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RESUMO: INTRODUÇÃO: A permanência de um aluno no curso superior é um 

processo de adaptação, exige uma boa administração do tempo, possíveis 

ansiedades, medos e inseguranças. Da mesma forma que o número de ingressos ao 

ensino superior aumenta, também cresce o índice de evasão entre os graduandos, 

inúmeros fatores podem contribuir para que esses alunos evadam, por exemplo, 

trabalho, doença, desmotivação. OBJETIVO: Identificar os fatores que ocasionam a 

evasão dos graduandos do curso de enfermagem do Centro Universitário Módulo. E 

propor possíveis intervenções para diminuir o índice de evasão. MÉTODO: Está 

sendo realizado um estudo de caráter descritivo e exploratório, de campo, 

transversal com abordagem quantitativa. RESULTADOS PRELIMINARES: O fator 

mais indicado como motivo da evasão dos estudantes em enfermagem é a 

“questões financeiras” (N=19, 14,0%). Em segundo lugar dentre os fatores citados, 

está a dificuldade no acompanhamento das matérias do curso (N=18, 13,2%) e a 

falta de compreensão dos conteúdos ministrados (N=18, 13,2%). CONCLUSÕES: 

Conclui-se até o momento que, assim como existem fatores que contribuam para 

evasão, existem ações simples para diminuir o índice de evasão, uma ação munida 

de atendimentos extra aula, que visa tirar dúvidas que os estudantes de 

enfermagem adquirem durante a graduação, possibilita um conhecimento sólido e a 

não desistência do aluno. 
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INTRODUÇÃO 

A permanência de um aluno de um curso superior é um processo de 

adaptação, que exige uma boa administração do tempo, das possíveis ansiedades, 

medos e inseguranças. Sabe-se que o número de ingressantes ao ensino superior 

aumentou consideravelmente, comparado a 10 e 15 anos atrás, fato que pode ser 

interligado a facilitações criadas para o ingresso em instituições de ensino superior 

(SANTOS; TORRES, 2015).  

Da mesma forma que o número de ingressos ao ensino superior aumenta, 

também cresce o índice de evasão entre os graduandos (SOARES; FERREIRA, 

2013), inúmeros fatores podem contribuir para que esses alunos evadam, por 

exemplo, trabalho, doença, transferência de domicílio, desmotivação, etc (MORAES; 

THEÓPHILO, 2005 apud SOARES; FERREIRA, 2013, p. 4).  A Instituição de Ensino 

superior – IES, tem um papel muito importante na evasão ou não desses discentes, 

com a forma que ela e o aluno se interagem no contexto geral como, os colegas, os 

docentes, a administração e os sistemas acadêmicos implantados na IES (TINTO, 

1975 apud VIEIRA; MIRANDA, 2015, p. 6). 

 



OBJETIVO 

Identificar os fatores que ocasionam a evasão dos graduandos do curso 

de enfermagem do Centro Universitário Módulo. E propor possíveis intervenções 

para diminuir o índice de evasão. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo de caráter descritivo e exploratório, de campo, 

transversal com abordagem quantitativa. 

DESENVOLVIMENTO 

O estudo foi realizado no Centro Universitário Módulo campus Martin de 

Sá, localizado na cidade de Caraguatatuba, São Paulo. A população foi constituída 

por alunos matriculados no primeiro e segundo semestre do Curso superior em 

Enfermagem do Centro Universitário Módulo; Alunos egressos por desistência; 

Professores do Curso superior em Enfermagem do Centro Universitário Módulo. 

Antes de iniciar a coleta de dados, o projeto de pesquisa foi submetido à 

Plataforma Brasil e aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade 

Cruzeiro do Sul, sob protocolo CAAE: 81158217.0.0000.8084. Para coleta de dados 

foi utilizado um questionário composto por duas partes, na primeira parte constam 

dados sócio demográficos como idade, sexo e formação e na segunda parte, dados 

relacionados aos possíveis fatores que ocasionam a evasão dos graduandos do 

curso de enfermagem do Centro Universitário Módulo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1 – Dados relacionados aos fatores que contribuem para a evasão de 

graduandos de enfermagem segundo participantes da pesquisa. Caraguatatuba, 

2018. 

Variáveis N (%) 

Fatores que contribuem 

para a evasão de graduando 

de enfermagem. 

Questões Financeiras 19 14,0 

Dificuldades na utilização de tecnologias 8 5,9 

Ausência de afinidade na área a qual o curso se 

encaixa 12 8,8 

Dificuldades no acompanhamento das matérias do 

curso 18 13,2 

Falta de Compreensão dos Conteúdos ministrados 18 13,2 

Desafetos entre Alunos e os Professores 12 8,8 

Questões Familiares 10 7,4 



Desafeto entre os alunos 13 9,6 

Ausência de Incentivo 12 8,8 

Dificuldade na Administração da vida pessoal e 

acadêmica 14 10,3 

  Total 136 100,0 

 

O fator mais indicado como motivo da evasão dos graduandos em 

enfermagem é a “questões financeiras” (N=19, 14,0%), embora seja um fator de 

importância para o acadêmico, este resultado pode estar associado ao fato de que a 

instituição onde esta pesquisa foi realizada, trata-se de uma instituição privada. Dois 

fatores obtiveram o segundo lugar dentre os fatores citados, são eles as dificuldades 

no acompanhamento das matérias do curso (N=18, 13,2%) e a falta de 

compreensão dos conteúdos ministrados (N=18, 13,2%), que justifica a partir daí a 

ideia de um projeto voltado ao apoio para os alunos de enfermagem, buscando 

sanar as dúvidas referente a qualquer área que envolva o aspecto acadêmico. 

Sobre a possível participação dos alunos em um projeto de extensão 

voltado ao apoio curricular, a maioria dos alunos se mostraram interessados (N=13, 

56,5%), e alguns destes alunos já buscaram atendimento com os autores deste 

projeto e emitiram um feedback muito positivo ao atendimento. 

FONTES CONSULTADAS: 

SANTOS, D. C. Um prelúdio do estudo sobre a evasão no curso de 

Licenciatura Plena em Matemática da UEPB. 2017. Disponível em: 

<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/14757>. Acesso em: 21 out. 

2017.  

SANTOS, J.; TORRES, L. Evasão na Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia: um estudo inicial.2015. Disponível em: 

<https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39988>. Acesso em: 21 out. 

2017. 

SOARES, P. C.; FERREIRA, M. M. A EVASÃO NO CURSO DE 

BIBLIOTECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. 2013. XIV 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Disponível em: 

<http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/2

390/A EVASÃO NO CURSO.pdf?sequence=1>. Acesso em: 21 out. 2017. 

VIEIRA, D. B.; MIRANDA, G. J. O Perfil da Evasão no Curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia: Ingressantes entre 1994 A 

2013. 2015. 

Disponível,em:<http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/43_16.pdf

>. Acesso em: 21 out. 2017. 


