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Resumo: A evasão no ensino superior é um fenômeno educacional complexo, com 

consequências sociais, acadêmicas e econômicas que, para Tinto (1975, 1989), está ligado a 

fatores acadêmicos, como a falta de integração ao ambiente universitário e dificuldade de 

responder às demandas da universidade, bem como à integração social do estudante. A 

integração social e acadêmica é afetada por condições da vida antes e durante a vivência 

universitária, as quais levam à decisão de permanecer ou evadir do curso. Na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, a partir do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), foi criado um curso noturno de Odontologia, 

visando maior acolhimento de trabalhadores na educação superior. Alia-se nesse contexto a 

política de Ações Afirmativas, trazendo mudanças no perfil desse estudante. Entendendo que 

o sucesso dessas políticas na promoção de justiça social (RAWLS, 2008; FRASER, 2006) não 

se restringe ao acesso à vaga, mas passa pelo êxito do estudante no curso até sua conclusão, o 

presente estudo apresenta resultados do acompanhamento da permanência e evasão no curso 

de Odontologia (diurno e noturno), o qual integrou o Programa de Apoio à Graduação. Os 

dados foram coletados no sistema de graduação e analisados pela distribuição de frequência 

utilizando o software IBM SPSS Statistics. Foi considerada evasão a saída do curso e do turno 

por qualquer motivo que não a diplomação. Entre 2010/2 e 2017/2 foram oferecidas 660 

vagas no curso diurno e 240 no noturno por vestibular ou Sisu. A evasão foi de 91 estudantes 

no diurno e 67 no noturno. A principal forma de evasão no diurno foi abandono (50,5%), 

enquanto no noturno 64,1% dos estudantes evadiram para ingressar em outro curso na 

Universidade por meio de novo processo seletivo ou transferência. Entre os estudantes que 

mudaram de curso na mesma Universidade, a maior parte do curso diurno foi para 

Administração, Engenharia, Medicina; do noturno foram para o curso diurno de Odontologia 

da mesma instituição. Apesar da mudança de um curso para outro ser considerada uma evasão 

positiva para o estudante, causa problemas sociais e econômicos para a instituição que fica 

com vagas ociosas, especialmente quando se trata de uma universidade pública. Os resultados 

encontrados são relevantes para subsidiar a gestão do curso e da Universidade, assim como 

das políticas públicas e da legislação educacional, na condução de estratégias que promovam 

a permanência do estudante no curso que desejar até sua conclusão. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa de 

acompanhamento da permanência e evasão de estudantes do ensino superior realizado no 

curso de Odontologia (diurno e noturno) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), o qual integrou o Programa de Apoio à Graduação (PAG) desenvolvido nessa 

Universidade. 

No período de 2003 a 2011, o Brasil viveu um importante processo de expansão da 

educação superior no setor público, com o aumento de 111% nas vagas de cursos de 

graduação (BRASIL, 2012a). O Plano de Expansão e Reestruturação das Universidades 

Federais (REUNI) foi o maior responsável por esta expansão, principalmente por meio da 

ampliação de vagas no período noturno (ANDIFES, 2010). Este movimento ganha ainda mais 

relevância ao verificarmos o quanto a educação superior tem sido elitista e excludente em se 

tratando dos grupos sociais em situação de vulnerabilidade socioeconômica e do trabalhador 

que deseja estudar, os quais encontram no setor privado a maior oferta de vagas noturnas, 

especialmente em cursos mais concorridos, como os da área da saúde, por exemplo (BITTAR; 

ALMEIDA;VELOSO, 2008). A democratização do acesso à educação superior deu-se 

também por meio da política de Ações Afirmativas, com a reserva de vagas para a população 

de baixa renda, pretos, pardos e indígenas (BRASIL, 2012b).  

Entendemos o acesso dos grupos sociais menos favorecidos à educação como um 

desafio na perspectiva da justiça social. Não basta a oferta de mais vagas. A democratização 

da educação superior requer promoção de condições de permanência do estudante no curso 

até sua conclusão com êxito.  

Neste sentido, a UFRGS, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, desenvolveu o 

Programa de Apoio à Graduação (PAG) visando diminuir a retenção e a evasão dos 

estudantes, assim como promover a formação discente por ações que possibilitem a ampliação 

e a reconstrução de saberes, utilizando-se de atividades e recursos diversificados. O PAG teve 

início em 2010 e passou por modificações desde então. Em 2017, mantendo os objetivos de 

diminuir a retenção e a evasão, ou seja, a elevação do índice de sucesso acadêmico pela 

permanência discente na Universidade, foram oferecidas bolsas de monitoria para projetos 

apresentados pelos cursos. Os projetos puderam solicitar monitores para auxiliarem em 

atividades de Comissão de Graduação (COMGRAD), de inovações pedagógicas, de reforço 

acadêmico ou integradas (BUENO; FERNANDES, 2017). Os resultados apresentados neste 

trabalho correspondem ao projeto realizado pelo curso de Odontologia, no ano de 2017. 



 

 

A Faculdade de Odontologia da UFRGS oferece o bacharelado em Odontologia desde 

1898 como um curso diurno. O currículo atual tem 5040 horas, distribuídas em 10 semestres, 

com atividades de ensino de manhã e à tarde sendo, portanto, um curso de tempo integral 

(UFRGS, 2014a), com 44 vagas semestrais. O curso noturno teve início no segundo semestre 

de 2010, com a oferta de 30 vagas anuais, vinculado ao REUNI, com o expresso objetivo de 

acolher trabalhadores. Todas as disciplinas obrigatórias do curso noturno ocorrem no turno da 

noite, de segunda a sexta-feira. Em decorrência, para contemplar a mesma carga horária, a 

duração desse é de 16 semestres (UFRGS, 2014b). Em 2018, a primeira turma formou-se ao 

final do primeiro semestre. Cabe salientar que, segundo as normas institucionais, o estudante 

faz a opção pelo curso na inscrição ao processo seletivo e, uma vez aprovado, deve manter-se 

no curso e no turno escolhido, não havendo possibilidade de fazer disciplinas no turno do dia 

ou da noite, aleatoriamente. Mudar de turno significa mudar de curso sendo, portanto, 

necessário realizar novo processo seletivo.  

O acompanhamento sistemático dos estudantes do curso noturno de Odontologia vem 

ocorrendo desde 2013, quando foram percebidas dificuldades dos estudantes em acompanhar 

a seriação aconselhada do curso (LAMERS; STEREN; TOASSI, 2017). A partir de 2015, as 

ações de acompanhamento envolveram também o curso diurno e todos os seus estudantes, 

passando ambos os cursos a integrar o Programa de Apoio à Graduação. 

 

Marco teórico: justiça social e evasão na educação superior 

 

Com o propósito de consubstanciar a análise de dados do fenômeno que é objeto deste 

estudo, estamos construindo um marco teórico a partir dos conceitos de evasão e justiça 

social. 

Identificamos as concepções de justiça social como distribuição, reconhecimento e 

participação, sendo que a primeira está centrada na distribuição de bens, recursos materiais e 

culturais; a segunda no reconhecimento e respeito à cultura de cada um; e a terceira refere-se 

à participação nas decisões que afetam sua própria vida, uma participação ativa na sociedade 

(TORRECILLA; CASTILLA, 2011) 

O termo justiça é aqui entendido a partir da contribuição de John Rawls (2008), 

originalmente publicado em 1971.  Para o autor, uma sociedade justa é aquela definida a partir 

de dois princípios: a) todos os membros são fundamentalmente iguais; b) são aceitas as 

desigualdades que resultem em benefício para o conjunto da sociedade. Ou seja, um grupo 

favorecido somente poderia beneficiar-se de uma situação quando esta também beneficiar os 



 

 

menos favorecidos, melhorando sua condição devida.  Assim, coloca na perspectiva de justiça 

a política de equidade em concepção distributiva. 

Agregamos também, ao referencial teórico deste estudo, os estudos de Nancy Fraser 

(2008; 2006). Para ela, mais do que distribuição, a justiça social deve ser pautada em políticas 

de redistribuição e reconhecimento. A noção de justiça social de Fraser vem dando suporte a 

pesquisas sobre políticas públicas de ampliação do acesso à educação superior no Brasil 

(MARQUES; CEPÊDA, 2012; FIOREZE; BERTOLIN; BORTOLIN, 2015), e sobre políticas 

de Ação Afirmativa (SCHULZ; WIENKE, 2012; NUNES, 2015; PAIVA, 2015; 

FRATESCHI, 2016).  

São políticas de redistribuição as ações que confrontam as injustiças socioeconômicas, 

proporcionando que todos tenham iguais direitos e acesso aos benefícios sociais, recursos e 

riquezas produzidas pela sociedade. Já as políticas de reconhecimento são aquelas que 

salientam as diferenças dos grupos minoritários ou vulneráveis para que, deste modo, acessem 

seus direitos e que tenham o reconhecimento legal ou cultural por sua raça, gênero, poder 

econômico, escolaridade (FRASER, 2008; 2006). 

A permanência em uma vaga de educação superior pública pode ser analisada sob a 

ótica de justiça social quando se entende que qualquer cidadão teria o direito de acessar a uma 

vaga e permanecer nela até a conclusão do curso, independentemente de sua classe, família, 

cor, gênero, etnia. A ocorrência da evasão, porém, interrompe essa possibilidade; constitui-se, 

assim, numa injustiça social.  

Santos Junior e Real (2017) mostraram que estudos tratando a evasão na educação 

superior vem crescendo no Brasil, principalmente a partir da década de 90, quando o país 

passa a viver um processo de expansão dessa etapa da educação. Segundo os autores, “as duas 

últimas décadas configuraram-se como um período fértil para a consolidação de tais estudos, 

uma vez que novas possiblidades de pesquisa foram vislumbradas, a partir de incrementos 

relevantes na formulação e na implementação de políticas para acesso à educação superior” 

(p. 386). 

No cenário internacional, esse tema é abordado em maior volume a partir  de 1960 e, 

entre os motivos relacionados à desistência e ao fracasso educacional, estão aspectos 

relacionados à complexidade da vida pessoal, familiar, financeira e profissional, além de 

instituições responsáveis por educação e políticas sociais mal implementadas, as quais não 

atendem às necessidades dos estudantes (FREITAS, 2009). 

Dentre os pesquisadores precursores neste tema destaca-se Vicent Tinto. O modelo 

teórico desenvolvido por Tinto, em 1975, e aprimorado por Bean, em 1980, é amplamente 

utilizado para explicar as causas da evasão discente em diferentes países (ANDRIOLA; 



 

 

ANDRIOLA; MOURA, 2006).  Para Tinto (1975), o abandono da universidade pelo 

estudante está ligado a fatores acadêmicos, como a falta de integração ao ambiente acadêmico 

e dificuldade de responder às demandas da instituição universitária, bem como à integração 

social do estudante. A integração social e acadêmica é afetada por características da vida pré-

universitária do estudante e características universitárias - do curso, integração social e 

acadêmica, fatores externos e objetivos - que, relacionadas, levam à decisão de permanecer ou 

evadir do curso frequentado.  

Tinto (1989) salienta, também, que nem toda saída da instituição pode ser considerada 

evasão, no sentido negativo. Para o autor, certos estudantes podem entrar em um curso ou 

instituição e migrar para outro com o qual tenha maior afinidade e relação com seus objetivos 

de vida, assim como modificar suas metas ao longo da trajetória acadêmica. Chamar este 

comportamento de abandono como sinônimo de fracasso significa desconsiderar a 

importância do amadurecimento intelectual e o efeito da universidade no processo de 

desenvolvimento individual do estudante.  

Ainda que a evasão possa ter seu lado positivo na vida do estudante, esta é uma 

situação que exige atenção na medida em que constitui investimento público que deixa de 

gerar benefícios - no caso das Instituições Públicas de Ensino Superior - além do prejuízo para 

cada estudante que abandona, reprova ou necessita de mais tempo do que o indicado para 

conclusão de seu curso (SALIBA et al., 2006). 

Assim, com as políticas de ampliação e democratização do acesso à educação superior 

pública, as ações que buscam promover a permanência e combater a evasão do estudante 

podem ser consideradas ações que promovem a justiça social ao possibilitar que os membros 

das camadas economicamente menos favorecidas possam ampliar sua escolarização e, com 

isso, encontrar meios de melhoria de sua condição de vida. 

  

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo de acompanhamento dos estudantes dos cursos diurno e noturno 

de Odontologia da UFRGS, no que se refere à evasão. Contemplou a análise da trajetória dos 

estudantes que ingressaram no curso por meio do concurso vestibular próprio da Universidade 

ou pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação, por meio do qual 

instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
4
.  

                                                             
4
 Informações adicionais sobre esta forma de ingresso nas universidades brasileiras podem ser encontradas no 

site do Ministério da Educação-Sisu. Disponível em: <http://sisu.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 ago. 2018. 



 

 

A coleta de dados aconteceu por meio de análise documental. Para conhecer a situação 

acadêmica dos estudantes foram analisadas informações e relatórios existentes no sistema 

eletrônico da Universidade sobre a trajetória dos estudantes no período entre o segundo 

semestre de 2010 e o segundo semestre de 2017 (Figura 1). A opção de analisar os dados 

desde 2010 justifica-se por este ser o primeiro ano de atividade do curso noturno, 

possibilitando o acompanhamento de ambos os cursos no mesmo período. A consulta ocorreu 

entre os meses de setembro e dezembro de 2017.  

 

Figura 1 – Fontes de consulta e informações na coleta de dados sobre a evasão dos 

estudantes dos cursos diurno e noturno de Odontologia. Faculdade de Odontologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010-2017. 

FONTE DE CONSULTA INFORMAÇÕES OBTIDAS 

Relatório de vagas para processo seletivo 

unificado (extra vestibular) 

- Vagas ociosas geradas por evasão, por 

semestre e curso 

- Identificação do estudante que evadiu, 

gerando a vaga ociosa 

Histórico escolar e situação acadêmica do 

estudante 

- Forma de ingresso no curso de Odontologia 

- Forma de saída do curso 

- Nova opção de curso de graduação (para os 

casos de alunos que continuaram na UFRGS 

 

O conceito de evasão considerado para este estudo foi qualquer forma de saída do 

curso que não por sua conclusão, podendo ser abandono, transferência interna ou para outra 

instituição e realização de novo processo seletivo para reingresso na própria UFRGS.  

Para análise dos dados foi utilizado o software IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), e também o software Microsoft Excel para análise das planilhas geradas no 

portal web de graduação. Os dados foram analisados por meio da distribuição de frequências. 

 

Resultados 

 

Os dados coletados neste estudo referem-se ao período compreendido entre 2010/2 e 

2017/2. Ao longo do período foram oferecidas 660 vagas para o curso diurno e 240 para o 

noturno e evadiram 91 estudantes no diurno e 67 no noturno. Considerando que todos os 

ingressantes poderiam ter concluído o curso com aprovação, pode-se dizer que 13,8% dos 

estudantes do diurno e 28,3% do noturno saíram do curso antes de sua conclusão. Estes 

percentuais são superiores aos encontrados em estudos de evasão já realizados no Brasil que 

contemplaram o curso de Odontologia, todos realizados antes do REUNI – 2% na 

Universidade Federal do Espírito Santo (GOMES et al., 2010); 2,2% na Universidade do 



 

 

Estado de São Paulo, campus Araçatuba (SALIBA et al., 2006) e o maior deles, 11% de 

evasão nos cursos de Odontologia em todo o Brasil (SILVA FILHO et al., 2007).  

A principal forma de evasão no diurno foi o abandono (50,5%), enquanto que no 

noturno 64,1% dos estudantes evadiram para ingressar em outro curso na UFRGS por meio de 

novo processo seletivo ou transferência interna. O abandono e a desistência da vaga no 

noturno são cerca da metade do diurno (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Motivos de evasão dos estudantes dos cursos diurno e noturno de 

Odontologia. Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

2010/2-2017/2. 
MOTIVOS DE EVASÃO DIURNO NOTURNO 

 n % n % 

Abandono 46 50,5 16 23,9 

Desistência de vaga 13 14,3 4 6,0 

Desistência de vaga por ingresso em outro curso UFRGS 11 12,1 31 46,2 

Transferência interna 15 16,5 12 17,9 

Desistência para ingressar em outra universidade / Transferência 4 4,4 3 4,5 

Desligamentos 2 2,2 1 1,5 

TOTAL 91 100,0 67 100,0 

 

Analisamos também a forma de ingresso dos estudantes que evadiram. A 

Universidade realiza o processo seletivo por meio de vestibular próprio no qual o candidato 

pode optar por incluir a avaliação de sua nota no ENEM; e também oferece vagas pelo Sisu. 

Sendo o ENEM uma prova de desempenho acadêmico oferecida gratuitamente para os 

concluintes do Ensino Médio em escolas públicas e sendo o Sisu também gratuito, 

proporcionam um canal de acesso mais inclusivo embora também as taxas de inscrição para o 

vestibular e para o ENEM, no caso de pessoas já certificadas, possam ser isentadas por motivo 

de baixa renda, mediante requerimento específico. No total de ambos cursos, observamos que 

a evasão foi maior entre os que ingressaram por ampla concorrência (102 estudantes) do que 

entre aqueles que ingressaram utilizando alguma forma de reserva de vagas (55 estudantes).  

Dentre os que ingressaram utilizando alguma cota, a evasão foi mais frequente entre os 

estudantes da modalidade egresso de escola pública com renda superior a 1,5 salários 

mínimos (21 estudantes). Egressos de escola pública autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas totalizaram 18 estudantes evadidos (Figura 2). Em consonância com os achados do 

estudo de Mendes Junior (2014) realizado no Rio de Janeiro, o número de evadidos do curso 

de Odontologia na UFRGS entre ingressantes cotistas foi menor do que entre os não cotistas. 

No mesmo trabalho, também foi verificado que estudantes cotistas da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro apresentaram menores taxas de evasão, “embora se tenham graduado com 



 

 

um coeficiente de rendimento médio menor do que os não cotistas foi o grupo cotista quem 

percentualmente mais se formou pela UERJ” (MENDES JÚNIOR, 2014, p. 52).  

 

Figura 2 - Formas de ingresso dos estudantes evadidos dos cursos diurno e noturno de 

Odontologia. Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

2010/2-2017/2. 

 
 

Desde que foi promulgada a Lei nº 12.711/2012 - Lei das Cotas para o Ensino 

Superior, 50% das vagas por curso e turno nas Instituições Federais de Educação Superior 

(IFES) são reservadas para estudantes egressos do ensino médio integralmente realizado em 

escola pública. Dentro destas vagas há também cotas para estudantes cuja renda familiar bruta 

seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e para estudantes pretos, pardos e 

indígenas (BRASIL, 2012b). Esta política pode ser analisada sob a ótica da justiça social 

contemplando as dimensões de reconhecimento e redistribuição. Redistribuição ao reservar 

vagas para uma população com desvantagens econômicas que limitavam seu acesso às IFES, 

como os egressos de escola pública e, principalmente, com baixa renda. Reconhecimento às 

pessoas pretas, pardas e indígenas na reserva de vagas específicas a estes grupos 

populacionais historicamente discriminados. 

Dentre os estudantes que mudaram de curso na mesma Universidade houve diferença 

entre os evadidos do curso diurno e noturno, como é possível verificar na Figura 3. Os 

estudantes que saíram do diurno revelaram uma mudança marcante na área de interesse, 

optando por cursos como Administração, Engenharia e Ciências Econômicas. Mas também se 

mudaram para outros cursos da área da saúde, como Medicina, Psicologia, Saúde Coletiva e 

mesmo para o turno noturno no curso de Odontologia da mesma instituição. Estudo de perfil 

dos estudantes de Odontologia da UFRGS demonstrou que, para aqueles que tinham esse 



 

 

curso como segunda opção, sua preferência era voltada para o curso de Medicina (NÚCLEO 

DE AVALIAÇÃO DA UNIDADE, 2016). Já entre os estudantes evadidos do curso noturno, a 

maioria (55,2%) optou pelo curso diurno de Odontologia, realizando transferência interna ou 

novo processo seletivo para este curso. Posto que os estudantes de um turno não podem 

frequentar disciplinas no turno inverso, torna-se necessário realizar novo processo seletivo 

para mudança de turno do curso, se este for o desejo do estudante. Entrevistas realizadas com 

estes estudantes demonstraram que a possibilidade de se formar em menos tempo, dada pelo 

curso diurno, foi o principal motivo da mudança de um a outro turno (LAMERS; STEREN; 

TOASSI, 2017).  

 

Figura 3 – Nova opção de curso dos estudantes dos cursos diurno e noturno de 

Odontologia que evadiram por transferência de vaga ou realização de novo processo 

seletivo na UFRGS. Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, 2010/2-2017/2. 

EVADIDOS DO 

CURSO DIURNO 

NOVO CURSO 
NÚMERO DE 

ESTUDANTES 

Administração 4 

Engenharia Civil / de Produção / Ambiental 4 

Ciências Econômicas 3 

Medicina 3 

Ciências Biológicas 2 

Psicologia 2 

Arquitetura 1 

Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) 1 

Ciências Sociais 1 

Fisioterapia 1 

História 1 

Odontologia noturno 1 

Políticas Públicas 1 

Saúde Coletiva 1 

EVADIDOS DO 

CURSO 

NOTURNO 

Odontologia diurno 37 

Ciências Atuariais 1 

Ciências Sociais 1 

Engenharia Elétrica 1 

Farmácia 1 

Letras 1 

Medicina 1 

 

A mudança de um curso para outro realizada por estes estudantes foi classificada 

como evasão aparente, conforme Cardoso (2008), ou seja, ocorre quando o estudante muda de 

um curso para outro, permanecendo no ensino superior, em contraposição à evasão real. Essa 

é aquela em que o estudante informa estar desistindo de cursar o ensino superior ou nem 

comunica seu afastamento. Mesmo havendo a permanência dos estudantes na educação 

superior, muitos na mesma instituição do curso de Odontologia, é importante avaliar a 



 

 

ocorrência da evasão, uma vez que as mudanças de curso geram vagas ociosas, que merecem 

ser preenchidas para não se constituírem em perdas acadêmicas, sociais e econômicas mais 

graves (SILVA FILHO, 2007). Entendemos que é um desafio atual importante manter os 

estudantes aprovados no processo seletivo de ingresso no curso de Odontologia, seja o diurno 

ou o noturno, para o qual dedicaram seu tempo e esforço; e construir normas que permitam 

mais flexibilidade de matrículas internas, para permitir melhor trânsito entre turnos e cursos. 

 

Considerações finais 

 

Nesta comunicação de pesquisa, tivemos como foco de estudo o acompanhamento da 

permanência e evasão dos estudantes realizado nos cursos diurno e noturno de Odontologia da 

UFRGS. 

Dentre os resultados, apontamos a evasão de 13,8% no diurno e 28,3% no noturno 

como acima da observada em estudos anteriores envolvendo estudantes de Odontologia no 

país, mas destacamos que estes foram realizados antes do REUNI. A maior parte dos 

estudantes que saiu do diurno o fez por abandono da vaga (50,5%), enquanto que os 

estudantes do noturno deixam este curso para frequentar outro curso da mesma instituição 

(64,1%), principalmente o curso diurno de Odontologia. Entre os estudantes que migraram 

para outros cursos de graduação dentro da própria Universidade, verificamos a procura por 

cursos de outras áreas que não a da saúde.  

É importante que as políticas de ampliação do acesso à educação superior, aqui 

analisadas sob a ótica da justiça social, possibilitem condições para o sucesso do estudante na 

conclusão da graduação. A decisão do estudante em evadir do curso pode ter fatores 

individuais intrínsecos ao próprio estudante, fatores sociais e também da instituição. Nem 

sempre a evasão pode ser considerada negativa, pois a mudança de carreira pode significar um 

amadurecimento ou uma nova oportunidade de realização pessoal e social para o estudante. A 

instituição de ensino deve estar atenta a estes movimentos para auxiliar os estudantes na 

construção de sua trajetória acadêmica. 

Espera-se, com este trabalho, trazer subsídios para a discussão da evasão na instituição 

em tela assim como nas demais universidades públicas, salientando o compromisso social; 

mais ainda, subsidiar sua gestão na busca de estratégias que promovam a permanência do 

estudante no curso até sua conclusão ou a sua mobilidade para cursos e condições de estudo 

que melhor atendam a seus interesses.  
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