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Eixo temático: 1. Permanência e Fidelização na Educação Superior. 

 

Resumo: Este artigo se destina a apresentar a pesquisa de iniciação científica desenvolvida ao 

longo do ano de 2017. A pesquisa teve o objetivo de investigar o percentual de evasão nos 

cursos de graduação da Unioeste – Campus Francisco Beltrão, entre os ingressantes de 2016. 

Na fase inicial da pesquisa, o objetivo foi reconhecer os trabalhos já realizados acerca da 

evasão da educação superior, sobretudo em universidades estaduais. Para isso, realizou-se 

uma pesquisa do tipo estado da arte. Dos artigos localizados pelas ferramentas de busca foram 

selecionados oito que correspondem aos parâmetros da pesquisa. Quatro destes artigos estão 

publicados em revistas científicas e quatro em eventos científicos. Os artigos se referem a 

estudos bibliográficos sobre o tema, identificação das variáveis que promovem a evasão e 

dois artigos que indicam encaminhados necessários. Na segunda fase da pesquisa, construiu-

se um instrumento de tabulação dos dados coletados por meio do sistema de gestão acadêmica 

e permitiu identificar a situação da matrícula de todos ingressantes dos cursos de graduação 

do ano de 2016, após a matrícula do ano de 2017. Desta forma, identificou-se o percentual de 

evasão geral e de cada curso de graduação da Unioeste, campus de Francisco Beltrão, neste 

período. 
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Introdução 

 

A evasão nos cursos de nível superior se tornou um fator preocupante entre as 

universidades, não se podem identificar os motivos exatos pelos quais os discentes 

abandonam seus respectivos cursos nas diferentes universidades, ainda que existam estudos 

pontuais. Sendo assim, por meio da pesquisa sobre o tema Evasão nas Universidades 

Estaduais, busca-se compreender os contornos desse fenômeno e desenvolver, de forma 

particular, um estudo na Unioeste – Campus Francisco Beltrão.  

A pesquisa, que se desenvolveu por meio de iniciação científica, teve o objetivo de 

compreender como esse fenômeno ocorre nos cursos de graduação da Unioeste – Campus 

Francisco Beltrão. A pesquisa foi desenvolvida em duas fases: um primeiro momento de 

aproximação teórica ao objeto de investigação, por meio de um estudo de estado do 

conhecimento. Na segunda fase se identificou o percentual de estudantes ingressantes do ano 
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de 2016, em todos os cursos do campus, e a situação individual após o processo de matrícula 

no ano de 2017.  

A pesquisa teve início no mês de maio de 2017 e sua etapa inicial foi identificar 

artigos científicos relacionados ao tema, os quais deveriam ser revisados por pares, 

divulgados por meio do sítio eletrônico da CAPES – Periódicos. Definiu-se também o ano de 

2009 como ponto de partida para pesquisa, uma vez que foi a partir desse ano que programas, 

como por exemplo, o SISU – Sistema de Seleção Unificada - passou a fazer parte da vida dos 

futuros acadêmicos, proporcionando mais uma oportunidade de acesso à universidade.  

Para proceder à busca de artigos no referido portal utilizaram-se as palavras “evasão” 

e “universidades estaduais” como parâmetros de busca, tanto de forma simples, quanto na 

avançada. De acordo com os filtros utilizados, se obteve como resultado vinte e um artigos.  

No entanto, nenhum desses artigos, se referia exatamente ao objetivo da pesquisa, tratavam da 

evasão no ensino básico, universidades privadas e federais, educação a distância como nova 

modalidade de ensino, Proeja, formação de professores, plano nacional de educação. As 

poucas referências sobre evasão, não se relacionavam à evasão dos alunos das universidades 

estaduais. Outros filtros tampouco se mostraram eficientes para localizar trabalhos que 

abordassem a temática.  

Dessa forma, a pesquisa foi realizada novamente, agora com a utilização da ferramenta 

de busca “Google Acadêmico”, utilizando os mesmos parâmetros de busca. Entretanto, 

retornam artigos publicados em revistas científicas e eventos nacionais e internacionais, 

novamente apresentando temáticas mais abrangentes do que “evasão em universidades 

estaduais”. Dado a significância dos trabalhos e pela necessidade de delimitar a abrangência 

do estudo, optou-se por analisar artigos provenientes de revistas e evento científico que 

tratassem da evasão na educação superior, causas, consequências e ações referentes a este 

fenômeno. Com este resultado foram selecionados, após leitura de resumos, oito artigos. Entre 

eles, quatro artigos apresentados em eventos e quatro artigos publicados em revistas; um dos 

artigos selecionado é anterior a 2009, mas por critério de relevância, foi mantido nesta análise. 

Estes artigos apresentam questões como políticas públicas, alternativas, intervenções, 

pesquisas bibliográficas. 

 

Os que se divulga sobre a evasão na educação superior 

 

Os artigos selecionados foram agrupados por afinidades, ou seja, categorias 

construídas após a leitura e identificação de seus objetivos. As categorias elencadas foram: 

estudos bibliográficos, variáveis sobre evasão e intervenção.   



 

Como estudos bibliográficos do tema foram analisados os artigos “Abandono na 

educação superior: um estudo do tipo estado do conhecimento”, publicado na Revista 

Educação por Escrito, volume cinco, número dois, de 2014 (SANTOS, 2014); “A evasão na 

educação superior no Brasil: uma análise da produção de conhecimento nos periódicos Qualis 

entre 2000-2011” (MOROSINI, et al, 2012), apresentado na I CLABES - Primera 

Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior e “Evasão e 

avaliação institucional no ensino superior: uma discussão bibliográfica” (BAGGI & LOPES, 

2011), publicado na Revista Avaliação, volume dezesseis, número dois. Nessa categoria, 

portanto, foram analisados dois artigos publicados em revista e um artigo publicado em 

evento científico.  

Em uma segunda categoria estão os artigos que se referem às variáveis da evasão, 

apontando questões internas e externas do fenômeno. São eles: “Panorama da evasão no 

ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e soluções” (LOBO, 2012), artigo 

publicado na Revista ABMES, caderno número vinte e cinco, de 2012; “Considerações sobre 

a evasão escolar no ensino superior” (GOMES, 2000), publicado na Revista Nuances, volume 

quatro; “Evasão no ensino superior: estudo dos fatores causadores da evasão no curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES – MG”, 

(Dias et al, 2010), apresentado no Congresso USP de Iniciação Cientifica em Contabilidade e 

“Evasão no ensino superior: tendências e resultados de pesquisa” (LIMA & ZAGO, 2016), 

publicado nos anais da XI Reunião da Anped-Sul Curitiba. Sendo assim, nessa categoria 

foram analisados três artigos publicados em revistas e um apresentado em evento científico. 

 Na terceira e última categoria, encontram-se os artigos relacionados às intervenções 

sobre a evasão. Nesta categoria foram analisados os artigos “Aprimoramento da gestão 

acadêmica: intervenções e alternativas para controle da evasão estudantil” (SILVA JUNIOR 

et al, 2014), apresentado durante o XIV Colóquio Internacional de Gestão Universitária e o 

artigo mencionado na categoria anterior que também faz referência à intervenção, “Panorama 

da evasão no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e soluções” (LOBO, 2012), 

artigo publicado na Revista ABMES, cadernos número vinte e cinco, 2012. Foram analisados 

um artigo publicado em revistas e um apresentado em evento científico.  

 Com base nos artigos analisados, é possível observar a evasão como um fenômeno 

atual e complexo, entretanto, conforme destaca Lobo (2012, p. 1) é preciso analisar “as razões 

do tardio reconhecimento da evasão como um sério e importante problema por parte do 

governo, das instituições de ensino superior (IES)”. Dias et al (2010) destaca que a evasão 

tem características diversas que podem ser internas ou externas, ou seja, a permanência do 

acadêmico na universidade depende de um conjunto de ações que envolvem a universidade, o 



 

acadêmico e o sistema de ensino. Não basta o acadêmico ter acesso à universidade, é preciso 

garantir sua permanência.  

 O difícil processo de acompanhamento da permanência e identificação da evasão, em 

muitos casos retardam ações de enfrentamento do problema. Lobo (2012) destaca que essa 

dificuldade se deve em partes à difícil categorização da evasão, pois existem “diferentes tipos 

de evasão: a evasão do curso, a evasão da IES e a evasão do sistema, todas derivadas de 

diferentes cálculos da evasão dos alunos” (LOBO, 2012, p. 7). 

Lobo (2012, p 14-15), apresentada possíveis causas para a evasão, entre elas 

destacam-se algumas que podem ser relacionadas com as instituições públicas, como a baixa 

qualidade da educação básica brasileira; a baixa eficiência do diploma do ensino médio; a 

escolha precoce da especialidade profissional; a dificuldade de mobilidade estudantil; a falta 

de pressão para combater a evasão; a enorme quantidade de docentes despreparados para o 

ensino e para lidar com o aluno real. 

Esses fatores demostram a necessidade de estudos particularizados, que apontem o 

percentual de evasão de cada instituição, a partir da sua realidade, e também que identifiquem 

as causas que tem variáveis de acordo com a situação, localização e público de uma 

determinada instituição. Esse procedimento pode causar embaraços para a produção de um 

índice global de evasão, entretanto tem maior potencialidade de colaborar com os gestores 

para o enfretamento dessa problemática.  

A pesquisa desenvolvida por Santos Junior et al (2014) e publicada no XIV Colóquio 

Internacional de Gestão Universitária enfatiza a necessidade de auxiliar os gestores das 

universidades no entendimento da gravidade do tema, pois se compreende que é por meio 

desses, que podem ocorrer as mais significativas intervenções. 

 

Evasão dos ingressantes dos cursos de graduação do ano de 2016 da Unioeste, 

Campus Francisco Beltrão 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de identificar o percentual de evasão de 

estudantes de graduação dos cursos da Unioeste, Campus de Francisco Beltrão com a 

finalidade de conhecer os dados concretos relativos à realidade do campus, bem como, 

identificar os fatores que levam os estudantes a deixarem de frequentar a universidade. Desta 

forma, trata-se de um estudo exploratório sobre a situação de matrícula dos acadêmicos do 

campus. Entretanto, por se tratar de um estudo desenvolvido por meio de iniciação científica, 

não foi possível, em decorrência do período estipulado, proceder à identificação dos fatores 

que levaram os estudantes a evadirem.  



 

O registro da situação dos estudantes Unioeste ocorre por meio do Sistema de Gestão 

Acadêmica Academus. Por meio dos dados registrados nesse sistema é possível conhecer a 

situação da matrícula de todos os estudantes que ingressam na instituição. Para conhecer a 

situação dos estudantes que ingressaram no ano de 2016 elaborou-se uma tabela para 

sistematizar as situações encontradas no registro acadêmico.  

A metodologia utilizada para a elaboração da tabela, cuja função é identificar quem 

são e quais são as situações que os acadêmicos ingressantes no ano de 2016 se encontram, se 

deu por meio da avaliação de alguns fatores relevantes, como por exemplo: acadêmicos 

ingressantes via sistema de seleção unificada - SISU e via vestibular próprio da instituição, se 

fizeram a opção por ingresso por cotas ou ampla concorrência, os “não cotistas”. A partir 

dessa definição, com a participação da secretaria acadêmica, foram elencadas as possíveis 

variáveis da situação de matrícula, sendo elas: cursando, abandono, trancado, cancelado, 

cancelado por abandono, transferência interna, transferência externa e jubilado.  

Desta forma, os dados gerados e coletados do sistema acadêmico foram tabulados 

conforme a tabela: 

 

Tabela 1 – Variáveis da situação de matrícula. 
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SISU 

Cotista                 

  

Não-cotista                 

Vestibular 

Cotista                 

Não-cotista                 

Outros 

Transf.                 

Diplomados                 

Fonte: Elaboração de Vanice Schossler Sbardelotto e Daniele de Witt, 2018. 

 

A secretaria acadêmica forneceu as listas com a informação sobre os ingressantes de 

2016 de todos os dez cursos do Campus de Francisco Beltrão, considerando que um dos 

cursos possui uma turma no período matutino e outra no período noturno. Esta tabulação dos 

dados ocorreu de forma manual e fora verificado a situação de cada acadêmico 

individualmente, uma vez que as listas não fornecem informações diretas, sobretudo ao que se 

refere a situação da matrícula dos estudantes que optaram pelo ingresso pelo sistema de cotas.  



 

Por fim, após a identificação da situação de cada acadêmico, esses dados foram 

transferidos à tabela, originando assim os gráficos que são apresentados a seguir, os quais 

permitem um olhar mais crítico e concreto da realidade da evasão universitária no campus em 

Francisco Beltrão.  

 

A situação dos estudantes do Campus de Francisco Beltrão 

 

 A partir dos apontamentos de Lobo (2012), dada às inúmeras particularidades de cada 

instituição, torna-se complexo concluir um índice geral de evasão de um sistema. Assim 

como, essa preocupação deve estar presente na gestão e acompanhamento das universidades 

públicas, visando aperfeiçoar os gastos públicos e cumprir a função social da universidade de 

formar pessoal em nível superior.  

 Neste estudo, a partir da captação da situação dos ingressantes de 2016 após a 

matrícula de 2017 foi possível identificar os ingressantes por forma de ingresso, vestibular 

próprio, sistema de seleção unificada e outros processos de ingresso, como transferência e 

outros; identificar os estudantes que optaram pelo ingresso pelo sistema de cotas – que na 

Unioeste se destina a estudantes que concluíram todo o ensino médio em escolas públicas; 

identificar os estudantes, por forma de ingresso e que optaram por cotas, que abandonaram, 

trancaram ou cancelaram suas matrículas.  

 Desta forma, este estudo utilizou o número global de matrículas, não sendo, portanto, 

um estudo de amostragem e dos dados foram coletados por meio de relatórios 

disponibilizados pela Secretaria Acadêmica do Campus e estão registrado no sistema de 

gestão Academus.  

 Após a análise dos dados observou-se que, cerca de 25% das matrículas realizadas em 

2016 não foram renovadas em 2017, conforme aponta o gráfico 01: 

Gráfico 01: Situação de matrículas de 2016, em 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus. 

 

 Entre as 114 matrículas que se encontraram em 2017 em situação diversa da regular, 

constatou-se que havia abandono, trancamento, transferência e cancelamento – quando o 



 

estudande formaliza seu processo de desistência da vaga, cancelamento por abandono – 

quando o estudante abandona o curso e não informa oficialmente a Secretaria Acadêmica, de 

forma que essa situação somente é reconhecida após o processo de matrícula do ano 

subsequente. Essa distribuição pode ser observada no Gráfico 02: 

 

Gráfico 02: Situação dos ingressantes de 2016 em 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus. 

  

Essas situações foram observadas tanto em estudantes que ingressaram pelo vestibular 

próprio, quanto pelo sistema de seleção unificada – SISU.  Conforme pode ser observado no 

Gráfico 03, há uma similaridade no número de estudantes que seguem com matrícula regular, 

de acordo com a forma de ingresso. Assim como observa-se mais abandono e cancelamento 

entre os estudantes que ingressaram pelo Sisu.  

 

Gráfico 03: Situação por forma de ingresso. 

 

Fonte: Sistema Academus. 

 

 Considerando que o maior número de abandonos e trancamentos ocorreu entre os 

ingressantes do Sisu, observa-se que a maior incidência foi entre estudantes não cotistas, 

conforme observa-se no gráfico 04. Ressaltando que estes são dados globais do campus e 

sofrem alterações em cada curso, conforme se apresentará a seguir.  

 

Gráfico 04: Situação em relação ao ingresso 



 

 

Fonte: Sistema Acadêmico. 

 

De forma geral, em relação aos estudantes que ingressaram nos cursos de graduação 

da Unioeste em Francisco Beltrão no ano de 2016, após a renovação de matrícula em 2017, 

contata-se que em torno de 25% dos estudantes não se encontram com a matrícula em 

situação regular. Houve mais abandono entre os estudantes que ingressaram pelo sistema de 

seleção unificada e não cotistas.  

 Não foi possível, nos limites desta pesquisa, identificar as causas da não renovação 

regular da matrícula. Desta forma, esta temática, além do acompanhamento da série histórica 

destes ingressantes, será objeto de novas pesquisas.  

 

A situação dos estudantes por curso de graduação do Campus de Francisco 

Beltrão 

 

 Os cursos de graduação da Unioeste, Campus Francisco Beltrão, são ofertados em 

período matutino, noturno ou integral, como é o caso do curso de Medicina.  

 Os estudantes podem ingressar de diferentes formas: pelo vestibular próprio, pelo 

Sistema de Seleção Unificada – SISU ou ainda como portadores de diploma ou transferência. 

No estudo estas formas diversas de vestibular e SISU foram denominadas, “outras formas de 

ingresso”. A Universidade aderiu ao ingresso pelo SISU em 2014, ofertando 50% de suas 

vagas por essa via, as outras vagas são preenchidas pelo vestibular próprio. Em ambos os 

casos, se reserva 50% das vagas para estudantes cotistas – que são egressos do Ensino Médio 

exclusivamente público, ou estudantes bolsistas de escolas particulares.  

 

Administração 

 O curso de Administração é ofertado no período noturno e anualmente são 

disponibilizadas 40, de acordo com o Projeto Político Pedagógico.  No ano de 2016, 

ingressaram 42 estudantes, 22 pelo SISU e 20 por meio do vestibular próprio. No ano de 

2017, 28,8% dos estudantes não encontravam em situação regular. 



 

 Dentre os estudantes que não se encontram com em situação regular, observou-se a 

maior incidência de abandono entre os estudantes não cotistas, ainda que se observe uma 

igualdade, a partir da forma de ingresso, entre estudantes que abandonaram o curso, conforme 

o gráfico 05. 

 

Gráfico 05: Situação dos estudantes de Administração, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

 

Direito 

 O curso de Direito é ofertado no período matutino e anualmente disponibiliza 40 

vagas, sendo 20 delas destinada o ingresso via Sisu e 20, ao vestibular. No ano de 2016, 

ingressaram 40 acadêmicos, dos quais, 12,5% não se encontravam em situação regular em 

2017. 

 Entre os estudantes de Direito, observaram-se dois casos de trancamento de matrícula 

e dois casos de abandono, um entre cotistas e outro entre não cotistas. 

 

Gráfico 06: Situação dos estudantes de Direito, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

 

Ciências Econômicas 

O curso de Ciências Econômicas é ofertado no período noturno e anualmente 

disponibiliza 50 vagas para ingresso. No ano de 2016, ingressaram 56 acadêmicos, dos quais 

23% não se encontravam com matrícula regular em 2017.  



 

 Dentre os estudantes que ingressaram em 2016, 13 não renovaram a matrícula em 

2017, sendo que 12 abandonaram o curso e apenas um estudante trancou sua matrícula. 

Houve maior desistência entre os estudantes cotistas que ingressaram pelo Sisu.  

 

Gráfico 7: Situação dos estudantes de Ciências Econômicas, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

 

Geografia Bacharelado 

 No curso de Geografia Bacharelado ingressaram 43 estudantes no ano de 2016, destes, 

46,51% não estão com a matrícula em situação regular. O curso é ofertado no período noturno 

e tem duração mínima de 4 anos.  

 Observou-se que o maior índice de cancelamento da matrícula ocorreu entre 

estudantes não cotistas que ingressaram pelo SISU, por outro lado, o maior número de 

estudantes que mantiveram, em 2017, a matrícula em situação regular, também ingressaram 

pelo SISU. Observou-se ainda um baixo número de ingressantes pelo vestibular próprio e 

destes, 45,45% abandoram o curso, de acordo com o gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Situação dos estudantes de Geografia Bacharelado, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

  

Geografia Licenciatura 

 No curso de Geografia Licenciatura, que funciona no período noturno, ingressaram, 

em 2016, 42 estudantes. Destes, 23,8% não mantiveram sua matrícula em situação regular. 



 

 Entre os estudantes que abandonaram o curso os maiores índices são observados entre 

estudantes que ingressaram pelo SISU, como não cotistas e entre os que ingressaram pelo 

vestibular pelo sistema de cotas. Não se observa trancamento ou transferência entre os 

estudantes que não estão com a matrícula em situação regular.  

 

Gráfico 9: Situação dos estudantes de Geografia Licenciatura, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

 

 Medicina 

 O curso de Medicina é ofertado em período integral e no ano de 2016, ingressaram no 

curso 44 estudantes e uma estudante oriunda do Programa PEC-G, poderia ter cursado, 

entranto não efetivou sua matrícula. Destes 6,81% estão em situação diversa da regular e, de 

acordo com os dados da Secretaria Acadêmica, estes estudantes cancelaram suas matrículas.  

 Somente entre os estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas no vestibular, não 

se observou cancelamento.  

 

Gráfico 10: Situação dos estudantes de Medicina, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

 

 Nutrição 

 O curso de Nutrição é ofertado no período matutino e recebeu em 2016, 43 estudantes; 

destes em 2017, 34,9% não estavam com matrícula em situação regular.  



 

 Entre os estudantes que não estavam com a matrícula em situação regular, observa-se 

cancelamento por abandono, cancelamento, trancamento e abandono. Não houve nenhuma 

transferência entre estes acadêmicos.  

O maior índice de abandono foi observado entre os estudantes ingressantes pelo SISU, 

não cotistas, conforme o gráfico 11: 

 

Gráfico 11: Situação dos estudantes de Nutrição, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

  

Serviço Social 

 O curso de Serviço Social é ofertado no período matutino e recebeu 41estudantes 

ingressantes no ano de 2016. Destes, 35,6% não estavam com a matrícula em situação regular 

em 2017. 

 O maior índice de desistência do curso observa-se entre ingressantes não cotistas pelo 

vestibular e SISU. Entretanto, houve poucos ingressantes pelo vestibular, apenas 15 e destes, 

6 abandonaram o curso e um estudante fez o trancamento da matrícula.  

 

Gráfico 12: Situação dos estudantes de Serviço Social, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

 

Pedagogia – Turno Matutino 

 O curso de Pedagogia oferta turmas em período matutino e noturno. Sendo que os 

dados que seguem se referem à turma matutina. No ano de 2016 ingressaram 52 estudantes, 

destes 27% não estavam com a matrícula em situação regular no ano de 2017.  



 

Entre os estudantes que não estavam com a situação regular, observou-se transferência 

interna, cancelamento por abandono, cancelamento e trancamento de matrícula.  

 O maior índice de abandono ocorreu entre estudantes não cotistas que ingressaram 

pelo SISU e vestibular. Quatro das sete vagas ocupadas por outros processos de ingresso 

continuam em situação regular.  

 

Gráfico 13: Situação dos estudantes de Pedagogia - matutino, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

  

Pedagogia – Turno Noturno 

 Na turma de Pedagogia ofertado no período noturno, ingressaram 55 estudantes. 

Destes, 16,4% não estavam com a matrícula em situação regular em 2017. 

 Observou-se transferência interna, cancelamentos, abandono e trancamento de 

matrículas. As desistências ocorreram em mesmo número entre estudantes que ingressaram 

pelo SISU, entre cotistas e não cotistas e ingressantes pelo vestibular, não cotistas. Apenas 

entre os ingressantes pelo vestibular, pelo sistema de cotas não se observou desistências ou 

trancamento, conforme o gráfico 14: 

 

Gráfico 14: Situação dos estudantes de Pedagogia - noturno, pós rematrícula de 2017. 

 

Fonte: Sistema Academus.  

 

Conclusões 

 



 

Foi possível observar no primeiro momento da pesquisa, que embora a evasão seja 

uma temática atual na realidade acadêmica, não há produções bibliográficas significativas. A 

maior concentração de produções científicas está relacionada à evasão no setor privado, 

porque este depende fundamentalmente do estudante cliente. 

No que se refere ao setor público essa preocupação recai sobre o desempenho do papel 

social da instituição pública que deve produzir e socializar conhecimentos. Nesse sentido, a 

discussão sobre a evasão deveria ser inserida da pauta de preocupações institucionais.  

 No caso específico da Unioeste, Campus Francisco Beltrão, há iniciativas de 

diferentes grupos no sentido de acompanhar o desempenho acadêmico e buscar a ocupação 

das vagas e conclusão dos cursos pelos ingressantes.  

 As constatações possíveis neste estudo podem contribuir com a realização de ações 

institucionais no sentido de diminuir os índices de evasão do primeiro para o segundo ano, 

que nos anos analisados na pesquisa se aproximaram de 25% dos ingressantes.  

 Outra constatação possível é que o maior índice de desistência se encontra entre 

estudantes não cotistas e ingressantes pelo SISU, embora se observe, em diferentes cursos, um 

baixo ingresso via vestibular.  

Neste acompanhamento realizado com os ingressantes de 2016 não foi possível, nos 

limites da pesquisa, identificar os motivos que levaram os estudantes ao abandono dos cursos. 

Esta preocupação dará motivo a novas pesquisas, assim como, pretende-se acompanhar a 

situação de matrícula destes ingressantes até a conclusão dos cursos de graduação, a fim de 

verificar se o percentual de abandono se mantém ao longo do curso ou se ocorre um 

percentual decrescente.  
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