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1. RESUMO 

Com a expansão de matrículas no ensino superior ocorrida nos últimos anos, seja nas 

instituições de ensino superior públicas, seja nas privadas, o desafio posto agora é a 

permanência dos estudantes do começo ao fim dos cursos. Dentre outras, uma das 

razões pelas quais ocorre evasão de estudantes é a persistente dificuldade de 

aprovação em uma ou várias disciplinas durante um curso. Nos cursos de engenharia, 

em especial, há uma significativa evasão de alunos durante os dois primeiros anos 

dos cursos. Nesse cenário, esse estudo se propõe a investigar a seguinte questão-

problema: que disciplinas dos cursos de engenharia civil, engenharia mecânica e 

engenharia de produção mais reprovam alunos em uma instituição de ensino superior 

da cidade de Sorocaba? Isso posto, nosso objetivo é analisar se os índices e períodos 

de reprova se coincidem com os períodos trancamento ou transferência ou abandono 

de curso. Para isso, sendo um estudo de natureza documental, pretendemos acessar 

informações junto à secretaria acadêmica da instituição para analisar dados de 

reprova de aluno, tais como: disciplinas mais recorrentes, períodos, professores 

responsáveis dentre outras. A partir de tais informações planilhadas, será possível 

cruzar filtrar e cruzar dados os mais diversos a fim de perceber relações do tipo 

disciplinas com maiores reprovas versus cursos; disciplinas com maiores reprovas 

versus período em que foram cursadas; disciplinas com maiores reprovas versus 

professores; disciplinas com maiores reprovas versus solicitações de 

trancamento/transferência ou abandono. Até o momento, a partir da revisão de 

literatura levantada, estudos apontam que a evasão ocorre por razões variadas, 

portanto, não é possível responsabilizar essa ou aquela disciplina pela evasão de 

alunos. Ao mesmo tempo, as disciplinas possuem grande potencial motivacional dos 

estudantes junto aos cursos. Mais do que isso: para além dos conteúdos, a estratégia 

didática adotada nas disciplinas podem afetar significativamente a motivação do aluno 

para com seu curso. Esse estudo, ainda em fase de levantamento bibliográfico e 

aprovação de acesso às informações acadêmicas na instituição-alvo, pode contribuir 

sobremaneira com a elucidação das questões que envolvem a evasão escola, tema 

tão caro às instituições de ensino superior atualmente.  

  

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 Evasão no ensino superior é um fenômeno que gera inúmeros problemas: nas 

instituições públicas, desperdício de recursos e desgaste de imagem social. Uma vez 

que as vagas são escassas e a concorrência grande, vagas “abandonadas” geram na 

comunidade sentimento de injustiça, pois tal vaga poderia estar sendo ocupada por 

uma outra pessoa. Nas instituições privadas, além do óbvio impacto financeiro que a 

diminuição de alunos provoca, há também o desgaste da imagem da instituição junto 

à sociedade, afinal, ter curso incompleto nessa ou naquela faculdade transmite a 

imagem de que a instituição, por alguma razão, não é boa.  

 Apesar do problema ser notório e grave, contraditoriamente, ele ainda é pouco 

compreendido.  

 

O que se constata é que poucas pesquisas têm sido realizadas no sentido de 
elucidar as razões que levam estudantes em todo o Brasil a “abandonar” um 
curso de graduação ou mesmo “postergar” a data de sua formatura. Faz-se, 
portanto, urgente que se estabeleça uma sistemática de avaliação que 
permita diagnosticar esta situação em diferentes regiões do país. 
(CAMPELLO & LINS, 2008, p. 2).  
 
 

 Nas carreiras de engenharia, em especial, apesar da alta demanda por 

engenheiros no país e, até mesmo, apesar do crescente aumento de vagas nas 

instituições de ensino superior, o número de formados é pequeno. (GOMEZ et al, 

2015).   

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral desse estudo é analisar se índices de reprova em disciplinas 

coincidem com os momentos de evasão escolar. Ou seja, mais especificamente, 

pretendemos: i) investigar cruzamentos temporais entre disciplinas e evasão; ii) 

investigar se tais coincidências em um dado curso se estendem a outro; iii) analisar 

se evasões de uma mesma disciplina ocorrem com maior ou menor frequência em 

cursos diferentes.  

 

4. METODOLOGIA 

 Pesquisa de natureza documental. Acessaremos informações da Secretaria 

Acadêmica de uma instituição de ensino superior privada, sem fins lucrativos, na 

cidade de Sorocaba. A intenção é analisar dados de reprova nas disciplinas nos 

últimos cinco anos (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) e colocar tais dados em planilhas 



de Excel, para que, posteriormente, por meio dos recursos de filtros e gráficos, cruzar, 

combinar e analisar informações.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Em comunicação cotidiana e informal na instituição e, ancorados também em 

literatura (CAMPELLO, 2008; SANTOS et al, 2015; GOMEZ et al, 2015; BARBOSA et 

al, 2011), os maiores índices de evasão nos cursos de Engenharia ocorrem nos dois 

primeiros anos do curso, no chamado “ciclo básico”. Razões para isso ainda são 

desconhecidas e pesquisadores das áreas estão se dedicando a tal questão, porém, 

uma hipótese ronda todos eles: talvez a distância do preparo dos anos escolares pré-

universitário seja muito grande e, consequentemente, quando adentram o ensino 

superior, chocam-se com um nível muito diferente de exigência.  

 

6. RESULTADOS 

 Ainda sem resultados, pois se trata de estudo em andamento. Somente dados 

de literatura sugerindo que os maiores índices de reprova em disciplinas de 

engenharia ocorrem nos dois primeiros anos de curso. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao fim desse estudo, pretendemos seguir na investigação, a fim de identificar 

o porquê dos altos índices de reprova em dadas disciplinas; se tais razões estão no 

campo da didática ou de conteúdo ou de localização no currículo.  

8. FONTES CONSULTADAS 

BARBOSA, Paola Vargas; MEZZOMO, Felipe; LODER, Liane Ludwig. Motivos de 
evasão no curso de engenharia elétrica: realidade e perspectivas. XXXIX 
Congresso de Educação em Engenharia. 2011.  
 
CAMPELLO, Antonio de Vasconcelos Carneiro; LINS, Luciano Nadler. Metodologia 
de análise e tratamento da evasão e retenção em cursos de graduação de 
instituições federais de ensino superior. XXVIII Encontro Nacional de Engenharia 
de Produção. 2008.  
 
GOMEZ, Magella Fonticiella; REMOR, Clovis Ricardo; DE MARCO, Matilete T.; 
BETZEK, Simone B. Farinon. Evasão na Engenharia: o caso dos cursos da UTFPR 
câmpus medianeira tendo como acesso o SiSU. Revista Eletrônica Científica Inovação 
e Tecnologia, v. 1, n. 11, p. 73 – 89, 2015.  
 
SANTOS, Nicolas Victor Martins dos; LAGE JUNIOR, Muris; RIBEIRO, Monica Luiz 
de Lima. Evasão no curso de engenharia de produção da universidade federal 
de Goiás – regional Catalão. XXXV Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 
2015.  


