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Resumo: Este artigo trata sobre o projeto de Gestão da Permanência dos alunos na Unisinos. 

Teve como objetivo analisar o projeto atual que vem sendo desenvolvido a partir do contexto 

histórico de “Universidade para todos” e de “Imperativo de inclusão de todos no Ensino 

Superior”. Para tanto, contextualiza-se a universidade a partir da sua identidade jesuíta. Além 

disso, resgata-se os dados históricos, de um projeto anteriormente desenvolvido, a fim de 

apresentar um deslocamento: de uma perspectiva centrada no controle dos dados de evasão 

para uma visão ampliada que considera o processo de acompanhamento das práticas 

pedagógicas e a promoção da aprendizagem dos sujeitos. Como subsídios para as análises, 

tem-se por base alguns autores que se aproximam de uma perspectiva pós-estruturalista, tais 

como Popkewitz (2001), Lopes e Fabris (2013), Provin (2012), entre outros, que contribuem 

para a contextualização da inclusão como imperativo de Estado e, ao mesmo tempo, como 

“administração social da liberdade do indivíduo”. A partir dessa lógica, problematiza-se as 

práticas pedagógicas voltadas a gestão da permanência com base em Ristoff (1999). 

Considera-se que a Gestão da permanência deve compreender a gestão da sala de aula como 

possibilidade de efetivar um trabalho mais amplo voltado para a qualificação das práticas 

pedagógicas realizadas pelo professor. Os dados foram coletados em documentos 

institucionais e nos registros do projeto inicial de “Gestão da Evasão” do período de 2001-

2016. Para análise do presente, utilizou-se o relato de práticas pedagógicas desenvolvidas por 

professores e tutores de diferentes cursos de graduação da universidade. Como resultado, 

identifica-se que o “Projeto Evasão” contribuiu para a redução dos índices de evasão. No 

entanto, o “Projeto Gestão da Permanência”, que vem sendo realizado de forma mais 

ampliada, preocupa-se com o desenvolvimento das práticas pedagógicas, as quais consideram 

as necessidades dos alunos, mostrando que os mesmos não são apenas um dado, mas antes, 

um sujeito que necessita sentir-se pertencente ao âmbito universitário.   

   

 

Palavras-chave: Evasão - Gestão da Permanência - Ensino Superior 

 

 

Introdução 

 

 Este texto trata sobre o projeto de Gestão da Permanência dos alunos na Universidade 

do Vale dos Sinos (Unisinos). O objetivo é analisar o projeto atual que vem sendo 

desenvolvido a partir do contexto histórico de “Universidade para todos” e de “Imperativo de 

inclusão de todos no Ensino Superior”. Utiliza-se como referência o texto escrito 

anteriormente (KLEIN; PROVIN; CHAVES, 2016), no qual foi discutido a inclusão como 
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uma condição do tempo atual, que permite problematizar e compreendê-la de forma mais 

ampla, considerando as diferenças dos sujeitos para atender as demandas relacionadas às suas 

aprendizagens.   

Aproxima-se o projeto de Gestão da permanência desse entendimento que visa 

reconhecer as especificidades de aprendizagem dos alunos para trabalhar com elas.  As   

pesquisas desenvolvidas no Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão 

(GEPI/CNPQ/UNISINOS)
4
, contribuem para esse posicionamento central do texto, na medida 

em que a inclusão é entendida numa dimensão relacional, tomando-a como um processo de 

in/exclusão. Esse processo considera as práticas pedagógicas como imersas na complexidade 

das instituições de ensino e na sua articulação com a sociedade, nos âmbitos macro-político, 

histórico e cultural. Nesse sentido, não significa entendê-la como um lugar de chegada 

(LOPES, 2007) ou como um estado permanente e fixo, mas como um processo que atende às 

mais distintas demandas dos estudantes em seus diferentes tempos (demandas relacionadas à 

cognição, à mobilidade, à autonomia) e em diferentes contextos (cursos de graduação, pós-

graduação, extensão, projetos sociais). 

Neste sentido, o conceito de evasão articula-se ao entendimento sobre a inclusão 

descrito acima, na medida em que não o tomamos como sendo apenas um problema de gestão, 

conforme muitos estudos analisam, buscando compreender suas causas a fim de combatê-las. 

Ao contrário, toma-se o conceito de evasão a partir dos estudos de Ristoff (1999), como um 

fenômeno complexo impactado por diversos fatores, associado à concretização de 

expectativas e necessidades pessoais, apresentando como principais justificativas, aspectos 

socioeconômicos, pedagógicos, políticos e culturais. Torna-se possível então compreender a 

evasão como uma questão de mobilidade do sujeito, o qual está inserido num contexto 

neoliberal e precisa estar constantemente vivenciando processos de in/exclusão.  

Considerando tais conceitos, organizou-se o texto da seguinte forma: na primeira 

parte, apresenta-se de modo resumido, o contexto histórico de “Universidade para todos” e de 

“Imperativo de inclusão de todos no Ensino Superior" para situar com mais propriedade a 

preocupação com a evasão dos alunos e, posteriormente, com sua permanência e 

aprendizagem. Em seguida, na segunda parte, contextualiza-se a universidade a partir da 

identidade jesuíta, a fim de resgatar os dados históricos, do projeto evasão, desenvolvido no 

período (2001-2016). Por fim, evidencia-se através de práticas docentes, o deslocamento: de 

uma perspectiva centrada no controle dos dados de evasão para uma visão ampliada que 
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considera o processo de acompanhamento das práticas pedagógicas e a promoção da 

aprendizagem dos sujeitos. 

 

Contexto de Universidade para todos  

 

A utopia da escola para todos, trazida já desde Comenius, no século XVII, defende o 

acesso de todos, porém desconsidera as diferenças ao impor um modelo de escolarização. 

Esse imperativo de Escola para todos encontra-se hoje com foco voltado em atender 

estatísticas educacionais, apresentando números positivos de inclusão de todos na escola, mais 

do que em atender e garantir especificidades de aprendizagens escolares para todos. Conforme 

Lopes e Fabris (2013), a inclusão, desse modo, pode-se constituir numa perversa forma de 

exclusão. É possível sair do viés do imperativo da inclusão para olhar externamente ao 

processo da in/exclusão como uma condição para a construção de práticas educativas. A 

perspectiva da in/exclusão, que tensiona esses conceitos como polos dicotômicos, visa 

potencializar as mudanças culturais, problematizando a inclusão como verdade para todos e 

assumindo “[...] a promoção de novas subjetividades, de outras formas de vida, [...] nos 

engajando às lutas cotidianas, não para a luta final e definitiva, mas para ativar a coragem de 

sempre nos mantermos em ação”. (LOPES; FABRIS, 2013, p. 111). 

Nesse sentido, é que a evasão não pode ser mais uma preocupação central, no sentido 

de apontar as causas e buscar resolvê-las, pois não adiantará apenas colocarmos os sujeitos 

para dentro do espaço universitário. É preciso pensar a partir da ideia de Gestão da 

permanência, a qual irá analisar as diferentes dimensões envolvidas na questão da evasão, mas 

inclui-se aí a aprendizagem dos sujeitos, uma dimensão pedagógica e não apenas econômica, 

do ponto de vista quantitativo.  

Se a escolarização básica está imersa nesse imperativo da inclusão, principalmente a 

partir de 1990, no ensino superior não se vislumbram perspectivas distintas. Acredita-se que, 

nesse nível de ensino, também ocorre uma formação pautada em processos de 

disciplinarização, que exigem uma preparação acadêmica e não puramente técnica. É preciso, 

portanto, pensar que também aí há a possibilidade de se produzir outros entendimentos acerca 

desta formação. Dessa forma, o tema da inclusão no ensino superior precisa ser relacionado 

não mais apenas para a preocupação com o acesso dos sujeitos diagnosticados com um tipo de 

deficiência, ainda que essa visão esteja muito presente entre os professores. O imperativo da 

inclusão no ensino superior pode ser entendido desde a perspectiva de uma lógica que está 

profundamente enraizada nos modos de vida contemporâneos. Segundo Lopes e Fabris 
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(2013), a inclusão passa a funcionar como uma das condições de efetivação do 

neoliberalismo, estando descrita de diferentes formas e intensidades no corpo social. A 

articulação entre a formação do profissional e as demandas sociais possibilita a associação dos 

números da inclusão ao que Lopes e Rech (2013, p. 211-212) chamam de imperativo de 

Estado: “Todos devem ser incluídos; porém, todos estão incluídos em gradientes diferenciais 

de participação social e educacional”. Trata-se de compreender que os sujeitos vivem sob uma 

condição de in/exclusão. 

Nas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

(BRASIL, 2008, p. 3), legitima-se essa ideia de imperativo, pois a legislação aponta para “[...] 

uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos 

os alunos de estarem juntos aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação”. 

Considerando esses discursos sobre a inclusão no âmbito educacional, pode-se dizer que o 

conceito de inclusão fica restrito à preocupação com a garantia de direitos, ou seja, com o 

acesso de pessoas com deficiência. Tal preocupação é importante, mas não suficiente, já que 

outras questões precisam aparecer como, por exemplo, o que Rocha e Miranda (2009, p. 124) 

apontam como barreiras a serem enfrentadas na universidade: “[...] atitudinais, pedagógicas, 

arquitetônicas, entre outras, que se sobrepõem ao acesso dessas pessoas ao Ensino Superior e 

que seriam superadas se fossem cumpridas as normas de acessibilidade a esse nível de 

ensino”. 

Alguns estudos demonstram que o número de matrículas de alunos com necessidade 

educacional especial no Ensino superior e de ingressantes por meio de algum tipo de cota, 

bolsa ou financiamento tem crescido de forma intensa, trazendo preocupações de diferentes 

ordens. Em relação específica aos alunos com necessidades educacionais especiais, o Censo 

do MEC/INEP de 2012 mostra que houve um crescimento de 358% entre os anos de 2003 e 

2011. (THOMA, 2005). Considerando esses dados, percebe-se que, para atender às demandas 

de inclusão e de acessibilidade e garantir condições de participação e desenvolvimento de 

todos os alunos, os investimentos não podem mais ficar restritos ao acesso, e, como a própria 

legislação atual aponta, a permanência e a aprendizagem dos alunos deve ser o foco das ações. 

Portanto, os desdobramentos são também curriculares e atitudinais nos diferentes âmbitos da 

universidade, apontando novamente para o entendimento da evasão como gestão da 

permanência ou como mobilidade. 

Construídas para buscar uma sociedade mais inclusiva, as categorias e divisões das 

comparações estatísticas nacionais e internacionais de educação contêm sua própria ironia. De 

acordo com Popkewitz & Lindblad (2000), a conjunção da política e da pesquisa rumo ao que 
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a literatura chama de ‘inclusão’ acaba produzindo, de modo irônico, certas categorias de 

exclusão junto às de inclusão.  

Desse modo, pode-se evidenciar que a compreensão em relação ao conceito de 

inclusão expande-se para o Ensino Superior, deslocando a preocupação centrada apenas no 

ingresso dos estudantes, pois a tendência passou a ser facilitar o seu ingresso, mas não se 

preocupar com sua permanência. Uma vez que se amplia o número de matrículas, produzem-

se movimentos externos e internos que remetem à reflexão constante do objetivo da 

instituição e de seu compromisso para com a sociedade e a produção de conhecimento, na 

medida em que ela busca atender a essa “nova demanda”. Como uma universidade Jesuíta, a 

Unisinos tem promovido algumas ações que vão ao encontro dessa preocupação, a fim de 

atender a sua missão de “Promover a formação integral da pessoa humana e sua capacitação 

para o exercício profissional, mediante a produção do conhecimento, o aprendizado contínuo 

e a atuação solidária para o desenvolvimento da sociedade”. (UNISINOS, 2014-2017, p.11). 

  

Projeto evasão no contexto da Universidade Jesuíta: olhar para os números  

 

A Unisinos é uma instituição jesuíta, e tem seus pressupostos ancorados na pedagogia 

inaciana, que tradicionalmente preocupa-se com a promoção da justiça no ambiente 

universitário. Segundo Fuentes
5
, a Pedagogia Inaciana estrutura-se com base em 4 elementos 

fundamentais: Teoria Educativa – Inspiração; Pedagogia Inaciana – Caminho; Metodologia – 

Ferramentas; Gestão - Qualidade Integral. 

Estes quatro elementos visam contemplar a experiência dos sujeitos como dimensão 

pessoal e interior, cada pessoa precisa viver e sentir não apenas ver e ouvir, mas   refletir e ter 

condições de agir sobre ela após a reflexão. Este princípio corrobora com o conceito de 

experiência de Larrosa (2002, p.21) que busca compreender a educação a partir do par 

experiência/sentido. Assim define: “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca”. A experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que 

se experimenta, que se prova. Não aqueles acontecimentos que simplesmente passam, sem 

algum sentido e significado. Os saberes na Pedagogia Inaciana não são simplesmente 

transmitidos, por isso a importância do diálogo e da continuidade da experiência. Segundo 

Dewey (2010, p.26), a medida que a pessoa passa por experiências, vai ressignificando e se 

transformando, de algum modo mudando a si própria, e "[...] toda experiência modifica quem 
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a faz e por ela passa e a modificação afeta [...] o princípio de continuidade de experiência 

significa que toda e qualquer experiência, toma algo das experiências passadas e modifica de 

algum modo as subsequentes". 

Desenvolver um trabalho docente a partir da Pedagogia Inaciana é compreender que 

esse “é o caminho pelo qual os professores acompanham os alunos em seu crescimento e 

desenvolvimento” (FUENTES, s/ano). Esse é articulado em torno de cinco dimensões: o 

contexto, a experiência, a implicação reflexiva, a ação e a avaliação. Ocorre através de “um 

processo consciente e dinâmico, no qual cada um dos passos se integra de tal modo que se 

afetam mutuamente e interagem durante todo o processo, promovendo assim um crescimento 

constante nas pessoas ou grupos de pessoas e instituições, afetando sempre, de alguma forma, 

a realidade envolvida.”(ibibem). 

Importa dizer que, de um modo bastante particular, esse trabalho tem sido realizado. 

As ferramentas não são dadas de antemão, mas podendo ser construídas durante o caminho 

que visa uma qualidade Integral a partir de uma proposta pedagógica com base nos elementos 

anteriormente citados. Uma gestão igualmente preocupada com o crescimento integral e 

permanente dos sujeitos na comunidade que inspira os professores, a cada um agir nessa 

perspectiva. Estes elementos, são os princípios humanistas que iluminam e conduzem os 

processos educativos desenvolvido na Unisinos, pautado na ética, na justiça e na solidariedade 

social. 

Nesse sentido, a Unisinos, inicialmente, realiza ações voltadas para a predição da 

evasão dos alunos na universidade. Os registros mostram os primeiros movimentos em 2001 

com o objetivo de reconhecer o contexto institucional através do histórico de atividades e 

ações. Nesse ano, é implantada a portaria nº 148/2001, que designava a constituição de uma 

comissão, composta por cinco professores para atuar no planejamento estratégico, sendo um 

dos objetivos, a identificação das causas e a proposição de soluções para a redução do índice 

de evasão da universidade.  

A partir dos dados levantados na época, havia a compreensão de que a evasão, no 

Brasil, também estava muito relacionada ao grande aumento do número de alunos 

ingressantes no ensino superior, sendo seus índices similares à outros países da América 

latina, mas três vezes superiores que na Europa. Via-se, então que era necessário trabalhar 

para uma organização, constituição de processos e desenvolvimento de uma cultura 

institucional focada no aluno.  

Entretanto, tratavam-se ainda de estudos e ações isoladas. A partir de 2008, a 

universidade iniciou a realização de projeto de evasão a partir do levantamento e estudo de 
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definições, conceitos para a construção de uma compreensão e diagnóstico acerca da evasão. 

Os resultados desse projeto de evasão foram socializados em 2009, partindo-se para a 

implementação de ações isoladas, mas também voltadas para o Modelo de gestão e criação de 

um Plano institucional de ações.  

Em 2010, a Unisinos inicia um processo de sensibilização da comunidade acadêmica 

(professores e funcionários) e, também, a definição de metas e de ações estratégicas. Em 

2011, ocorre a consolidação das ações integradas através da institucionalização de projetos e 

ações estratégicas. Com a finalidade de identificar boas práticas na atuação dos próprios 

professores, em 2012, a universidade realiza momentos de escuta junto às coordenações de 

curso e grupos de professores. Na época, também é iniciado o estabelecimento de parceria 

com uma empresa na área da tecnologia da informação para o desenvolvimento de uma 

ferramenta tecnológica de apoio.  

Já em 2013, a Universidade constrói um projeto piloto com o uso dessa ferramenta 

que, em 2014, passa a ser utilizada em todas as turmas dos cursos a distância da universidade. 

Através dos resultados obtidos por meio de pesquisa realizada com os alunos e professores 

que usaram a plataforma, parte-se também, em 2015, para a definição do modelo de utilização 

da ferramenta nas turmas presenciais, iniciando um projeto piloto no 1º semestre do ano letivo 

e a ampliação do uso do sistema para todas as turmas de atividades acadêmicas introdutórias 

no 2º semestre.   

Outro movimento importante da instituição foi a implementação de uma Atividade 

Introdutória nos Cursos de Graduação com o objetivo de receber os alunos ingressantes, 

auxiliá-los na sua inserção e constituição como aluno universitário, bem como apresentar o 

curso e as possibilidades de carreira. Essa implementação foi concretizada através da 

Instrução Normativa das Atividades Introdutórias 001/2016 que dispõe sobre as diretrizes   

para a criação de Atividades Acadêmicas Introdutórias nos cursos de graduação, definindo 

também o perfil do professor almejado e a caracterização comum para todos os cursos e 

competências específicas por curso. Para apoiar os professores atuantes nessas Atividades, 

criou-se uma comunidade de aprendizagem no moodle, “Atividades Introdutórias” com o 

objetivo de disponibilizar materiais e informações institucionais.  

Diante desta retomada histórica, percebe-se um deslocamento na forma de perceber o 

fenômeno da evasão, o qual era centrado, inicialmente, nos números que apontavam uma 

preocupação da universidade, tanto que se institui a ferramenta tecnológica a fim de que ela 

pudesse evidenciar os números. Além disso, os gestores e professores realizavam ações para 

modificar o cenário da evasão. Ou seja, com a contribuição tecnológica, foi identificada uma 
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necessidade de promover ações tanto técnicas quanto pedagógicas de intervenção junto aos 

estudantes. A Unisinos descontinuou o uso da ferramenta, mas permaneceu desenvolvendo 

ações, agora para se pensar a gestão da permanência dos alunos, com a criação de um novo 

grupo de professores e coordenadores. 

As propostas que vêm sendo desenvolvidas na Unisinos vão ao encontro de outros 

estudos em torno da temática da evasão e gestão da permanência. Conforme aponta a pesquisa 

de Cruz e Houri (2017) que investigou a democratização do ensino superior, entendendo essa 

como toda a trajetória do aluno sendo o acesso, a permanência e a conclusão do curso. As 

autoras mostram dados de um grande crescimento no acesso ao ensino superior que não 

permanece o mesmo na conclusão dos cursos, apontando, deste modo, um alto índice de 

evasão. A partir dessa realidade, investigaram as iniciativas que as IES têm buscado para 

reverter o quadro de evasão e incentivando a permanência do aluno no ensino superior. O 

estudo mostrou que, para além da análise dos índices, é importante instituir práticas que 

aproximem o aluno da instituição, iniciando pelo contato da coordenação do curso e dos 

professores. Estar atento e identificar aqueles alunos que apresentam uma necessidade 

educacional especial. Além disso, o estudo aponta para a necessidade de explorar toda 

estrutura física disponível na universidade e envolver a comunidade universitária a partir das 

especialidades para fazer a gestão da permanência do aluno. Na Unisinos, percebe-se a 

efetivação desses movimentos no projeto em andamento, o qual delineamos no tópico a 

seguir. 

 

Projeto Gestão da permanência na atualidade: um olhar para as práticas 

 

No ano de 2017, último ano do quadriênio do projeto estratégico da universidade, a 

proposta foi reunir um grupo de trabalho para promover ações que visam compreender e 

apoiar diferentes setores da universidade, principalmente o trabalho dos professores.  A 

permanência do aluno na Instituição, bem como sua formação profissional, deveria ser 

fomentada por atividades voltadas ao acolhimento dos alunos, acompanhamento da 

aprendizagem e ao atendimento de suas necessidades especiais com o propósito de subsidiar 

as práticas pedagógicas dos professores e dos tutores. O trabalho desse grupo esteve pautado 

nos seguintes objetivos: Identificar indícios e causas que levam à evasão do aluno; Propor 

ações de formação que visam a construção da identidade Unisinos, compreendendo 

professores, coordenação de curso e diferentes setores envolvidos no atendimento ao aluno; 

Elaborar e acompanhar estratégias visando a permanência do aluno. 
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Com reuniões periódicas para implementação de tais ações, este grupo desenvolveu a 

atualização da comunidade de aprendizagem “Atividades Acadêmicas Introdutórias” para 

“Gestão da Permanência”, visando, assim, subsidiar o trabalho pedagógico dos professores e 

dos tutores nessas Atividades Acadêmicas. Esse espaço possibilita auxiliar o professor e tutor 

em situações vivenciadas na sala de aula, bem como na condução de ações relacionadas a 

gestão da permanência. Nesta comunidade, além de disponibilizar materiais e informações 

úteis, pretende-se futuramente torná-la mais interativa, a fim de constituir um espaço de 

repositório de acompanhamento de práticas e de compartilhamento de experiências.  

A escuta de coordenadores, professores atuantes das Atividades Introdutórias sobre 

suas práticas nestas Atividades Introdutórias, subsidiam as análises desenvolvidas neste texto. 

A partir desse levantamento, identificamos que, em alguns cursos, a Atividade introdutória 

tem como foco as especificidades da área, a inserção do aluno na profissão e as possibilidades 

de carreira no mercado de trabalho, bem como suas contribuições sociais conforme orienta a 

Instrução Normativa 001/2016 da Universidade. Mesmo aqueles cursos nos quais a Atividade 

Introdutória ainda não foi reformulada
6
, já procuram evidenciar ações nesse sentido como, por 

exemplo, o curso de História, que adequou uma de suas Atividades Acadêmicas, conforme 

depoimento do coordenador: “No currículo atual, não temos uma AA especificamente 

introdutória. O que faço nessa AA é fornecer aos alunos uma noção do que é História e do 

ofício do historiador, bem como uma ideia de mercado de trabalho [...]”. Identificamos que 

tais práticas se voltam para a construção da identidade e da carreira profissional. 

Se a universidade inicia sua preocupação com a evasão, compreendendo que esta pode 

estar relacionada a uma opção do aluno que decide se desligar do curso por sua própria 

responsabilidade, por definir outros projetos para o seu curso formativo (BUENO, 1993); 

evidencia-se que - a partir da compreensão dos desafios institucionais relacionados -  pode 

haver outras questões que interferem na continuidade da formação do estudante. Questões 

estas que desafiam a própria instituição a se ver como uma das responsáveis nesse processo, 

incentivando estratégias que visam contribuir nessa premissa de permanência e formação 

integral do estudante. Dessa forma, pode-se considerar o que Ristoff (1999) afirma sobre a 

complexidade de fatores que estão associados à concretização de expectativas e necessidades 

pessoais dos estudantes.  

De acordo com o relato do professor do curso Engenharia Civil, evidencia-se outra 

prática com a pretensão de aproximar o aluno com o campo profissional:  

[...] é proposto aos alunos um trabalho individual de planejamento de seu curso de graduação. As variáveis 
existentes para esse plano são: a grade curricular com seus pré-requisitos materializada em um fluxograma, o 

                                                             
6 Os cursos estão em processo de atualização para atender a IN001/2016.  
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tempo e horários disponíveis pelo acadêmico para realizar suas atividades acadêmicas, sua capacidade de 

investimento financeiro para arcar com o pagamento dos créditos contratados por semestre e uma grade de 

ofertas de horários e turmas, estimados, das AA durante os 10 semestres letivos do Curso. Eles devem elaborar 

um planejamento de todo o curso, baseado no PPP do mesmo, estabelecendo uma meta de formatura. Ao 

cumprir esta prática o aluno toma contato com todas as AA propostas, suas cargas horárias, seus pré-

requisitos, e suas caracterizações. Isso ajuda a entender a complexidade do Curso e a motivá-los para alterar o 

planejamento em função de seus interesses pessoais. O aluno visualiza com clareza os caminhos críticos de sua 

caminhada acadêmica e busca soluções para viabilizar sua formatura. É orientado para refazer seu 

planejamento a cada matrícula semestral. 

  

Nessa perspectiva, de instigar o aluno a se identificar com o saber específico da 

profissão, também foram identificadas outras práticas que remetem ao acolhimento do 

estudante à universidade possibilitado pelo professor da Atividade em que o aluno está 

ingressando no curso. Tais práticas evidenciam essa gestão da permanência do estudante na 

medida em que o professor passa a preocupar-se em construir o sentimento de pertença do 

mesmo na instituição. Ou seja, se em determinado momento, essas ações eram determinadas 

por gestores, estando alheio a sala de aula, percebe-se pelos relatos das práticas desenvolvidas 

pelos professores que passar a ser uma preocupação pedagógica.  

No Curso de Realização Audiovisual, o professor da Atividade Introdutória propõe 

que a turma conheça os espaços da universidade, conforme descrito a seguir:     

Reconhecimento e integração com o Campus através de exercício prático de gravações de mini-curtas em 
diversos espaços da Universidade, sendo estes escolhidos através de pesquisa prévia, potencializando o 

encontro com o diversificado universo físico da Universidade.  

 

Nas práticas pedagógicas no Ensino Superior passam a ganhar centralidade a ruptura 

entre o Ensino Médio e o ingresso na universidade. Como um exemplo relata-se o depoimento 

de um professor do curso de Relações Internacionais:   

 

[...]alertar aos estudantes para que vejam o mundo para além dos parâmetros e paradigmas do senso comum e 
do Ensino Médio [...] buscar o domínio da linguagem [...]. Isso desde o primeiro dia de aula fortalece a 

importância da presença do estudante e sua permanência na universidade. 

 

Retomando Bueno (1993) estas são práticas que podem produzir a perspectiva de 

permanência do aluno na instituição, diante de uma dificuldade, de um estranhamento desse 

âmbito de ensino. Ainda que sabemos que outros fatores interferem nessa permanência, os 

quais muitas vezes, não dependem das práticas dos professores ou mesmo de ações instituídas 

pela universidade.    

Da mesma forma os resultados do estudo de Silva e Marques (2017) apontam que 

estas são ações possíveis para a gestão da permanência no Ensino Superior. Segundo os 

autores, é possível garantir a permanência do estudante no curso e prevenir a evasão, 

buscando a sua inclusão social e formação cidadã (Silva e Marques, 2017). 
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Considerações finais 

 

Diante desse cenário atual pode-se afirmar que a ênfase na Gestão da Permanência do 

estudante, em detrimento de uma preocupação com a evasão no sentido mais quantitativo, 

produz deslocamentos na forma de compreender esse estudante e os desafios implicados nesse 

ingresso no curso superior. Nesse sentido, considerar as necessidades dos estudantes, por um 

lado, atende a premissa atual instituída pelo movimento da inclusão de todos na universidade, 

mas por outro, colocam-se desafios às práticas dos professores que não podem mais ser as 

mesmas.  

Tais desafios estão implicados na produção de números positivos como, por exemplo, 

considerando apenas o ingresso no Ensino Superior, sem evidenciar a sua permanência ou as 

práticas que são necessárias para garanti-la. Portanto, faz-se necessário retomar a 

compreensão sobre a Gestão da Permanência, considerando assim, as diferentes dimensões 

envolvidas nas questões de evasão, como também a aprendizagem e formação dos sujeitos a 

partir de uma ênfase na dimensão pedagógica.   
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