

as Universidades e Institutos Federais com a Lei de Cotas. A discussão sobre esse tema teve 

inicio no governo de Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, com a criação de um 

Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra (GTI - População 
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Negra), mas, somente em 2001, ocorreu a I Conferência Nacional Contra o Racismo e a 

Intolerância, no Rio de Janeiro e, em agosto do mesmo ano, aconteceu em Durban, na África 

do Sul a III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata. Segundo Branco et al (2016), foi em função dessas conferências que 

diversas iniciativas foram efetuadas pelo governo brasileiro, dentre essas a instituição de 

“Programa de Ações Afirmativas” no âmbito educacional. 

As ações afirmativas na UFRN passaram a ser utilizadas a partir do vestibular de 2006, 

com o objetivo de ampliar o acesso de estudantes de escolas públicas. Era utilizado 

Argumento de Inclusão, que consistia num sistema de pontuação adicional, tomando como 

referência critérios socioeconômicos e de desempenho dos candidatos da rede pública no 

sistema do antigo vestibular. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte aderiu ao sistema de Cotas, 

gradativamente, a partir de 2012. A transição para a Lei das Cotas ocorreu com o aumento das 

vagas disponibilizadas no decorrer dos últimos quatro anos, até atingir, atualmente, 50% de 

suas vagas oferecidas a estudantes cotistas. A Universidade disponibilizou em 2016, 3.448 

vagas para candidatos que se enquadraram na Lei de Cotas, e as demais vagas para os 

estudantes que participam pela livre concorrência e para os cursos de graduação em Música, 

Teatro, Dança e Letras-Libras que exige a nota do ENEM e o Teste de Habilidade Específica 

(THE). 

Nessa perspectiva de acesso ao ensino superior, a UFRN vem recebendo ao longo dos 

últimos 5 anos, estudantes das mais diversas condições sociais e econômicas, fato importante 

para o aumento do convívio com a diversidade. Porém, é necessário que esses estudantes não 

apenas tenham acesso ao ensino superior, mas que possam ter condições de permanecer na 

universidade e concluir os seus cursos no tempo regular.  As ações de permanência da UFRN 

visam a permanência do estudante no tempo regular do curso, oferecendo condições aos 

estudantes carentes de concluírem a graduação com qualidade para que possam ter 

oportunidades iguais aos demais matriculados na instituição. 

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), de acordo com o Art. 154 do 

Regimento Interno da UFRN de 2011, está diretamente subordinada à Reitoria e tem a 

finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de assistência ao 

estudante, em articulação com as ações acadêmicas, no decorrer de sua trajetória universitária 

na UFRN. Essa Pró-reitoria adveio da Secretaria de Assuntos Estudantis no ano de 2010, e 
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tem por finalidade assegurar uma política de assistência ao estudante, que favoreça ao mesmo 

tempo o desempenho acadêmico e a organização livre, consciente, responsável e participativo 

nas decisões, dentro e fora da universidade; atuar junto ao corpo discente da UFRN, 

procurando orientar os estudantes em diversos campos da vida acadêmica e propiciar ao 

estudante de baixa renda familiar, condições de frequentar e concluir os cursos oferecidos pela 

UFRN, observando o dever do ESTADO de promover a qualificação do indivíduo para o 

trabalho e o exercício da cidadania. 

A UFRN, além de participar da Lei de Cotas também estabelece e regulamenta a partir 

de resolução 169/2008 - CONSEPE, a concessão de bolsas de assistência estudantil a partir do 

Decreto Federal nº 7.234/2010, que instituiu o Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). Esse tem um papel importante em fomentar condições para que as Instituições 

Federais de Ensino Superior possam proporcionar condições de permanência com qualidade 

aos estudantes. 

O programa de permanência da PROAE pode ser concedido a estudantes que se 

enquadrem na condição econômica de baixa renda e que esteja matriculado regularmente, 

conforme estabelecido no Regulamento da Graduação da UFRN. O perfil socioeconômico é 

analisado pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que os 

classifica em carentes e não carentes, de acordo com as informações apresentadas e 

comprovadas no cadastramento junto a UFRN. 

Os técnicos da PROAE realizam entrevistas sociais com os estudantes que 

solicitam/precisam dos auxílios oferecidos pela instituição. As bolsas de assistência estudantil 

podem ser concedidas de acordo com as seguintes modalidades: alimentação, transporte, de 

apoio técnico e apoio administrativo, monitoria, pesquisa, extensão, assistência ao ensino e de 

apoio à pós-graduação. A resolução 027/2012 – CONSEPE institui outras modalidades de 

bolsa, tais como: auxílio moradia, auxílio de apoio à mobilidade estudantil, auxílio creche e 

auxilio de incentivo às atividades esportivas. Todas essas modalidades do programa possuem 

um objetivo específico e resoluções próprias para regulamentar à concessão, tendo como 

critério de beneficiário a condição socioeconômica apresentada pelo estudante à instituição. 

Dessa forma, a UFRN possui políticas de permanência do estudante no curso. Porém, a 

evasão continua progressivamente, até mesmo em cursos considerados de grande prestígio 

social, como Direito e Psicologia, que historicamente não eram afetados com esse fenômeno. 

Rodrigues (2012, p. 15) afirma que “as políticas públicas instituídas pelo governo 
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federal tem incentivado as várias formas de acesso ao ensino superior, principalmente pela 

rede privada de ensino”. E as instituições públicas tem buscado formas de implementar essa 

política, porém, os indicadores mostram que ainda estamos aquém das metas previstas  pelo 

Plano Nacional de Educação, vez que essa questão vai mais além do que facilitar o acesso ao 

ensino. 
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3 EVASÃO ESCOLAR 

 

Este capítulo objetiva a apresentação do fenômeno da evasão escolar no Ensino 

Superior, o seu conceito e modalidades. Serão apresentados dados sobre a incidência no 

ensino superior brasileiro e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O Ministério da Educação adota como conceito de evasão a saída definitiva do curso 

de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes após uma geração 

completa (MEC, SESU, ANDIFES e ABRUEM, 1996, p. 19). Autores como Gaioso (2005) e 

Baggi e Lopes (2011) também entendem a evasão como sendo a interrupção no ciclo de 

estudos, em qualquer nível de ensino. 

Muitos estudiosos, como Tinto (1975) e Bean (1980, 1983), enveredaram por esse 

tema, mas foi a partir de 1995 que as pesquisas no Brasil se tornaram mais frequentes, vez 

que, naquele ano foi constituída a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão com o objetivo 

de investigar o desempenho das Instituições Federais de Ensino Superior. Esse estudo 

apresenta dados quantitativos sobre a diplomação, retenção e evasão de seus cursos de 

graduação. 

Vicent Tinto é o principal teórico internacional que estuda esse assunto e entende a 

evasão como sendo a decisão de evadir ou não permanecer no curso, como resultado de um 

processo longitudinal de interação entre fatores externos ao estudante, pessoais e o nível de 

integração acadêmica e social na universidade (Tinto, 1975). A sua contribuição principal 

consiste na proposição dos modelos de impacto da evasão, versando sobre a coincidência ou 

não, dos aspectos do compromisso com a instituição e com o objetivo de concluir a graduação 

como definidores da saída ou da permanência no curso. 

Como afirma Bardagi e Hutz (2005, p. 281) “a maioria dos estudos internacionais 

sobre evasão privilegia os aspectos contextuais, interpessoais e da integração à universidade, 

dando menor ênfase à importância das questões vocacionais nesse processo”. Porém no 

Brasil, ainda segundo Bardagi e Hutz (2005, p. 281), “esse aspecto vocacional é importante 

por exercer uma maior influência sobre as possibilidades de permanência ou saída do 

estudante, considerando que, ao entrar na universidade a decisão da escolha do curso de 

graduação já foi tomada, fato que difere de outros países”. 

Tinto (1975, 1997) “destaca a importância da integração acadêmica, estabelecida por 
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meio de compromissos pessoais, sociais e acadêmicos, elementos estes instauradores de um 

vínculo forte do estudante com a Instituição”. Esses elementos transformariam em 

mecanismos capazes de evitar o desligamento do estudante do curso, já que evitaria a 

frustração com o mesmo. De acordo com o autor, se faz necessário a integração acadêmica 

para se ter informações acerca do curso e suas perspectivas profissionais, de forma que o 

estudante se engaje e evite o baixo desempenho, as reprovações, e em alguns casos, o 

abandono do curso. 

Da Silva (2013, p. 315) apresenta o modelo longitudinal de Tinto, “citando que a 

evasão decorre das influências que as comunidades sociais e intelectuais exercem sobre a 

vontade dos alunos em permanecer na faculdade”. Quatro conjuntos de fatores influenciam 

sobre a decisão de se evadir: (1) atributos prévios à entrada na faculdade; (2) inter-relação 

entre objetivos e comprometimento da instituição e dos alunos; (3) conjunto de relações 

formais e informais estabelecido no ambiente acadêmico e social, como performance 

acadêmica, interação com os funcionários da instituição, atividades extracurriculares; e, (4) 

integração acadêmica e a integração social. 

Esse modelo reforça a importância da passagem e da adaptação dos discentes oriundos 

do ensino médio para uma realidade bem diferente, que é a do ensino superior. 

 

 
Figura 1 - Modelo Explicativo da evasão discente proposto por Tinto 

Fonte: Tinto (1975) 
 

 

No Brasil, os trabalhos realizados sobre a evasão, partem de dois pontos distintos do 
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fenômeno. No primeiro bloco concentra-se os trabalhos que tratam das motivações para o 

abandono do sistema escolar como um todo; no segundo, concentram-se os trabalhos 

chamados de avaliação de impacto, que busca criar  um  perfil do estudante evadido a partir 

do modelo longitudinal de Tinto. 

O modelo de Tinto, mesmo apresentando algumas limitações de abrangência de 

conteúdo, propõe como aspectos fundamentais para a permanência ou evasão do estudante 

dois processos: a integração acadêmica e a interação social. A integração acadêmica consiste 

na integração ao mundo universitário, ao curso e as demandas acadêmicas; e a interação social 

refere-se ao fato de fazer parte de um grupo e de sentir- se bem nele. Além desses, segundo 

Castro (2012), a teoria de Tinto aponta dois outros fatores fundamentais para permanência ou 

evasão, que são o compromisso com a instituição (importância de ser aluno de uma 

determinada universidade) e com a meta de concluir a graduação/importância de obter o 

diploma. 

Outra perspectiva, baseada na teoria de Robbins et al. (2004), passou a ser bastante 

utilizada pelos pesquisadores que estudam a evasão, por ser considerada mais completa do 

que o modelo de Tinto (1975), vez que aborda aspectos motivacionais e vocacionais e destaca 

nove variáveis para a permanência do estudante e para o desenvolvimento acadêmico do 

mesmo no ensino superior: 

(a) motivação para realização, ou motivação para o sucesso e para realização das 

tarefas acadêmicas; 

(b) metas acadêmicas, ou persistência e compromisso com metas acadêmicas gerais e 

específicas, em especial com a meta de graduar-se; 

(c) compromisso com a instituição, ou a confiança e satisfação em relação à escolha da 

instituição; 

(d) suporte social percebido, ou o apoio pais e pares percebido em relação à sua 

condição de estudante; 

(e) envolvimento social, englobando o sentimento de pertencimento ao ambiente da 

instituição, a qualidade das relações com os colegas, professores e outros funcionários; 

(f) autoeficácia acadêmica, ou percepção de capacidade de sucesso no meio 

acadêmico; 
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(g) autoconceito, ou o sistema de crenças e percepções sobre si mesmo e  sobre  suas  

ações no ambiente; 

(h) habilidades acadêmicas, ou as habilidades cognitivas, comportamentais e afetivas 

necessárias para completar as tarefas acadêmicas; 

(i) influências do contexto acadêmico, mais precisamente: 1) as condições dadas em 

nível de suporte financeiro e benefícios, 2i) o tamanho da instituição, ou número de alunos na 

instituição e, 3) a forma de  seleção  da instituição. 

Mais uma estudiosa que tem se dedicado ao tema da evasão, Polydoro (2000), parte da 

perspectiva da avaliação de impacto da evasão no ensino superior. Entende que a relação entre 

os estudantes e a universidade é complexa. O primeiro contato é na matrícula do processo 

seletivo, sendo entendido como um rito de passagem, de definições, “[...] é um momento de 

transição educativa muito significativa para o indivíduo, principalmente devido à frequente 

sincronicidade com as mudanças e adaptações peculiares da adolescência com as mudanças e 

com a vida adulta.” (POLYDORO, 2000, p. 8). 

Essa autora coloca que existem dois tipos de evasão: a do curso, que consiste no 

abandono do mesmo sem a sua conclusão, e a do sistema, que consiste no abandono do 

estudante do sistema universitário. Ambos ocorrem quando esse possui menor interação com 

a instituição, ou seja, quando o grau de comprometimento do estudante com a instituição, a 

integração acadêmica e a interação social e o seu grau de interesse são baixos. 

A pesquisa de Polydoro (2000), apresenta algumas causas que levam a evasão, são 

elas: a inadaptação às novas condições impostas pelo ambiente educacional, podendo, 

inclusive, levar à evasão nos semestres iniciais; baixo compromisso com o curso, problemas 

financeiros e moradia, seguido de problemas ligado à integração acadêmica e os aspectos 

ligados à família e aos amigos. Divide a evasão na graduação em três grandes categorias: 

aspectos ligados ao próprio estudante, fatores relacionados ao curso e às variáveis 

socioculturais e econômicas, todas referentes ao indivíduo. 

Já Cardoso (2008, p 36), faz uma distinção entre evasão aparente e evasão real; “A 

evasão real consiste no abandono do aluno em cursar o ensino superior, já a aparente consiste 

no abandono do curso, ou seja, a mobilidade de um curso para outro”. 

A evasão dos alunos está descrita na avaliação institucional de cada Instituição, como: 

a questão da falta de capital cultural, a reflexão sobre o projeto de vida e a tomada de decisão, 
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e o desencantamento com o curso escolhido (BAGGI, 2010). A autora considera a avaliação 

institucional como sendo detentora de uma visão privilegiada da universidade e, portanto, 

pode contribuir como um instrumento importante de correção de metas e objetivos, podendo, 

no caso da evasão, antecipar procedimentos institucionais que evitem a saída de estudantes. 

Os autores citados, de uma maneira geral, congregam para concordância de que a 

evasão é um fenômeno complexo e multideterminado, conforme traz Schmitt (2014). As 

principais causas da evasão consistem na falta de recursos financeiros para o estudante 

prosseguir com o estudo, frustração com o curso, não adequação ao sistema de ensino, não 

integração a instituição, baixo grau de compromisso com o curso, baixo desempenho 

acadêmico, falta de identificação com o curso, baixo prestígio social e escolha equivocada da 

profissão. Este último, muito desperta o interesse nesta pesquisa, pois na forma atual de 

escolha dos cursos para ingresso nas Instituições Federais de Ensino Superior, não 

necessariamente, é levado em consideração às habilidades, ou interesses de exercer uma 

profissão que sempre almejou. 

Segundo Bardagi e Hutz (2005), o aspecto vocacional associado à questão da evasão 

possivelmente deve-se ao fato de que a escolha profissional no Brasil se dá anteriormente ao 

ingresso no ensino superior, enquanto em alguns outros países a área específica de 

profissionalização é escolhida geralmente após dois anos do ingresso. 

A evasão escolar é um fenômeno complexo que ocorre em todos os países do mundo, 

e no Brasil não ocorre de forma muito diferente, observa-se, segundo Veloso e De Almeida 

(2013, p. 134), “uma universalidade do fenômeno como a relativa homogeneidade de seu 

comportamento em determinadas áreas do saber, apesar das diferenças entre as instituições de 

ensino e das peculiaridades sócio econômico-culturais de cada país”. 

Como síntese, o quadro a seguir apresenta a definição sobre evasão de alguns autores, 

apresentados neste trabalho. 

 
Quadro 3 - Síntese de conceitos sobre a evasão 

 

AUTOR CONCEITO 

Tinto, 1975 “A decisão do estudante quanto à sua permanência ou evasão da 

instituição ocorre em um processo longitudinal de interações entre o 

individuo e o contexto institucional.” 

Integração acadêmica e Interação Social 



 

47 

 

 

 

Bean, 1980 e 1985 

 

A intenção de ficar ou sair da universidade é definida a partir da 

satisfação como curso e compromisso com a instituição, e precede a 

evasão, caracterizando-se, portanto, como  sua  variável preditiva. Esse 

modelo apresenta uma forte relação entre atitudes, intenções e 

comportamentos. 

 

Gaioso, 2005 

 

A interrupção no ciclo de estudos, provocada por qualquer motivo, em 

qualquer nível de ensino. 

 

Baggi e Lopes, 2010 

 

A saída do aluno da instituição antes da conclusão de seu curso. 

 

Polydoro, 2000 

 

Distingue: a evasão do curso – que consiste no abandono do curso sem 

a sua conclusão – e a evasão do sistema – que reflete o abandono do 

aluno do sistema universitário 

 

Cardoso, 2008 

 

Distingue: A evasão aparente – enquanto a mobilidade do aluno de um 

curso para o outro – e a evasão real – que se refere à desistência do 

aluno em cursar o ensino superior. 

 

Silva Filho et al, 2007 

 

Definem dois aspectos sob os quais a evasão pode ser analisada. A 

evasão anual média e a evasão total. A evasão anual média 

corresponde à porcentagem de alunos que, não tendo se formado, não 

realizaram matrícula no ano seguinte. A evasão total corresponde à 

quantidade de alunos que, tendo entrando em determinado curso, IES ou 

sistema de ensino, não obtiveram diploma, considerando um 

determinado período. 

 

Comissão Especial de 

Estudo da Evasão, 1996. 

 

Considera como a saída definitiva do estudante de seu curso de origem, 

sem concluí-lo. Faz distinção entre evasão de curso, de instituição e do 

sistema. 

Fonte: A autora (2017) 

 

Por ser entendido como um fenômeno complexo, as instituições universitárias públicas 

e privadas vem apresentando uma grande preocupação com o tema. Porém, neste trabalho, 

iremos nos deter na evasão universitária em Instituições Federais de Ensino Superior. Essa 
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preocupação vem acompanhando o crescimento do número de ingressantes no ensino 

superior, considerando que o Governo Federal trabalhou a partir do REUNI, a expansão das 

universidades públicas quanto à estrutura física, investimentos financeiros, recursos humanos 

e número de vagas, se faz necessário também garantir ao estudante que entra na universidade 

condições de obter sucesso escolar, ou seja, qualidade na educação superior. 

A evasão traz consequências, não só para as instituições que sofrem com a saída do 

estudante, mas, principalmente para esses, mesmo que a mudança seja encarada como algo 

positivo. 

Alguns estudos mostram como resultado de pesquisa, que o aspecto vocacional 

associado ao pouco conhecimento sobre si, sobre o curso e sobre a profissão impacta 

diretamente na intenção da evasão. Para este estudo, a evasão será compreendida como a 

forma definitiva de saída do curso, sem concluí-lo. 

 

 

3.1 MODALIDADES DA EVASÃO 

 

A definição de Evasão trabalhada pela Comissão Especial do MEC (1996) tenta 

desfazer a ambiguidade do conceito, distinguindo evasão de exclusão. De acordo com Bueno 

(1993): 

A evasão distingue-se de “exclusão”. A primeira corresponde “a uma postura ativa 

do aluno que decide desligar-se por sua própria responsabilidade”, já a segunda 

“implica a admissão de uma responsabilidade da escola e de tudo que a cerca por 

não ter mecanismo de aproveitamento e direcionamento do jovem que se apresenta 

para uma formação profissionalizante” (apud MEC – SESU, COMISSÃO 

ESPECIAL DO MEC, 1996, P.24).  

 

Conforme já foi citado, a evasão é um fenômeno complexo e como tal não cabe 

atribuir somente ao estudante ou a Instituição a responsabilidade pelo ocorrido. Muitas vezes, 

os dois termos se confundem, por haver aspectos das duas partes no ato de se evadir. 

A Comissão Especial de Estudos sobre Evasão nas Universidades Federais Públicas 

Brasileiras (1995) especifica três modalidades, como forma de gerar uma precisão conceitual 

e possibilitar a comparabilidade dos resultados: a) Evasão do Sistema de Ensino b) Evasão da 

Instituição c) Evasão do curso. 
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Rodrigues (2012) acrescenta mais uma modalidade de evasão à proposta da Comissão 

Especial do MEC, em virtude de fatos vivenciados na sua experiência docente. Incluiu 

também a evasão da turma. 

a) Evasão do Sistema de Ensino 

Consiste na evasão do estudante do ensino superior, ou seja, o estudante abandona o 

estabelecimento de ensino que está matriculado e não se matricula em nenhuma outra 

instituição, interrompendo assim o estudo. 

b) Evasão da Instituição 

Esse tipo, também conhecido como Evasão Escolar, ocorre quando o estudante deixa 

de frequentar o estabelecimento de ensino que estava matriculado, se matricula em outra 

Instituição e conclui a sua graduação. 

c) Evasão do Curso 

Ocorre quando um estudante matriculado em um curso não o conclui. Nesse caso, o 

estudante pode fazer a opção por outro, ou seja, ocorre a mobilidade na mesma instituição. 

A Comissão Especial do MEC mais uma vez diferencia alguns termos, e agora é a 

exclusão de Mobilidade. Ristoff (1995) afirma que: 

 
Parcela significativa do que chamamos evasão, no entanto, não é exclusão mas 

mobilidade, não é fuga, mas busca, não é desperdício mas investimento nas tentativa 

de buscar o sucesso ou a felicidade, aproveitando revelações que o processo natural 

de crescimento dos indivíduos faz sobre suas reais potencialidades” (apud 

COMISSÃO ESPECIAL DO MEC, 1996, p.25). 

 

Apesar desse tipo de evasão ser um fenômeno cada vez mais crescente, Rodrigues 

(2012) não a considera como sinônimo de evasão escolar, já que o aluno pode mudar de curso 

dentro da mesma instituição a partir das vagas residuais ou participando de um novo processo 

seletivo. 

d) Evasão da Turma 

Esse tipo de evasão ocorre quando o estudante matriculado em uma ou mais disciplina 

é reprovado, seja por baixo rendimento acadêmico ou por faltas nas aulas, ou ainda pelo 

trancamento da disciplina, o impossibilitando de concluir o curso com a turma que ingressou 

na instituição. 

Para a instituição, esse tipo de evasão não muda praticamente nada. No entanto, para o 
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estudante, além de mudar o status de regular para irregular/desnivelado ele necessita se 

adaptar a nova turma, fazer novos laços de amizade, que muitas vezes já estão estabelecidos 

por meio das relações grupais. A situação de distanciamento da turma pode aumentar, caso o 

estudante curse apenas algumas disciplinas, podendo ser inclusive esquecido de obter 

informações e de participar de decisões. 

A sensação de pertencimento da turma é um fato importante e necessário para que o 

estudante se sinta integrado ao grupo, aos colegas e com isso o seu desempenho acadêmico 

seja satisfatório para obter sucesso. Observa-se que nos cursos onde existe muita reprovação 

nos períodos iniciais, apresenta-se elevadas taxas de evasão. 

 

 

3.2 EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

No Brasil a evasão atinge tanto as instituições privadas quanto as públicas. Nas 

privadas, a taxa é mais elevada, mas, independente do percentual, esse tema é preocupante e 

desafiador. 

Em um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) 2006, concluiu-se que o fenômeno da evasão ocorre em maior número nas IES 

privadas, apresentando índices de 53% contra 33% nas públicas. Isso, em virtude das 

instituições privadas possuírem 60% das vagas oferecidas aos estudantes que participam de 

processo seletivo para entrarem no ensino superior. Segundo Silva Filho (2009, p 23), “a 

evasão no Brasil custou em torno de seis bilhões de reais, ou seja, 811 mil estudantes 

desistiram dos seus cursos superiores antes da conclusão no período de 2000 a 2006”. 

No ano de 2011 foram abertas 3.164.679 vagas nas redes públicas e privadas, sendo 

que 52% dessas vagas não foram ocupadas, vez que cerca de 46% dos estudantes 

universitários não concluíram os cursos iniciados. 

Quando a universidade não consegue manter o estudante até a conclusão, verifica-se 

um fracasso institucional que inclui o professor, considerando que esse não conseguiu exercer 

o seu papel de educador, e vai até a missão institucional que é de formar profissionais para a 

sociedade. São muitos os fatores que influenciam na decisão do estudante de evadir-se do 

curso: desde uma falta de adaptação ao meio até a não visualização da sua prática 
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profissional, por talvez ter feito escolhas equivocadas. 

A UFRN apresentou em 2015, dados referentes à evasão no Relatório de Indicadores 

Acadêmicos da Expansão na UFRN – Análise e Encaminhamentos (UFRN, 2014), 

destacando-se as taxas de evasão total da instituição, a taxa por Centro Acadêmico e por 

Curso no ano de 2014. A taxa de conclusão pactuada pela UFRN com o MEC a partir do 

REUNI, foi de 90%, porém, desde 2008 ainda não foi alcançada. A Taxa de Conclusão média 

da UFRN foi de 62% em 2014. Essa taxa diverge do apresentado na tabela abaixo, pois o 

relatório considerou apenas a TCG dos Centros Acadêmicos. 

A tabela a seguir apresenta as taxas de conclusão de curso por Centro Acadêmico, 

Escolas e Instituto, nos anos de 2014 a 2016 na UFRN. 

 
 

Tabela 1 - Taxa de conclusão da graduação por Centro Acadêmico 

 

CENTRO ACADÊMICO TCG 2014 TCG 2015 TCG 2016 

Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas - CCSA 

59,44% 70,48%            68,84% 

Centro de Ciências Humanas 

Letras e Artes - CCHLA 

51,98% 62,84% 59,80% 

Centro de Biociências  - CB 62,31% 61,52% 43,61% 

Centro de Ciências Exata e da 

Terra – CCET 

26,27% 

 

 

 

 

                           37,01% 24,41% 

Centro de Ciências da Saúde - 

CCS 

74,25% 81,20% 76,44% 

Centro de Tecnologia – CT 70,74% 107,27% 119,23% 

Centro de Ciências da 

Saúde 

74,25% 81,20% 76, Centro de Tecnologia - CT 70,74% 107,27% 119,23% Escola de Ciências e 

Tecnologia – ECT 

31,98% 34,38% 39,18% 

Centro de Educação – CE 79,77% 81,25% 72,78% 

Escola de Música - 

EMUFRN 

57,75% 80,30% 73,33% 

Centro de Ensino Superior do 

Seridó - CERES 

57,00% 56,36% 51,01% 

Faculdade de Ciências da Saúde 

de Trairi - FACISA 

53,59% 76,67% 78,83% 
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Escola Agrícola - EAJ 25,00% 26,25% 12,81% 

Instituto Metrópole 

Digital - IMD 

- 61,65% 54,88% 

TCG da UFRN 52,42% 55,10% 48,99% 

Fonte: SIGAA - Relatório Taxa de Conclusão 2014 a 2016 

 

Dentro do CCSA, objeto deste estudo, a taxa de conclusão no período de 2014 a 2016 

é superior a da UFRN, porém não menos preocupante, tendo o curso de Ciências Econômicas 

a menor taxa de conclusão e Serviço Social e Direito, respectivamente, a maior taxa, 

conforme apresentado na tabela abaixo. 

 
 

Tabela 2 - Taxa de conclusão dos cursos de graduação do CCSA 

 

CURSO 2014 2015 2016 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO - 

NATAL – M 

61,62% 74,44% 72,28% 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO - 

NATAL – N 

65,66% 65,56% 43,56% 

BIBLIOTECONOMIA - BACHARELADO - 

NATAL – T 

71,05% 67,50% 60,00% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 

- NATAL – M 

63,64% 52,22% 61,62% 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO 

- NATAL – N 

43,18% 81,25% 57,95% 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - 

BACHARELADO - NATAL – M 

18,57% 28,85% 32,69% 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - 

BACHARELADO - NATAL – N 

24,56% 36,54% 22,81% 

DIREITO - BACHARELADO - NATAL – M 82,29% 118,89% 90,53% 

DIREITO - BACHARELADO - NATAL – N 

 

 

78,95% 118,89% 95,79% 

SERVIÇO SOCIAL - BACHARELADO - NATAL – 

M 

72,92% 74,47% 68,63% 

SERVIÇO SOCIAL - BACHARELADO - NATAL – 

T 

82,35% 85,11% 89,36% 
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TURISMO - BACHARELADO - NATAL - T 45,98% 65,00% 55,91% 

Fonte: SIGAA - Relatório Taxa de Conclusão 2014 a 2016 

 

Diante desses dados preocupantes, observa-se que a UFRN apresenta evasão, assim 

como outras instituições, e que a gestão universitária sofre com perdas significativas na área 

econômica, social e institucional, indicando que a sua obrigação de formar pessoas para 

contribuir com a sociedade, o progresso e o desenvolvimento não está sendo cumprida. 

 
Figura 2 - Relatório da Taxa de Conclusão 2014 a 2016 da UFRN 

Fonte: SIGAA 
 

 

Embora a evasão ocorra nas instituições há algum tempo, faz-se necessário investigar 

se a atual forma de ingresso nas universidades vem tendo alguma influência sobre esses 

dados, aumentando ou diminuindo, vez que é feito por uma nota que o habilita a entrar em um 

curso, ou seja, a escolha profissional talvez esteja sendo feita por um comparativo de nota 
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obtida e nota mínima (ponto de corte) que permita o ingresso. 

A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da UFRN realiza constantes avaliações 

da Instituição, e uma delas avaliou as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2010-2019). Identificou que existe certa desarticulação entre os objetivos e 

as metas desse documento e propôs uma atualização das Metas do PDI. A primeira a ser 

revista é justamente a taxa de conclusão média da universidade. A proposta é que seja elevada 

até 2019 para 70%, com qualidade na formação, adotando modelos flexíveis e integradores, 

itinerários formativos diversificados e criando mecanismos para a permanência dos estudantes 

no decorrer do tempo regular do curso, respeitando a diversidade dos cursos e as 

especificidades das áreas de conhecimentos. A justificativa para essa nova taxa é que 

consideraram a anterior (TCG = 90%), irreal diante do contexto histórico institucional. Outro 

ponto levado em consideração é a entrada em vigor do Novo Regulamento da Graduação da 

UFRN e os desligamentos provocados pela mobilidade permitida pelo SISU. 

Segundo Bardagi e Hutz (2005, p. 289), a evasão “é um processo que se insere na 

crise de hegemonia e legitimidade da universidade, uma vez que a atitude do aluno que 

abandona o curso põe em questão os conhecimentos adquiridos na universidade e sua 

utilidade para a formação profissional”. Sendo, portanto, necessário identificar e conhecer os 

fatores que tem levados os estudantes a se evadirem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

4 ESCOLHA PROFISSIONAL 

 

Neste capítulo, será abordado o processo de escolha profissional do jovem que conclui 

o ensino médio e se insere no ensino superior nos dias atuais, perante diversas possibilidades 

de escolhas de cursos superiores. 

No Brasil, grande parte das pesquisas baseiam-se no modelo de Tinto para estudar a 

evasão nas instituições. Esses estudos permitiram o entendimento de que o mesmo não 

possibilitou uma compreensão satisfatória do fenômeno da evasão, sendo então inserida a 

variável “compromisso com o curso” ao modelo apresentado pelo autor, que faz referência à 

escolha profissional, à satisfação e as possibilidades oriundas do curso. Segundo Castro 

(2012), essa tal variável vocacional influi diretamente na evasão, provavelmente pelo formato 

do ensino superior brasileiro, em que o estudante escolhe o curso antes de entrar na faculdade 

e pelo baixo comportamento exploratório: conhecimento de si e do ambiente, conhecimento 

sobre o curso e a profissão. 

O contexto atual de acesso ao ensino superior deve ser levado em consideração, vez 

que tem-se uma diversidade de opções de curso de graduação nas universidades do país, uma 

abertura de acesso das camadas socialmente menos favorecidas ao ensino superior, e, quando 

na universidade, uma possibilidade de mudança (mobilidade) de curso. Aliado a isso, a 

situação da escolha profissional. 

É na fase da adolescência que as primeiras dúvidas relativas à necessidade de escolha 

profissional, ou a necessidade de ter certeza de uma profissão aparecem. Essa fase é por 

excelência um momento de crise, e é justamente nesse momento que os jovens precisam 

tomar decisões no campo da sexualidade, na vida afetiva e, talvez, uma das decisões mais 

difíceis, no campo profissional: escolher a profissão para se ter uma vida estável. 

Segundo Bohoslavsky (1993, p. 61), apud Krawulskiet et al (2000, p. 83), crise diz 

respeito a ruptura de uma forma estabelecida de relação, é algo que nasce e que morre. No 

caso específico da adolescência, diz: “... todo adolescente é uma pessoa em crise, na medida 

em que está desestruturando e reestruturando tanto seu mundo interior como suas relações 

com o mundo exterior”. 

A pessoa vai se deparando com o fato de ontem ser criança, cheia de sonhos e 

fantasias e logo em seguida ser um adolescente a caminho do jovem adulto. A voz e as formas 
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corporais se alteram, os sentimentos se confundem..., e de repente a criança se torna um 

jovem prestes a tomar decisões. Misturam-se as emoções, há uma presença de sentimentos 

contraditórios, os pais os consideram como crianças ao mesmo tempo que os vêem 

responsável pelas suas escolhas. Nesse momento, o adolescente deixa as suas fantasias para 

trás, e essa escolha pode ser considerada como uma elaboração de lutos. 

É inegável a influência da família, seus desejos, anseios e medos na vida dos 

indivíduos. Os pais têm para os filhos um projeto de vida, algumas vezes explícito, e outras 

vezes latentes. De qualquer forma, há sempre uma expectativa da realização de um sonho: de 

que sejam felizes no futuro, a partir da escolha profissional que lhes proporcionarão 

estabilidade e segurança. 

A família é o primeiro grupo social. Para as crianças, é o primeiro contato com o outro 

e onde se percebe que o mundo não é só seu: que existe o “EU”, o “OUTRO” e o “NÓS” 

(KRAWULSKI, SIQUEIRA, CAETANO, CASCAES E SOARES 2000 p. 85). 

A família tem o papel importante de dar suporte às decisões, auxiliando o jovem a 

resolver a crise que acompanha o processo de escolha. No entanto, isso na maioria das vezes 

não ocorre, a família não leva em consideração o que o jovem sente, gosta, por considerá-lo 

ainda uma criança. Essa atitude é muito bem intencionada, porém retira desse a capacidade de 

decidir o que é melhor para si e acabam decidindo sobre o que é melhor para o mesmo, a 

partir do seu ponto de vista. Dessa forma, muitas vezes os filhos escolhem a profissão dos 

pais ou de alguém da família, por admirar o êxito da profissão ou por ser uma profissão 

sonhada e não realizada pelos pais, por ser tradição na família, ou ainda por status. 

A escola também exerce influência sobre o jovem. A dinâmica da vida escolar, as 

matérias preferidas e preteridas, o que gostava e o que não gostava na instituição, etc., são 

indícios que deveriam ser trazidos para uma reflexão do jovem sobre o processo de escolha 

profissional, juntamente com conhecimento sobre as profissões e o mercado de trabalho, 

facilitando o autoconhecimento e consequentemente o processo de decisão. 

Escolher faz parte da vida das pessoas. Mas ter de decidir por uma profissão aos 16, 17 

anos é algo que precisa ser compreendido pelo jovem como um reconhecimento do que ele 

foi, das influências sofridas na infância, pelos fatos marcantes e da definição de estilo de vida. 

Segundo Soares (2002, p. 24), a escolha profissional vai possibilitar ou não a realização dos 

sonhos que o jovem possui para a sua vida. As expectativas das pessoas, com relação ao seu 

futuro, estão carregadas de afetos, esperanças, medo e inseguranças seus e de seus familiares, 
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estando o futuro ligado diretamente ao conceito de felicidade. 

Esse processo também está atrelado ao significado do trabalho, vez que escolher 

remete a pessoa, à definição de uma ocupação futura. Para alguns, o trabalho significa tudo, 

para outros, subsistência, para uns, realização pessoal e para outros a realização de uma 

atividade que seja socialmente relevante. 

Apesar de o trabalho possuir centralidade na vida das pessoas, muitas repensam suas 

escolhas por meio do viés da carreira, e muitas vezes não conseguem, em virtude das 

insatisfações que impedem o seu desenvolvimento pleno e alcançar o sucesso. 

A Escolha profissional passou a ter importância na vida das pessoas quando se mudou 

o modo de produção, saindo-se do feudalismo para o capitalismo, ocasião em que ocorreram 

mudanças significativas no modo de produzir e por conseguinte na condição do homem como  

trabalhador. Bock (2002 p. 24) coloca que o conceito de vocação mudou. “Afinal não se pode 

mais utilizar a ideia de que Deus quer que a sociedade seja assim, como se fazia no modo de 

produção feudal”. Surge, portanto, a ideia e colocar o homem certo no lugar certo, levando a 

questão do trabalho para além da mera sobrevivência pessoal. 

Para Bock (2002, p. 78) “quando uma pessoa pensa em seu futuro, ela nunca o faz de 

forma despersonificada. Ao escolher uma forma de se envolver no mundo do trabalho bem 

como a atividade que vai desenvolver, a pessoa mobiliza imagens que adquiriu durante a sua 

vida. Assim, ao pensar em profissões especificas o individuo estás expressando que “quer ser 

como tal pessoa, real ou imaginada, que tem tais e quais possibilidades ou atributos e que 

supostamente, os possui em virtude da posição ocupacional que exercer”. 

Ao pensar numa profissão, a pessoa mobiliza uma imagem que foi construída a partir 

de sua vivência por meio de contatos pessoais, de exposição à mídia, de leituras (biografias, 

romances, revistas, etc.), de ouvir dizer (transposição de experiências de outros), portanto 

não só por intermédio de contatos pessoais. Assim, quando uma pessoa diz que pretende ser 

tal ou qual profissional, não está pensando em algo genérico e abstrato; existe um modelo 

que dá forma a essa pretensão. Essa imagem gera uma identificação ou um afastamento da 

profissão. (Bock, 2002, p. 78 e 79). Segundo o autor, essa imagem é justamente o ponto de 

partida da opção profissional e é construída ao longo da sua vida, e não apenas num 

momento, num contato. 

Para Bohoslavsky (1975, p.15), a escolha está multi e sobredeterminada pela família, 
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pela estrutura educacional e pelos meios de comunicação em massa, como também pela 

estrutura dialética e subjetiva. Ou seja, escolher não é uma tarefa simples e muitos fatores 

podem determinar as escolhas profissionais dos jovens, tais como: fatores políticos, 

econômicos, sociais, educacionais, familiares e psicológicos. 

Soares (2002, p. 45), define os fatores determinantes nas escolhas profissionais com: 

1. Fatores Políticos: referem-se especialmente à política governamental e seu 

posicionamento perante a dedicação, em especial o ensino médio, pós médio, ensino 

profissionalizantes e universidade. 

2. Fatores Econômicos: referem-se ao mercado de trabalho, a globalização e a 

informatização das profissões, à falta de oportunidades, ao desemprego, à dificuldade 

de tornar-se empregável, à falta de planejamento econômico, à queda do poder 

aquisitivo da classe média e a todas as consequências do sistema capitalista neoliberal 

no qual viemos. 

3. Fatores sociais: dizem respeito à divisão da sociedade em classes sociais, a busca da 

ascensão social por meio do estudo (curso superior), a influência da sociedade e os 

efeitos da globalização na cultura e na família. 

4. Fatores Educacionais: compreendem o sistema de ensino brasileiro, a falta de 

investimento do poder público na educação, a necessidade e os prejuízos do vestibular 

e a questão da universidade pública e privada de uma forma dos diferentes papéis 

profissionais. 

5. Fatores Familiares: impõem à família uma parte importante no processo de 

impregnação da ideologia vigente.  A busca da realização das expectativas familiares, 

em detrimento dos interesses pessoais, influencia na decisão e na fabricação dos 

diferentes papeis profissionais. 

6. Fatores Psicológicos: dizem respeito aos interesses, às motivações, às habilidades e às 

competências pessoais, à compreensão e conscientização dos fatores determinantes 

versus a desinformação a qual o individuo está submetido. 

 

Esses fatores são interdependentes e podem influenciar a escolha dos indivíduos, sendo 

necessário ao estudante se autoconhecer e identificar onde cada um desses influencia a sua 

escolha. 

Lemos (2002), salienta que estamos vivendo uma época em que a tradição perdeu sua 
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força enquanto modo de organização da vida e da experiência das pessoas. Antigamente, eram 

os pais que escolhiam a profissão de seus filhos, seguindo a tradição da família. Atualmente, 

cada vez mais, temos que decidir quem somos e como agimos e até mesmo a forma que nos 

apresentamos aos outros, e os adolescentes precisam ter uma referência para que possam ter 

um posicionamento de construção na vida profissional. Eles querem uma profissão que traga 

boa remuneração, não importa qual seja. Nunes (2011), complementa que a decisão deve ser 

consciente, embasada com o máximo de informações sobre as profissões e autoconhecimento 

do jovem, para que sua escolha não se transforme em frustrações futuras. 

As diferentes gerações apresentam também diferentes necessidades de reconhecimento 

pessoal e profissional. No mercado de trabalho temos a geração Y (nascidos entre 1970 e 

1980), que busca desenvolvimento na carreira e estabilidade, enquanto a geração Z, 

(nascidos a partir da década de 1990) começa a chegar às universidades e ao mercado de 

trabalho, e tem necessidades bem diferentes das anteriores, buscando a felicidade e 

reconhecimento profissional, mesmo que lhes custe o emprego formal. 

Essa faixa etária vem realçando as perspectivas de forma mais aberta aos objetivos, 

refletindo em tudo o que tem a ver com elas, ganhando o maior espaço no mercado de 

trabalho, com impacto na gestão e recursos humanos e, por consequência, atingindo seus 

objetivos empresariais. 

Para Souza (2012), “A geração Z é o olho do furacão no novo cenário corporativo que 

se forma. Eles já nasceram sabendo como lidar com a internet, são mais ligados às novas 

tecnologias, mas nem por isso deixam de ter comprometimento e fidelidade com a empresa 

em que trabalham”. Vez que eles não aceitam o comando e o controle, o segredo é saber 

como trabalhar com eles. Para esses profissionais, o mais importante é trazer o resultado, não 

importa como chegar. 

A realidade que temos é um número crescente de jovens que ao entrar no ensino 

superior se frustram com a escolha do curso, por vários motivos, inclusive por uma posição 

imediatista, fato que impacta diretamente diversos outros aspectos da vida. É importante 

ressaltar que, a escolha profissional relaciona-se com o compromisso que o estudante terá 

com a carreira profissional, o que poderá definir a evasão ou não. 

Bardagi (2007) apresenta que feito a escolha profissional, alguns eventos estressores 

vocacionais podem influenciar a evasão, ou seja, a percepção do curso e da profissão exercem 

influencia nessa decisão. Neste estudo, a autora caracteriza esses eventos estressores como 
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eventos de ordem relacional, eventos relativos à estrutura universitária e eventos associados a 

questões vocacionais. Nos eventos vocacionais que apresentam relação com a evasão, 

encontra-se o comprometimento com a carreira. Nesse estudo, a autora (Bardagi) entende 

carreira como o curso no qual a pessoa está matriculada, sendo o estudo universitário 

considerado um dos meios de ascensão ao mercado de trabalho. 

O comprometimento com a carreira define a tendência do indivíduo à permanência em 

seu campo de trabalho (CARSON & BEDEIAN, 1994). De acordo com Carson e Bedeian 

(1994), o comprometimento pode ser definido a partir de três dimensões: identidade, 

planejamento e resiliência. A dimensão identidade é a importância que o indivíduo atribui à 

atividade profissional em relação ao seu autoconceito ou imagem que tem de si. O 

planejamento faz menção às estratégias e metas que o indivíduo define para o 

desenvolvimento da carreira. Por fim, a resiliência se refere à capacidade do profissional de 

lidar com os desgastes pessoais que a atividade profissional acarreta (CARSON & BEDEIAN, 

1994). 

Castro (2012) traz o conceito de entrincheiramento de carreira como sendo mais um 

que pode auxiliar na compreensão do fenômeno da evasão e permanência nos cursos de 

graduação. Esse conceito surgiu em função da volatilidade do mercado do trabalho 

contemporâneo, no qual apenas a minoria dos trabalhadores possuem estabilidade e segurança 

profissional, sendo, portanto, necessário o trabalhador adaptar-se constantemente às mudanças 

da carreira. Ou seja, os trabalhadores que se encontram em entrincheiramento da carreira, são 

justamente os que não estão dispostos ou não se sentem preparados a se adaptar as mudanças 

do mundo do trabalho. 

Castro (2012) apud Carson, Carson e Bedeian (1995), coloca que o entrincheiramento 

de carreira é composto de três dimensões, sendo a primeira os custos emocionais, que é a 

percepção sobre o conteúdo emocional implicado em uma mudança na carreira. A segunda 

são os investimentos - de tempo, financeiro etc. - realizado na carreira específica até o 

momento, e o sentimento de perda associado a uma possível mudança. A terceira é a 

percepção de falta de alternativas e opções de carreira no caso de uma necessidade de 

transição. 

Bardagi (2007), em seu estudo coloca que já existe evidência empírica sugerindo que o 

comprometimento com a carreira (pelo menos em seu aspecto de identidade), está 

correlacionado negativamente à probabilidade de evasão em universitários. 
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Para este estudo a intenção do abandono é entendida como, possivelmente, precursora 

de uma eventual decisão de abandono do curso. Sendo, portanto, necessário uma compreensão 

dos fatores estressores que impulsionam a decisão de permanecer ou sair. 
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5 MÉTODO 

 

A pesquisa realizada caracterizou-se como um de estudo de caso, qualitativo e 

exploratório, uma vez que o objetivo principal foi identificar os fatores apresentados pelos 

estudantes quanto à intenção da evasão. 

Segundo Yin (2003), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Ao objetivar caracterizar os fatores que levam os estudantes do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a apresentarem intenção 

de mudar de curso de graduação a partir do Sistema de Seleção Unificada, este estudo 

precisou identificar, portanto, os estudantes do CCSA que possuíam a intenção de mudar de 

curso de graduação e os motivos que o levaram a essa pretensão. Para que se conhecesse esses 

estudantes e suas intenções foram planejados dois momentos complementares. O primeiro, 

um levantamento por meio de questionário eletrônico (apêndice B) que tinha como finalidade 

identificar quais eram os estudantes do CCSA/UFRN que tinham intenção de mudar de curso; 

o segundo, feito após encerrado, complementando o primeiro, uma entrevista com aqueles 

que se disponibilizaram a falar um pouco mais acerca da temática norteadora do estudo. 

Foram convidados a participar dessa pesquisa os estudantes do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que ingressaram entre os 

anos de 2014 e 2016 e que apresentaram por meio da resposta do referido questionário online 

a intenção de mudar de curso de graduação. A pesquisadora obteve junto às coordenações dos 

cursos de graduação, os e-mails dos estudantes, os quais foram utilizados para enviar o 

formulário eletrônico. A tabela abaixo representa o quantitativo dos estudantes com vínculo 

ativo nos sete cursos de graduação do CCSA. 

 

Tabela 3 - Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de graduação do CCSA 

 

CURSO TOTAL 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 

TURISMO 154 18 16 32 19 38 31 

SERVIÇO SOCIAL 224 28 36 38 31 42 49 

DIREITO 622 93 102 108 102 103 114 

ADMINISTRAÇÃO 508 57 82 83 97 86 103 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS 445 66 67 65 89 77 81 

BIBLIOTECONOMIA 177 23 28 29 33 29 35 

CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

172 20 21 32 26 33 40 

TOTAL 2.302       

Fonte: Coordenações dos cursos de graduação do CCSA 

 

Do total de 2.302 estudantes que foram identificados pelas das coordenações dos 

cursos e a quem foram enviados e-mails, 160 estudantes responderam o questionário online e 

destes, 22 se colocaram a disposição para participarem das entrevistas, deixando como 

contato o telefone e/ou o e-mail. O link do questionário ficou disponível no período de 05 a 

27 de junho (22 dias), período esse que coincidiu com o fim do semestre 2017.1 A partir da 

aceitação desses respondentes em participar da segunda fase da pesquisa, todos foram 

contatados e 10 estudantes compareceram as entrevistas individuais pré- agendadas e foram 

realizadas nas dependências do NEPSA I, tendo duração média de 12 minutos cada. 

Os estudantes identificados com a intenção de mudar de curso foram convidados a 

participar da segunda fase da pesquisa, que consistia numa entrevista individual 

semiestruturada com perguntas disparadoras. A entrevista abordou três temas amplos: 1) 

Escolha Profissional, que tratou da forma de escolher o curso, apoio de pais e parentes, 

informações e expectativas em relação ao curso, à profissão; 2) Integração Acadêmica, que 

tratou de aspectos relativos à convivência e a experiência de vivências acadêmicas; 3) 

Intencionalidade da mudança, que tratou das insatisfações relativas ao curso, a pretensão de 

mudar e aos projetos pessoais e profissionais. 

Uma versão preliminar da entrevista foi submetida a um juiz (estudante que 

apresentava a intenção de mudar de curso de graduação, este pertence a outro Centro 

Acadêmico da UFRN) e o pré-teste indicou que as questões permitiam boa compreensão e 

identificação dos temas de interesse. Na segunda fase da pesquisa, as entrevistas foram 

realizadas conforme conveniência e disponibilidade dos entrevistados. As 10 entrevistas foram 

realizadas pela própria pesquisadora, todas foram gravadas e transcritas, na íntegra, para 

análise. Nas duas fases, os participantes foram esclarecidos acerca do objetivo da pesquisa e 

dos procedimentos, e realizaram a leitura e assinatura do Termo de Consentimento (apêndice 

A) e Livre Esclarecido e do Termo de Autorização para Gravação de Voz (Apêndice D). O 

tamanho da amostra foi delimitado a partir da primeira fase da pesquisa, ou seja, quando os 
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respondentes apresentaram a intenção de mudar de curso e a disponibilidade de participar do 

estudo. 

Todas as entrevistas foram tratadas qualitativamente por meio da análise de conteúdo, 

tendo o corpus das entrevistas como objeto de análise (BARDIN, 1977). Foi utilizado como 

ferramenta o software MAXQDA Analytics Pro 12 que auxiliou no processo de codificação 

do conteúdo das mesmas. A análise foi realizada a partir das categorias previamente 

definidas, neste caso, (1) a escolha profissional relacionados aos fatores determinantes 

elencados por Soares (2002), (2) os fatores da experiência universitária relacionados a evasão 

elencados por Robbins et al (2004), e (3) aos aspectos vocacionais considerados pela 

literatura como importantes para a evasão do curso  (BARDAGI&HUTZ, 2005). 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos por meio 

do questionário online, e nas entrevistas realizadas com os estudantes do CCSA. Como 

resultado da primeira fase da pesquisa, obtida por meio do questionário online que tinha por 

objetivo identificar os estudantes que apresentavam a intenção de mudar de curso de 

graduação, tem-se que 21,3% dos respondentes apresentaram a intenção de mudar de curso, 

destes 91,2% ingressaram na UFRN por meio do SISU, 57,6% na primeira chamada do SISU, 

39,4% na segunda chamada e 3% na terceira chamada. 

Dos respondentes 8,8% estavam matriculados no curso de Turismo, 14,7% em Serviço 

Social, 17,6% em Direito, 8,8% em Administração, 20,6% em Ciências Contábeis, 14,7% em 

Biblioteconomia e 14,7% em Ciências Econômicas. Ao serem questionados sobre os fatores 

que os tem levado a pensar em mudar de curso, apresentaram os seguintes itens como 

resposta: 

 

Tabela 4 - Fatores que levam os estudantes a pensarem em mudar de curso de graduação 

 

FATORES QUANTITATIVO PERCENTUAL 

Falta de identificação com o curso atual 24 70,6% 

 

Dificuldade com alguma disciplina 

 

5 

 

14,7% 

 

Falta de condição financeira para 

permanecer no ensino superior 

 

2 

 

5,9% 

 

Relacionamentos interpessoais (colegas, 

professores e familiares) 

 

4 

 

11,8% 

 

Pouco sentido para a prática profissional 

 

15 

 

44,1% 

 

Compreensão da forma de funcionamento 

da UFRN 

 

2 

 

5,9% 
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Dificuldade em conciliar o curso com 

outras responsabilidades (trabalho, família, 

etc) 

 

8 

 

23,5% 

 

Outros 

 

4 

 

11,8% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Tabela 5 - Características sociodemográficas e acadêmicas dos participantes do estudo 

 

 Idade Gênero Curso Período Ingresso 

P1 28 F Biblioteconomia 4° SISU 

P2 28 M Economia 2° SISU 

P3 21 F Administração 4° SISU 

P4 21 M Turismo 7° SISU 

P5 40 F Serviço Social 2° SISU 

P6 34 M Serviço Social 3° SISU 

P7 21 M Economia 3° SISU 

P8 19 F Biblioteconomia 3° SISU 

P9 28 F Direito 4° SISU 

P10 26 F Contábeis 5° SISU 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Na segunda fase da pesquisa, os entrevistados eram adultos jovens, com idade entre 19 

a 40 anos (M=26,6), 70% deles cursavam a sua primeira graduação, sendo 6 mulheres e 4 

homens, 8 eram solteiros e 2 eram casados, 6 trabalham com vínculo empregatício em 

instituição pública ou privada, e 4 não trabalham. Todos ingressaram na UFRN por meio do 

SISU, encontrando-se atualmente em períodos distintos de cada curso, que variou do 2° ao 7° 

período. Foram entrevistados 1 estudante de Ciências Contábeis, 1 de Direito, 2 de 

Biblioteconomia, 2 de Ciências Econômicas, 2 de Serviço Social, 1 de Turismo e 1 de 

Ciências Administrativas garantindo assim, a representatividade de todos os 7 cursos do 

CCSA. 

O roteiro de entrevista (Apêndice C) foi proposto com o objetivo de obter mais 

informações acerca da intenção da mudança de curso de graduação, compreender o processo 

de escolha, As insatisfações com o curso e os projetos de vida dos estudantes. As entrevistas 

foram transcritas na íntegra para posterior leitura, interpretação e categorização. 
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Os dados da entrevista foram submetidos à analise de conteúdo (BARDIN, 1977), que 

seguiu três etapas: 1) levantamento dos principais temas emergentes para a compreensão  da  

experiência  dos  estudantes;  2)  recorte do  material   em  unidades de  sentido  e 

categorização;  3)   inferências e  interpretação. 

A análise inicial das entrevistas resultou em quatro categorias: Escolha profissional, 

Vivência acadêmica, Insatisfação com o contexto universitário e Projeto de vida. Essas 

categorias e as suas respectivas descrições são apresentadas na tabela 06. 

 

Tabela 6 - Categorias encontradas e suas respectivas descrições 

 

Categorias Descrição das categorias 

 Quando um estudante se refere: 

 

Escolha profissional 

 

a maneira como escolheu o curso de  graduação que 

está matriculado, o que influenciou a escolha, as 

informações que  tinha sobre o curso e o mercado de 

trabalho. 

 

Vivência acadêmica 

 

a integração ao mundo acadêmico, 

envolvimento social e habilidades acadêmicas. 

 

Insatisfação com o contexto universitário 

 

a não satisfação com o curso, com os professores, 

com a metodologia utilizada, e com o mercado de 

trabalho. 

 

Projeto de vida 

 

a pretensão de mudar de curso, a  perspectiva de 

futuro e aos planos profissionais futuros. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

A partir da distribuição em categorias e a descrição das mesmas, foi estabelecido 

subcategorias a todas as quatro categorias previamente definidas anteriormente, para 

facilitar na compreensão das entrevistas. Sendo definidas diversas categorias, conforme 

pode-se observar na tabela 7: 
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Tabela 7 - Categorias e subcategorias encontradas e suas respectivas descrições 

 
Categorias Subcategorias Descrição das categorias 

Escolha profissional Nota do ENEM Nota obtida na prova do 

ENEM. 

 Influência familiar/amigos Sugestões e opiniões que os 

familiares e os amigos emitem 

sobre o curso e/ou profissão. 

  

Informação sobre

 o 

curso/profissão 

 

Informações sobre grade curricular, 

corpo docente, horário de 

funcionamento, projeto     politico-

pedagógico do curso e avaliação do 

curso. 

 Possibilidade de atuação Diversidade de atuação, mercado 

de trabalho e remuneração. 

 Personalidade Características individuais, gostos, 

preferências e comportamentos. 

 Crença religiosa Verdade indiscutível atribuída a fé 

vivenciada. 

Vivência acadêmica Integração positiva ao mundo 

acadêmico 

Boa adaptação ao ambiente 

acadêmico, ao curso, aos colegas, e 

a instituição. 

 Integração negativa ao mundo 

acadêmico 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades com as demandas 

acadêmicas. 

 

 

 

Auxílio permanência 

Adaptação ao ambiente acadêmico 

dificultada pelo trabalho, por não 

morar na mesma cidade do campus, 

e/ou por vir de outra área do 

conhecimento. 

Dificuldades com os conteúdos 

ministrados e com a alta demanda 

de leitura e produção acadêmica. 

 

Recebimento de bolsa de 

permanência estudantil. 
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Insatisfação com o contexto 

universitário 

Incompatibilidade com questões 

pessoais 

 

 

 

 

Atividades práticas do curso 

Dificuldade em lidar com as 

exigências acadêmicas, pouca 

compreensão dos conteúdos 

ministrados e dificuldade com a 

tecnologia. 

Atividade de pesquisa e extensão. 

 Colegas de sala Relações de amizade e 

  sentimento de pertencimento a 

instituição. 

 Grade curricular Disciplinas obrigatórias e 

complementares oferecidas. 

 Horário do curso Turno que concentra as 

disciplinas obrigatórias. 

 Mercado de trabalho Oportunidades de emprego e 

possibilidade de atuação 

profissional. 

  

Metodologia utilizada pelo 

professor 

 

Prática docente e recursos 

utilizados pelos professores para 

facilitar a aprendizagem. 

Projeto de vida Área acadêmica Decisão em fazer pós- graduação, 

ser professor universitário, lecionar 

e ser pesquisador. 

  

Concluir a graduação atual 

 

Concluir o curso de graduação atual 

que está matriculado. 
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Concurso público 

 

 

 

 

 

Cursar outra graduação 

 

Prestar concurso público para 

docente universitário ou outro 

cargo público. 

 

Abandonar o curso de graduação 

que está matriculado e fazer uma 

nova graduação. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Cada um desses resultados, quando identificado nas falas dos estudantes entrevistados, 

foi avaliado a luz da abordagem sócio-histórica da escolha profissional que, segundo Bock 

(2002), ao pensar numa profissão a pessoa mobiliza uma imagem que foi construída a partir 

de sua vivência por meio de contatos pessoais, de exposição à mídia, de leituras (biografias, 

romances, revistas, etc.), de ouvir dizer (transposição de experiências de outros), portanto não 

só por intermédio de contatos pessoais. Assim, quando uma pessoa diz que pretende ser tal ou 

qual profissional, não está pensando em algo genérico e abstrato; existe um modelo que dá 

forma a essa pretensão. Essa imagem gera uma identificação ou um afastamento da profissão. 

(Bock, 2002, p. 78 e 79) e da intencionalidade da evasão, momento que antecede a mudança 

de curso. 

 

Tabela 8 - Resultados da Categoria Escolha professional 

 

Nome Frequência Porcentagem Porcentagem 

(válida) 

Nota do ENEM 

 

5 50,00 50,00 

Informação sobre o curso/profissão 

 

5 50,00 50,00 

Influência familiar/amigos 

 

4 40,00 40,00 

Possibilidade de atuação 

 

3 30,00 30,00 

Personalidade 

 

2 20,00 20,00 

Crença religiosa 

 

1 10,00 10,00 

Total (Válido) 10 100,00 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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De acordo com a Tabela 08, a informação sobre o curso/profissão exerce igual 

influência a Nota do ENEM na escolha profissional dos entrevistados, apresentando 50% de 

frequência nas falas dos estudantes quando indagados sobre a escolha e quais os fatores que 

os influenciam nessa escolha. A influência de familiares/amigos e a possibilidade de atuação 

exercem menor influência na escolha profissional representando respectivamente, 40% e 30% 

de frequência nas falas dos estudantes. Isso se evidencia, por exemplo, quando o estudante P2 

relata que: 

 

“os fatores que mais influenciaram foi o fato de eu achar, eu quero muito trabalhar com 

... é... com ensino universitário, e eu achei que o curso de ciências econômicas era um 

curso bem abrangente que eu poderia trabalhar aspectos econômicos do mundo 

acadêmico, da educação”; 

 

Quando o estudante P3 coloca que: 

 

“o primeiro curso que mais ou menos me identificava eu entrei, ela (minha mãe) achou 

que eu tinha que ir pra administração”. 

 

Quando o estudante P5 relata que: 

 

“eu escolhi... levando em conta mesmo é... a personalidade”.  

E quando o estudante P7 coloca que: 

“olhando a grade, eu me interessei muito pelo curso de economia. Fiquei em dúvida entre 

ciências contábeis, economia, administração, mas preferi economia, porque... parecia ser 

melhor pra mim, devido a grade” 

Conforme mencionado, a nota do ENEM e a informação sobre o curso tiveram a 

mesma influencia quando o estudante precisa decidir sobre a graduação, corroborando com 

Bock (2002. p.78), que ao falar sobre escolha profissional diz que “quando uma pessoa pensa 

em seu futuro, ela nunca o faz de forma despersonificada. Ao escolher uma forma de se 

envolver no mundo do trabalho bem como a atividade que vai desenvolver, a pessoa mobiliza 
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imagens que adquiriu durante a sua vida. 

Assim, ao pensar em profissões especificas, o individuo está expressando que “quer 

ser como tal pessoa, real ou imaginada, que tem tais e quais possibilidades ou atributos e que, 

supostamente, os possui em virtude da posição ocupacional que exercer”. Demonstrando, 

portanto, que o ato de escolher está sendo embasado no autoconhecimento que a pessoa 

desenvolve ao longo da sua vida e que o percebe como sendo a sua personalidade. 

A nota do ENEM conforme alguns estudantes relataram que o resultado da avaliação 

no ENEM apresenta um peso, na decisão, já que 50% dos estudantes entrevistados relataram 

ter escolhido o curso que estão matriculados em decorrência da nota alcançada. A fala dos 

estudantes P1, P3, P7, P9 e P10 mostram esse indicador como influência relevante, conforme 

trechos de fala: 

 

“...foi mais pela questão de nota mesmo... mas a princípio foi a questão da nota mesmo... ai 

eu coloquei biblioteconomia pela questão da nota... a nota influenciou mais.” 

“eu gosto muito da área de psicologia, só que questão de nota e também muito pressão de 

família... Nota!!!!” 

“...A nota, não dava pra passar em nenhuma chamada, aparentemente.” 

“Nota e o leque de opção pra concurso. Nota, o leque de oportunidades que o curso dá,...” 

“Eu sempre achei que o SISU é um destruidor de sonhos porque você quer fazer uma coisa 

ai você não tem nota, mas muitas vezes, por orgulho você acaba colocando a sua nota pra  

outra coisa, pra dizer que passou  em  alguma coisa,  mas eu realmente eu  fiz porque eu 

queria contábeis, não é tanto que depois de não sei quantos anos sem estudar, uns quatro, 

cinco anos sem estar no ensino médio, eu passei em segundo lugar ainda”. 

 

Na fala dos estudantes observou-se ainda que alguns buscam conhecer o curso e a 

grade curricular durante o processo de escolha, mas que frente à nota obtida no ENEM, 

optam pela vaga na universidade mesmo não sendo o curso desejado, conforme falas dos 

estudante P3 e P10: 

 

“...eu gosto muito da área de psicologia, só que questão de nota e também muito pressão de 
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família...” 

 

“Eu sempre achei que o SISU é um destruidor de sonhos porque você quer fazer uma coisa ai 

você não tem nota, mas muitas vezes, por orgulho você acaba colocando a sua nota pra outra 

coisa, pra dizer que passou em alguma coisa, mas eu realmente eu fiz porque eu queria 

contábeis, não é tanto que depois de não sei quantos anos sem estudar, uns quarto, cinco 

anos sem estar no ensino médio, eu passei em segundo lugar ainda...” 

 

 Apenas 1 estudante relata ter escolhido o curso em virtude de questões religiosas e 2 

estudantes citam que a escolha do curso estava embasada na “personalidade”, termo usado 

como sinônimo de gostos e preferências. 

Quanto à categoria Vivência acadêmica, as entrevistas mostraram como resultados os 

apresentados na tabela abaixo. 

 
Tabela 9 - Resultados da Categoria Vivência Acadêmica 

 

Nome Frequência Porcentagem Porcentagem (válida) 

Auxílio Permanência 10 100,00 100,00 

 

Integração negativa ao 

mundo acadêmico 

 

       8 
 

80,00 
 

80,00 

 

Integração positiva ao 

mundo acadêmico 

 

      2 
 

20,00 
 

20,00 

 

Dificuldades com as 

demandas acadêmicas 

 

      1 
 

10,00 
 

10,00 

 

Total (Válido) 

 

10 
 

100,00 
 

100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

A integração social é tida como relevante por 80% dos estudantes entrevistados, como 

mantedora de vínculo com a instituição. Desse total, apenas 2 estudantes avaliam a sua 

integração social de forma positiva, como identificados nas falas dos estudantes P4 e P7: 
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“Eu acho que eu sou um aluno super integrado... Eu participo assim de tudo que  aparece, 

sou voluntario em CIENTEC, mostra de profissões, dou palestra na mostra de profissões, 

participo dos eventos que acontece do modo geral, e dentro do próprio curso assim a gente 

tem a UNIVERSITUR, eu participei durante três anos na empresa, participo da federação das 

empresas juniores, então tudo que vai aparecendo vou me metendo,...” 

 

“Os alunos são bem legais, são... ajudam uns aos outros, por exemplo, agora, vai ter prova 

hoje, precisa estudar, vai se encontra a maioria da sala pra estudar junto, é ...os professores 

são bem legais, ajudam bastante se tiver alguma dificuldade... Avalio como boa.” 

 

No entanto, alguns estudantes avaliam de forma negativa, considerando que não se 

adaptaram ao mundo universitário por questões diversas e/ou que a integração acadêmica 

mudou ao longo dos períodos letivos. Esse fato é observado mais claramente nos trechos das 

falas de P1, P3 e P10, abaixo: 

 

“....to bem ausente... não to conseguindo me interagir como eu deveria e como eu poderia 

me dedicar... Eu acredito que a universidade tem muito o que oferecer mas eu não to 

conseguindo ainda aproveitar isso.” 

 

“Eu acho que por eu ser do interior, eu não tenho uma vivência muito grande como eu 

gostaria de ter, eu gostaria de ter uma vivência de pesquisa, de extensão, que é uma parte 

que eu gosto muito, principalmente pesquisa, só que eu não tenho por ser do interior, eu 

venho e volto todos os dias,... eu não tive uma vivência muito grande aqui   na UFRN, 

gostaria muito de aumentar, de crescer, de ver se consigo, sei lá, uma bolsa aqui no campus, 

mas eu não vejo que minha integração aqui na UF seja... deveria ser bem maior.” 

 

“No início... era bom... mas agora... é bem ruim, é praticamente zero, porque... como eu já 

vim de jornalismo, eu percebi que se você não se integrar logo no inicio, se você não 

procurar os projetos, ta engajado com os alunos, com os professores, você... vai ficar ficando 

pra trás, quando você percebe os seus amigos já estão la na frente fazendo alguma coisa, e 

você pensa: não sei fazer isso e tal, to ficando pra trás...quando eu cheguei  em  contábeis,  

eu  procurava  participar  das  coisas,  participei  do  projeto  de imposto de renda, mas 

quando cheguei no quinto período, fui cada vez me afastando mais,... no primeiro período eu 

gostava muito assim, tinha toda aquela interação com a turma, que eu tinha perdido em 
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jornalismo, eu tava gostando muito, a proximidade com os professores, que era uma coisa 

que eu não conseguia ter em jornalismo, eu sentia muita falta porque no ensino médio eu era 

completamente diferente, ai... no primeiro período foi tudo normal, tudo de boa, no segundo 

também., no terceiro começou a ficar meio chato, assim no inicio, meio sofrido, tinha um 

colega que sempre, brinca que contábeis é muito bom, se não fosse pelas matérias de 

contábeis, é verdade!! Porque no inicio a gente pagava muitas matérias de direito, mas deu 

pra sobreviver, chegou quarto período ficou mais difícil ainda, mas deu pra sobreviver, 

quando chegou no quinto período, eu... ficou mais difícil porque eu queria estudar pro 

concurso da prefeitura, que é esse que eu trabalho hoje.” 

 

Tinto (1975, 1997) “destaca a importância da integração acadêmica, estabelecida por 

meio de compromissos pessoais, sociais e acadêmicos, elementos esses instauradores de um 

vínculo forte do estudante com a Instituição”. Esses elementos transformariam em 

mecanismos capazes de minimizar o desligamento do estudante do curso, vez que evitaria a 

frustração com o mesmo. O autor considera a integração acadêmica muito importante para se 

manter o compromisso com o curso e com a instituição e, portanto, evitar a evasão. Fato que 

neste item é compreendido como o inverso ao proposto na teoria, já que os estudantes avaliam 

como negativa as vivências acadêmicas e portanto, apresentam intenção para a mudança de 

curso. 

A teoria de Robbins et al. (2004) também destaca a necessidade do envolvimento 

social, quando coloca como uma das variáveis para a permanecia da estudante a questão o 

envolvimento  social,  englobando  o  sentimento  de pertencimento ao  ambiente  da  

instituição,  a  qualidade  das  relações  com  os  colegas, professores e outros funcionários. 

Ainda nessa categoria, nenhum dos estudantes entrevistados recebe auxilio para 

permanência no ensino superior por parte da UFRN. E, apenas 1 estudante relata que tem a 

necessidade do auxilio atualmente; que já recebeu mas teve que abrir mão para poder se 

dedicar ao curso, conforme relato de P 5: 

 

“...mas no primeiro eu tranquei duas obrigatórias, porque eu tinha conseguido uma bolsa de 

apoio técnico, e ate eu abri mão da bolsa por causa disso, ou... eu prezava um lado, o do 

trabalho e não deixava a desejar... e deixava desejar  na  faculdade, ou eu deixaria desejar 

no trabalho e me aprofundaria mais na faculdade, ai eu dei prioridade mesmo pro curso...” 
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Em seguida, foi analisado a categoria Insatisfação com o contexto universitário, que 

a principio foi dividido em sete subcategorias, para ajudar na compreensão. Essa categoria é 

compreendida conforme definição de Robbins et al (2014) como as influências do contexto 

acadêmico, em sentido amplo, aos fatores institucionais que podem afetar nas decisões do 

estudante se evadir. São elas: a) as condições dadas em nível de suporte financeiro e 

benefícios, b) o tamanho da instituição, ou número de alunos e c) a forma de seleção da 

instituição. Não houve nenhuma referência com relação a esses fatores institucionais 

especificamente, contudo, outros aspectos institucionais ligados à metodologia utilizada pelos 

professores, a incompatibilidade com questões pessoais, a grade curricular, aos colegas de 

sala, as atividades práticas e horário de funcionamento do curso. 

A tabela abaixo apresenta a frequência que essas subcategorias aparecem nas falas dos 

estudantes entrevistados. 

 

Tabela 10 - Resultados da Categoria Insatisfação com o contexto universitário 

 

Nome Frequência Porcentagem Porcentagem 

(válida) 

Metodologia utilizada pelos professores 15 32,61 32,61 

 

Incompatibilidade com questões pessoais 

 

9 

 

19,57 

 

19,57 

 

Colegas de sala 

 

8 

 

17,39 

 

17,39 

 

Atividades práticas do curso 

 

4 

 

8,70 

 

8,70 

 

Mercado de trabalho 

 

4 

 

8,70 

 

8,70 

 

Grade curricular 

 

4 

 

8,70 

 

8,70 

 

Horário do curso 

 

2 

 

4,35 

 

4,35 

 

Total (Válido) 

 

46 

 

100,00 

 

100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

O item metodologia utilizada pelos professores aparece 32,61% nas falas dos 

estudantes entrevistados e cinco desses fazem referencia na entrevista, fato que demonstra 

uma forte insatisfação com a forma que os professores ministram as suas aulas, as ferramentas 
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utilizadas para facilitar a aprendizagem e falta de didática. Esses itens são observados nos 

trechos das falas dos estudantes, tais como: 

 

“A minha insatisfação em relação ao curso, é... que em relação a alguns professores, 

professores que ... que eu tive mais insatisfação foi... eram professores doutores, mas que ... 

aulas muito monótonas, um conteúdo que era muito...não apresentar slides com conteúdo, 

com gráfico, com calculo que dali você não extrai nada,...monotonia das aulas, ...” 

 

“Eu me deparei com docentes muito novos, bastantes capacitados academicamente, com 

doutorado, mas... que por onde eu já andei, eu já tive contato com professores em palestras, 

assim... eu diria que com baixo preparo didático mesmo.” 

 

“Muito capacitados academicamente, mas uma didática que deixa muito a desejar, não 

instiga o aluno, não exploram as coisas, não nos levam a pensar mais e docentes bem novos, 

assim na casa dos trinta e poucos anos... teve muito preparo em pesquisa, mas didática de 

ensino, é uma didática que eu classificaria... que requer mais dinâmica.” 

 

“Eu acho que o maior problema, pelo menos no meu jeito de estudar, é que muitos 

professores ainda têm, como é que eu posso dizer? Uma metodologia muito padrão, sempre 

slide e falar, slide e falar.” 

 

“Eu sei que... as vezes é importante não ser dedicação exclusiva no direito, mas eu acho isso 

um entrave. É muito professor juiz, promotor, desembargador, que utiliza a magistratura... o 

ensinar, a docência como forma de status ou de preenchimento de salários, porque faltam, 

são negligentes, não vem pra aula, dão o conteúdo pela metade, é... você se desestimula, 

porque é um curso muito teórico, não é um curso que, as vezes, ti desperta tanto interesse, 

como a área que eu vim, a aula é chata, a aula é  desmotivante, o professor não quer da aula, 

empurra, põe mestrando pra dar aula”. 

 

Outro ponto de insatisfação é o item Incompatibilidade com questões pessoais. Esse 
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refere-se à questões relacionadas a dificuldade em lidar com as exigências acadêmicas, pouca 

compreensão dos conteúdos e dificuldade com a tecnologia.  Apesar de ter sido relatado por 4 

entrevistados, a frequência das respostas se repetiram por 19,57%, demonstrando influência 

negativa na permanência do estudante ao curso/universidade. Esse item é apresentado na 

teoria de evasão de Robbins et al. (2004) como: a) autoeficácia acadêmica, ou percepção de 

capacidade de sucesso no meio acadêmico e b) habilidades acadêmicas, ou  as  habilidades  

cognitivas,  comportamentais e afetivas necessárias para completar as tarefas acadêmicas 

como variáveis que determinam a permanência do estudante e o desenvolvimento acadêmico 

do mesmo. 

 

“O curso é bem denso mesmo e eu não tava acostumada,... a insatisfação atual, realmente... é 

a dificuldade que eu tenho,a dificuldade assim, por eu está, digamos por eu ta enferrujada, 

no caso, tem disciplina que é complicado assimilar,... Tem trabalhos que pra mim é 

complicado fazer, não sei fazer direito, como os professores ali exige, eles vai descreve, “eu 

quero assim, assim, assim” e tem várias etapas a seguir, tenho dificuldade de seguir todas as 

etapas, e fazer de acordo com o que eles pedem.” 

 

“Não tenho nenhuma motivação pra estudar,... eu que não consigo me identificar, não 

consigo mais compreender o que os professores estão falando, é só isso mesmo.” 

 

Na subcategoria Colegas de Sala, observa-se a variável apresentada por Robbins et al. 

(2004) envolvimento social, englobando o sentimento de pertencimento ao ambiente da 

instituição, a qualidade das relações com os colegas, professores e outros funcionários. Esta é 

a terceira (17,39%) mais relatada pelos estudantes como determinante para a mudança de 

curso. 

“...a própria turma, porque, sinceramente, talvez de forma ingênua... era uma turma que não 

despertava a motivação, era todo mundo por si, não tinha uma integração ,... era uma turma 

assim que não se integrava, acabava a aula todo mundo ia pra casa, ninguém respondia um 

boa noite.” 

 

“Tipo assim, a integração mesmo em sala de aula é complicado, eu sinto isso ate hoje, 
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porque a maioria das alunas tem a idade dos meus filhos, né... a maioria, não todas, mas a 

maioria, tipo assim, ti exclui... existe e muita gente não admite que existe é o preconceito de 

classe.” 

 

“a minha insatisfação é mais com a intolerância, porque o curso de serviço social, há um 

clamor muito grande da igualdade,... eu sou evangélico, a gente vê um preconceito muito 

grande com relação ao evangélico no curso...” 

 

Os itens Atividades práticas do curso, Mercado de trabalho, Grade curricular e 

Horário do Curso foram citados por 3 dos entrevistados tendo igual percentual de frequência 

10%. Esses itens estão relacionados a percepção que o estudante tem a cerca do curso, da sua 

formação, do pós-curso, e das atividades de pesquisa e extensão sendo, portanto, avaliados 

negativamente na intenção de mudar de curso de graduação. 

A última categoria a ser analisada, mas não menos importante, foi Projeto de Vida 

que consiste no planejamento para o futuro. Os resultados são apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 11 - Resultados da Categoria Projeto de Vida 

 

Resultados Frequência Porcentagem Porcentagem 

(válida) 

Concurso Público 7 70,00 70,00 

 

Área acadêmica 

 

6 
 

60,00 
 

60,00 

 

Cursar outra graduação 

 

6 
 

60,00 
 

60,00 

 

Concluir a graduação atual 

 

1 
 

10,00 
 

10,00 

 

Total (Válido) 

 

         10 
 

100,00 
 

100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Para a categoria Projeto de vida, 60% dos entrevistados relataram ter interesse em 

mudar de curso de graduação e apenas 10% pretende concluir o curso atual. Aparecendo aqui 
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a evasão do curso como uma das modalidades da evasão proposto pela Comissão Especial de 

Estudos sobre Evasão nas Universidades Federais Públicas Brasileiras (1995). Esta 

modalidade da evasão ocorre quando um estudante matriculado em um curso no qual 

ingressou não o concluiu. Nesse caso, o estudante intenciona a mudança de curso, ou seja, 

ocorre a mobilidade para outro curso na mesma instituição, que Cardoso (2008) traz como 

evasão aparente, como a mobilidade de um curso para outro.  Essa intencionalidade aparece 

na fala de P3, P4, P5, P6, P8 e P9, visto abaixo. 

 

“Eu queira muito mudar, queira muito, muito, muito fazer psicologia.” 

 

“...ai seria ou administração, ou psicologia, ou ate mesmo jornalismo de novo, o que  fala 

mais alto na verdade é psicologia.Vejo que tem que ser na área de humanas, ou se eu fizesse 

alguma coisa fora de humanas.” 

 

“A mudança de curso seria isso, pra um curso que tivesse menos leitura, entendeu? e um 

horário também que casasse melhor com o eu preciso.” 

 

“Eu quero outra formação pra justamente tentar galgar outro degrau.” 

 

“Eu acho que faria dança, licenciatura em dança, mas eu sei que aqui em Natal, o mercado 

de trabalho é bem difícil... Eu queria fazer mais uma graduação, independente de dança, algo 

mais... Concluir biblioteconomia, ai mais voltada pra área tecnológica, porque eu senti falta 

em biblioteconomia, eu queria uma biblioteca digital, um aplicativo, alguma coisa assim... 

pra disseminar informação, essas coisas.” 

 

“eu pretendo fazer medicina e terminar o meu doutorado, lá na veterinária.” 

 

A pretensão em fazer Concurso público aparece em 70% dos entrevistados em 

virtude da estabilidade do vínculo empregatício, e 60% pretendem seguir a área acadêmica, 

prosseguindo para a pós-graduação e ser professor universitário. A pretensão do concurso 
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público evidencia nas seguintes falas: 

 

“Concurso público, de ter algo estável.” 

 

“Essa meta de sempre trabalhar com educação, de ser professor universitário em outra 

área,... a minha meta é ser professor universitário, desde o meu curso de nutrição, a minha 

meta era essa.” 

 

“Mas o mais próximo que eu tenho de um plano é realmente fazer concurso pro IF e ser 

professora. eu tenho vontade de continuar em administração pra fazer um concurso pro IF, 

e ser professora do IF, ou trabalhar como alguma coisa na administração do IF...a minha 

vontade é de passar no concurso pra ser professora.” 

 

“Concurso público.” 

 

“...eu sou concursado da SEMTHAS, mas eu pretendo galgar outros degraus.” 

 

“eu quero tentar um concurso, ou técnico de nível superior ou um concurso de analista, pra 

poder ir pro meio acadêmico de forma paralela.” 

 

“...começar a estudar pro concurso de nível superior. Eu pretendo me formar nesse, não sei 

em... em quanto tempo, e fazer um concurso de nível superior, ou abrir um negócio próprio, 

que é o que eu sempre pensei, mas tipo, eu não sei exatamente de que.” 

 

Os estudantes que pretendem seguir na área acadêmica aparecem nos seguintes 

trechos: 

 “Professor universitário. Eu me vejo hoje muito mais pro lado das humanidades, da 

educação mesmo, eu sempre quis trabalhar com educação,... me permite trabalhar com 

educação, com educação universitária. ...a minha meta é ser professor universitário, desde o 
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meu curso de nutrição, a minha meta era essa” 

 

“Eu pretendo fazer mestrado, doutorado, seguir a área acadêmica.O mestrado e o doutorado 

porque o mundo acadêmico em si me inspira muito mais do que o mercado la fora.” 

 

“...quem sabe, fazer mestrado, doutorado e tentar dar aula nessa área.”  

 

“...futuramente fazer... algum... especialização...fazer, ou ate mesmo fazer mestrado.” 

 

“...a maneira que eu queria viver era essa, fazer um aplicativo, um software pra poder... 

aplicar a ciência da informação ali...” 

 

“Eu pretendo fazer medicina e terminar o meu doutorado, lá na veterinária.” 

 

Conforme se pode perceber, a intenção da mudança de curso se fez presente nos sete 

cursos de graduação do CCSA, e foram representados pelos estudantes entrevistados, 

insatisfeitos com a escolha profissional por motivos diversos que impactaram na 

intencionalidade da mudança. Baggi (2010) traz que a questão da falta de capital cultural, a 

reflexão sobre o projeto de vida, a tomada de decisão e o desencantamento com o curso 

escolhido implicam diretamente na decisão da evasão, fato observado claramente na análise 

das entrevistas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação tem como objetivo a caracterização dos fatores que levam os 

estudantes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte a apresentarem intenção de mudar de curso de graduação a partir do Sistema de 

Seleção Unificada. Para cumprir essa missão, buscou-se no referencial teórico apoio para 

compreender o ensino superior, a forma de ingresso nas universidades, o processo de escolha 

profissional e as possíveis causas da evasão escolar. 

Em síntese, este estudo permitiu identificar alguns fatores que podem levar a mudança 

de curso de graduação sendo classificada na literatura como evasão aparente dos cursos, mais 

especificadamente, nos cursos do CCSA. Um fator importante que é necessário ser levado em 

consideração é a atual forma de escolher o curso de graduação como consequência da forma 

de ingresso no ensino superior. Foi observado que metade dos estudantes permite que a nota 

do ENEM determine a graduação a ser cursada, vez que, mesmo tendo consciência do curso 

que querem e de buscarem informações sobre o mesmo, acabam optando por aquele que a 

nota se encaixa. 

Bardagi e Hutz (2005) trazem que o aspecto vocacional associado à questão da evasão, 

possivelmente, deve-se ao fato de que a escolha profissional no Brasil se dá anteriormente ao 

ingresso no ensino superior, enquanto em alguns outros países a área específica de 

profissionalização é escolhida geralmente após dois anos do ingresso. 

O modelo de ingresso no ensino superior e o de formação profissional utilizado 

atualmente no Brasil, não tem privilegiado a tomada de decisão baseada no processo de 

autoconhecimento necessário para uma decisão assertiva. Segundo Bock (2002, p. 78) 

“quando uma pessoa pensa em seu futuro, ela nunca o faz de forma despersonificada. Ao 

escolher uma forma de se envolver no mundo do trabalho bem como a atividade que vai 

desenvolver, a pessoa mobiliza imagens que adquiriu durante a sua vida. Assim, ao pensar em 

profissões especificas o individuo está expressando que “quer ser como tal pessoa, real ou 

imaginada, que tem tais e quais possibilidades ou atributos e que supostamente, os possui em 

virtude da posição ocupacional que exercer”. 
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Ao pensar numa profissão, a pessoa mobiliza uma imagem que foi construída a partir 

de sua vivência por meio de contatos pessoais, exposição à mídia, leituras (biografias, 

romances, revistas, etc.), de ouvir dizer (transposição de experiências de outros), portanto não 

só por intermédio de contatos pessoais. Assim, quando uma pessoa diz que pretende ser tal ou 

qual profissional, não está pensando em algo genérico e abstrato; existe um modelo que dá 

forma a essa pretensão. Essa imagem gera uma identificação ou um afastamento da profissão. 

(Bock, 2002, p. 78 e 79), sendo, portanto, necessário um processo de autoconhecimento, 

conhecimento do curso, da profissão e do mercado de trabalho para não escolher o curso 

baseado apenas em um critério, ou seja, a nota do ENEM. 

Observou-se também que, os fatores associados à possível mudança de curso de 

graduação estão ligados diretamente a questões relacionadas à metodologia utilizada pelos 

professores e a incompatibilidade com questões pessoais, correspondendo a 80% da 

insatisfação com o curso. A metodologia utilizada pelos professores é considerada monótona, 

desinteressante e desmotivadora, além das aulas serem consideradas padronizadas e 

repetitivas e os estudantes não conseguirem conectar a teoria a prática profissional, em alguns 

casos, dificultando a compreensão do conteúdo e a não identificação com o curso/profissão. 

A integração acadêmica e a interação social foram avaliadas negativamente pelos 

estudantes, corroborando com as teorias da evasão de Tinto (1975) e Robbins et al (2004) 

quando entendem que é necessário que esses se sintam partícipes do grupo, se sintam bem 

neles e integrados ao mundo universitário e as demandas acadêmicas. Fato esse que os 

estudantes consideraram como fatores que os tem levado a pensarem na mudança de curso. 

Quanto aos projetos futuros, apenas um estudante faz referência a concluir o curso 

atual que está matriculado, levando-nos, portanto a compreender que a intenção da mudança 

dos demais possivelmente se concretizará em um comportamento de evasão  do curso, já que 

60% deles não pretendem concluir o curso atual. 

Observou-se que 70% buscam por concurso público, procurando a estabilidade 

profissional, além da realização pessoal e profissional em decorrência da prática profissional 

alinhada a seus desejos, gostos, valores, preferências, enfim a sua personalidade. 
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O estudo desenvolvido alcançou o seu objetivo principal, que era de caracterizar os 

fatores que tem levado os estudantes a pensarem na evasão dos seus cursos atuais.  Foi 

possível identificar os estudantes que ingressaram entre 2014 a 2016 e tem a intenção de 

mudar de curso de graduação, compreender como se deu o processo de escolha do curso, 

identificar os fatores que influenciam nessa decisão, e compreender o processo de inserção ao 

mundo universitário. Apesar de atualmente os gestores das universidades estarem 

preocupados e interessados no tema, ainda se tem poucas pesquisas no Brasil que foquem na 

compreensão do aspecto chamado de “vocacional”. 

A partir dos resultados obtidos a partir das duas fases da pesquisa foi possível dialogar 

com a teoria da evasão e da escolha profissional. Diante do que foi observado e apresentado, 

sugere-se que as escolas de ensino médio invistam mais nas áreas de orientação profissional 

para que o estudante, nesse período, desenvolva consciência crítica da importância da escolha 

profissional para a sua vida e os impactos que a evasão pode causar no estudante, na 

instituição e na sociedade, frente a sua escolha no SISU embasada, atualmente, apenas no fato 

de ser estudante da UFRN, independente do curso de graduação. 

Para os estudantes aprovados no SISU, sugere-se que a UFRN crie grupos por curso de 

graduação anterior ao cadastro do estudante na instituição, com o objetivo do coordenador 

apresentar o curso, o perfil do egresso, o projeto político pedagógico, a atuação profissional e 

o mercado de trabalho e a importância do profissional no contexto socioeconômico. Esse 

encontro chamado “Seja UFRN” teria o principal objetivo de instruir os aprovados sobre a 

profissão e possíveis desistências do curso, evitando, portanto a “perda” da vaga futuramente. 

Sugere-se ainda que seja feito o completo preenchimento das informações do 

estudante no cadastro, vez que as mesmas poderão ser futuramente necessárias para outras 

ações/atividades da própria UFRN, e que as desistências dos estudantes, nesse momento, não 

sejam cadastradas no SIGAA, evitando assim a existência de uma evasão, que de fato, nunca 

ocorreu. 

Outro fato importante é a insatisfação dos estudantes estarem fortemente relacionada a 

metodologia utilizada pelos professores em sala de aula, neste  é necessário que os professores 

compreendam que a geração que chega a universidade apresenta necessidade bem diferente de 

aprendizagem de outras gerações, sendo portanto,  necessário a  adaptação da  metodologia  a  

esse público,  por meio  de  ações da PROGRAD juntamente com o NADis com relação a 

formação e atualização pedagógica relativos a didática dos docentes.É necessário que a 
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“aulificação” seja repensada, conforme traz o PDI (2010-2019) e que outras metodologias 

sejam utilizadas para esse novo público, como por exemplo, as metodologias ativas. 

Quanto a inserção acadêmica, sugere-se que o CCSA/UFRN (NADis) desenvolva no 

início de cada semestre atividades com o objetivo de facilitar a transição do ensino médio para 

o universitário; realize em cada curso juntamente com a coordenação a semana de integração 

com os calouros para além de dar as boas-vindas, apresentar o curso, a universidade, os 

projetos existentes, mercado de trabalho, informações da graduação (como o regulamento da 

graduação da UFRN) consideradas importantes inicialmente, e identifique as lacunas de 

aprendizagem para serem ao longo do semestre sanadas e possam, portanto, ajudar no 

aperfeiçoamento do processo ensino- aprendizagem. Pode-se também adastrar as oficinas 

oferecidas pelo NADis como um projeto de extensão, com o intuito de aumentar a divulgação, 

de certificar os participantes pelo SIGAA e tornar mais atrativo para os participantes. 

Sugerimos que o NADis, elabore um projeto de orientação de carreira para ajudar na 

condução dos projetos de vida, prioritariamente com os estudantes que se encontram a 1 ano 

de se graduar, além de investir mais na divulgação do serviço de reorientação profissional 

objetivando alcançar um público maior de participantes. 

Para fins desse estudo, as ações afirmativas entendidas como auxílios para 

permanência do estudante na UFRN, não ter teve destaque, porém, sabe-se que esta apresenta 

um papel importante quando se leva em conta o contexto socioeconômico dos estudantes e o 

estabelecimento de 50 % das vagas para estudantes de baixa renda. 

Para a UFRN, sugere-se a implantação de Núcleos como o NADis nos demais Centros 

Acadêmicos e Unidades Especializadas com o intuito de descentralizar as ações da PROAE 

possibilitando assim, um maior alcance das atividades, uma gestão mais participativa, além de 

possibilitar uma maior articulação a nível de gestão da PROAE, PROGRAD, PPG e 

PROPLAN, tendo a PROAE como gestora desses núcleos. 

Sugere-se, ainda, que esse estudo seja replicado em toda a UFRN, para compreender 

se nos outros Centros Acadêmicos os fatores da evasão se assemelham ao encontrado no 

CCSA, já que neste tentou-se compreender o estudante na sua individualidade enquanto 

subjetividade humana. Para replicação deste estudo, sugere-se que em qualquer outro 

contexto, a pergunta 5 da entrevista seja refeita com sentido positivo, diferenciando do atual 

que já considerava erroneamente que existia uma insatisfação com os cursos. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Prezados estudantes do CCSA, 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa sobre a temática 

ESCOLHA DE CURSO E EVASÃO UNIVERSITÁRIA: ANÁLISES A PARTIR DO 

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA de responsabilidade das pesquisadoras Kesia 

Cristine Melo, RG 1.469.539, CPF 029.160.434-03 e sua orientadora Prof.ª Dr.ª Cynara 

Carvalho de Abreu, RG. 1.293.247/RN, CPF: 852.855.364-72, ambas vinculadas ao Mestrado 

Profissional em Gestão de Processos Institucionais da UFRN. 

Esta pesquisa destina-se aos alunos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN 

que ingressaram nos períodos de 2014.1, 2014.2, 2015.1, 2015.2, 2016.1 e 2016.2 que 

apresentam a intenção de mudarem de curso de graduação. Esta é a primeira fase da 

pesquisa de mestrado, podendo os estudantes que participarem deste levantamento inicial 

serem convidados posteriormente para participar de uma segunda fase que terá como objetivo 

geral identificar os fatores que levam os estudantes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas  

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a apresentarem intenção de mudarem de 

curso de graduação, a partir do Sistema de Seleção Unificada. 

Esclarecemos que a pesquisa não traz riscos ao participante e que o mesmo pode ter 

seus dados retirados da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou aplicação de 

penalidade. Se houver mobilização emocional de algum participante, a UFRN disponibiliza o 

Serviço de Psicologia Aplicada – SEPA para atendimento psicológico. Da mesma forma será 

garantido o sigilo dos dados, confidencialidade e anonimato. Sua participação consistirá em 

responder às perguntas presentes no formulário digital, que será disponibilizado após o seu 

consentimento, mediante autorização deste termo. 

Informamos que, como pesquisadoras responsáveis, cumpriremos a Resolução CNS 

196/96 - Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

Kesia Cristine Melo – Mestranda PPGPI/UFRN Cynara Carvalho de Abreu - Orientadora 
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APÊNDICE B 
 

 

QUESTIONÁRIO ON LINE 

 

 
 

Assim, após prestados todos os esclarecimentos, solicitamos sua participação, 

agradecendo desde já. 

 

              Aceito participar 

 

              Não aceito participar 

 

Sou estudante do CCSA e tenho intenção de mudar de curso graduação. 

 

            Sim 

 

            Não  

 

Curso Atual: 

 

              Ciências Administrativas 

              Ciências da Informação 

              Ciências Econômicas 

              Ciências Contábeis 

              Direito 

             Serviço Social 

             Turismo 

 

Forma de Ingresso 

 

              SISU 

             

               Reingresso Automático 

                              

               Reocupação de Vagas Residuais 

             Outros: _______________________________________________________ 
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Em caso de SISU, sua entrada se deu: 

 

 1° Chamada 

 

 2° Chamada 

  

3° Chamada 

 

Quais os fatores que tem levado você a pensar em mudar de cursos de graduação? 

 

  Falta de identificação com o Curso atual 

  Dificuldade com alguma disciplina 

  Falta de condição financeira para permanecer no ensino superior 

  Relacionamentos interpessoais (colegas, professores e familiares) 

  Pouco sentido para a prática profissional 

  Compreensão da forma de funcionamento da UFRN 

  Dificuldade em conciliar o curso com outras responsabilidades (trabalho, família, etc) 

  Outros: _____________________________________________ 

 

Caso você tenha interesse em colaborar com a segunda fase da pesquisa que consiste 

na entrevista, responda as perguntas a baixo: 

 

Email: ___________________________________________________________ 

 

Telefone: ________________________________________________________ 

 

 

Muito Obrigada pela participação. 
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APÊNDICE C 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

 

 

Como você escolheu o curso de graduação que está matriculado (a)? Quais os fatores que 

mais influenciaram sua escolha? 

Como você avalia a sua integração a UFRN, ao mundo universitário, ao curso e as demandas 

acadêmicas? 

 

Você recebe alguma bolsa de permanência da UFRN? Se sim, de qual tipo? Qual a sua 

insatisfação com relação ao curso atual? 

Por que você pretende mudar de curso? Você sabe qual curso quer fazer? 

Quais são os seus planos para a vida profissional? 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,  , depois de entender 

os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada EVASÃO UNIVERSITÁRIA APÓS A 

IMPLANTAÇÃO DO SISU, poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha 

entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora KESIA CRISTINE MELO 

a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima 

citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa (nome completo do pesquisador responsável), e 

após esse  período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal,  /  /   
 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

 
 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 


