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RESUMO 

 

A evasão é uma problemática que vem afetando a educação básica e o ensino 
superior, preocupando inúmeras instituições de ensino. Nesse sentido, as grandes 
taxas de evasão nos ambientes educacionais de ensino superior requerem bastante 
atenção, pois atualmente existe um grande fluxo de ingresso de alunos nessas 
instituições e, em contrapartida, uma quantidade menor de conclusão de curso. 
Neste sentido, este trabalho busca apresentar um estudo focado na evasão do curso 
de Licenciatura em Computação da Universidade Federal Rural da Amazônia – 
Campus Capitão Poço que também apresenta grandes índices de evasão. Dessa 
maneira, realizou-se uma pesquisa aprofundada buscando investigar os motivos de 
tamanha desistência ou abandonos, apresentando como isso ocorreu com os 
discentes evadidos. Com base nos dados coletados, identificou-se alguns fatores 
que foram considerados grandes favorecedores da evasão dos discentes e com 
base nestas informações pode-se elaborar uma proposta de intervenção que 
objetiva amenizar o abandono dos discentes do curso de Licenciatura em 
Computação. 
 
Palavras-chaves: Evasão. Ensino Superior, Licenciatura em Computação, Capitão 
Poço – PA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The evasion is a problem that has been affecting basic education and higher 
education, worrying many educational institutions. In this sense, the high dropout 
rates in higher education educational environments require a lot of attention, since 
there is currently a large influx of students in these institutions and, in return, a 
smaller amount of course completion. In this sense, this work seeks to present a 
study focused on the avoidance of the Licentiate degree course in Computing of the 
Federal Rural University of Amazonia - Capitão Poço Campus, which also presents 
high levels of avoidance. In this way, an in-depth research was conducted in order to 
investigate the reasons for such abandonment or abandonment, presenting how this 
occurred with the evaded students. Based on the collected data, we identified some 
factors that were considered great proponents of students' evasion and based on this 
information we can elaborate a proposal of intervention that aims to soften the 
abandonment of the student of the gradution course in Computing. 

 
Keywords: Evasion. Higher Education, Gradutiom in Computing, Captain Poço -PA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evasão escolar vem martirizando a educação superior constantemente, pois 

ela vem devastando a graduação em seus diversos aspectos, quanto ao curso de 

Licenciatura em Computação, em diversas instituições, vem apresentando esta 

problemática necessitando assim de estudo. Ao observar o que vem ocorrendo 

Gaioso (2005, p. 01) conceitua que “a evasão é um fenômeno social complexo 

definido como interrupção no ciclo de estudos”, fazendo-se necessário realizar um 

estudo que permita identificar as possíveis causas do abandono dos alunos nas 

instituições.  

Desta forma, percebe-se que esta problemática vem sendo apresentada no 

curso de Licenciatura em Computação na Universidade Federal Rural da Amazônia 

Campus Capitão Poço, pois nos últimos períodos, apresenta-se uma diminuição de 

discentes, precisando assim ser analisada e estudada, quais os principais motivos 

que ocasionam a evasão na referida graduação.  

 

1.1. Problematização  

 

O curso de Licenciatura em Computação na Universidade Federal Rural da 

Amazônia Campus Capitão Poço estado do Pará vem apresentando uma redução 

de discentes no decorrer de cada semestre. Observando esta situação no decorrer 

dos períodos, surge o seguinte questionamento: Que fatores podem explicar o 

aumento no índice de evasão no curso de Licenciatura em Computação Campus 

Capitão Poço?   

Dessa maneira, realizou-se um estudo sobre as reais situações que 

permitiram identificar os possíveis motivos e o que está contribuindo para a 

ocorrência deste fenômeno no curso, pois, para todo acontecimento existe uma 

causa, necessitando-se então realizar averiguação para identificar as possíveis 

motivações para a evasão no curso de Licenciatura em computação Campus 

Capitão Poço - PA.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Geral: 

Compreender os fatores que contribuem para a evasão no curso de 

Licenciatura em Computação na Universidade Federal Rural da Amazônia Campus 

Capitão Poço, a fim de aprofundar os estudos sobre a problemática, posteriormente, 

realizar uma socialização e reflexão sobre a temática com a comunidade acadêmica 

apresentando também medidas preventivas para reduzir os efeitos desta 

problemática no curso.  

1.2.2. Específicos: 

 Investigar os fatores que ocasionam a evasão no curso de Licenciatura em 

Computação Campus Capitão Poço - PA; 

 Apresentar os indicadores de evasão no curso de Licenciatura em 

Computação do Campus Capitão Poço - PA; 

 Discutir sobre as consequências da evasão para a instituição, a sociedade e o 

município de Capitão Poço - PA; 

 Propor medidas necessárias à minimização dos casos de evasão no curso. 

 

1.3. Motivação 

A motivação da realização da pesquisa surgiu de uma análise do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, pois no decorrer dos 

avanços dos semestres apresentava-se uma diminuição de alunos no curso de 

Licenciatura em Computação. Vale a pena também enfatizar sobre o Campus 

localizado no interior do estado dispondo de poucos recursos para os ingressantes. 

Quanto ao curso de Licenciatura em Computação, é uma graduação que exige um 

domínio prévio sobre recursos tecnológicos e sobre matérias de cálculos, 

necessitando assim uma dedicação mais exclusiva sobre o curso.     

Desse modo, percebe-se a extrema necessidade de aprofundar estudos 

acerca da temática, para assim, demostrar as possíveis causas da evasão no 

referido curso, pois, sabe-se que, para toda causa, há um efeito, situação que 

precisa ser esclarecida à comunidade acadêmica, para que estejam cientes dos 

fatores que desestimulam o aluno a concluir o curso e possam buscar meios de 

enfrentamento da problemática.  
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1.4. Metodologia 

 

O presente estudo visou realizar uma pesquisa averiguando os motivos da 

evasão no curso de Licenciatura em Computação Campus Capitão Poço. Para tanto, 

o estudo sobre o tema se constituiu enquanto uma pesquisa quantitativa, descritiva e 

explicativa partindo de referências bibliográficas e análise do cenário atual na qual 

se encontravam as turmas. 

As ferramentas utilizadas na pesquisa foram: questionários abertos e 

fechados, aplicados para os alunos que evadiram do curso de Licenciatura em 

Computação. Os questionários foram encaminhados via e-mail, pretendendo com 

este estudo verificar os motivos de tamanha desistência e trancamento de disciplina 

no curso, visando a socialização das causas para a comunidade acadêmica 

Outro método utilizado na pesquisa foi aplicação de questionários aberto e 

fechado para todos os discentes ativos no curso de Licenciatura em Computação, 

onde os questionários foram aplicados na sala de aula, para assim realizar-se um 

levantamento do perfil de discentes ativos e verificar como poderia ocorrer a evasão 

destes alunos do curso atualmente, procurando assim obter um “exame de rotina”, a 

fim de realizar um diagnóstico.  

Utilizou-se como material para reprodução dos questionários papel A4 e 

impressora, para assim, atingir o quantitativo suficiente para obtenção da captação 

das respostas dos acadêmicos do curso. Podendo assim, realizar um diagnóstico 

preciso da atual situação e averiguando a problemática em seus diversos ângulos. 

Dessa maneira, para melhor discutirmos sobre evasão e como esta problemática 

aconteceu e atualmente aflige o curso, o estudo será realizado em 05 (cinco) etapas, 

conforme demostra abaixo: 

Na primeira etapa foi realizado um levantamento literário buscando conteúdo 

de autores influentes sobre a temática, podendo assim adquirir embasamento, a fim 

de dispor contribuições e fortificando a pesquisa com literatos que dominem a 

proposta.  

Na segunda etapa se efetivou em um levantamento de dados sobre os alunos 

junto à coordenação do curso para assim adquirir dados pessoais para assim dar 

prosseguimento a pesquisa. 
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Quanto a terceira etapa se contemplou na elaboração de questionários para 

assim começarem as aplicações dos discentes ativos e desistente, a fim de 

apresenta dados para a pesquisa. 

 Na quarta etapa foi constituída na aplicação de questionários em plataforma 

eletrônica para os alunos evadidos e questionários impressos para os discentes 

ativos do curso a fim de realizar um diagnóstico mais preciso sobre a temática;  

Já na quinta etapa, foi efetivada uma tabulação de dados para identificar os 

motivos da evasão para os discentes que haviam desistido e como este fenômeno 

iria se efetivaria atualmente. 

 

2. LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA UFRA CAMPUS CAPITÃO POÇO – 

PA  

 

Neste capítulo, descreve-se o curso de Licenciatura em Computação da 

Universidade Federal Rural da Amazônia Campus Capitão Poço no estado do Pará, 

na qual buscar melhor entender como a graduação está sendo articulada na 

instituição. 

 

2.1. Dados do curso 

 

Conforme as informações extraídas do Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

de Licenciatura em Computação, o Campus da Universidade Federal Rural da 

Amazônia em Capitão Poço – Pará, fica localizado na Rodovia PA 124, Km 0, no 

bairro Vila Nova, CEP 68.650-000. Quanto a modalidade de curso e de ensino 

respectivamente, o mesmo é Licenciatura e presencial, o regime de matrícula é 

semestral, sua carga horaria é de 3.362 horas, disponibilizando 50 (cinquenta) 

vagas. As aulas funcionam, especificamente, no período noturno, tendo como forma 

de ingresso o SISU (Sistema de Seleção Unificada), apresentando como período 

mínimo de conclusão de curso, 8 semestres e período máximo para a conclusão da 

graduação de 12 semestre. 

O curso teve início no Campus de Capitão Poço no segundo semestre de 

2015 com o Projeto Político Pedagógico efetivado, no entanto, a partir do quarto 

semestre apresentou a carência de formaliza atividades obrigatória contida no PPC 

(Projeto Pedagógico do Curso), tais como: Estágio Curricular Obrigatório, Atividade 
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Complementar e o Trabalho de Conclusão de Curso e entre outras atividades 

necessárias para o sucesso do curso. 

Para a elaboração do documento do PPC (Projeto Pedagógico do Curso), foi 

tomado como subsídios a Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei 9.394 de 1996), 

na resolução Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior  nº 5, 

de novembro de 2016, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos na área da Computação, a resolução Conselho Nacional da 

Educação/Conselho Pleno 02/2015 Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da educação básica, Decreto nº 5626  de 2005 na qual 

dispõe a Língua Brasileira de Sinais no processo de formação do docente, o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) da UFRA, Resolução de nº 243, de 11 de fevereiro de 

2015  regulamento da instituição e referenciais de formação (RF) em computação da 

Sociedade Brasileira da Computação (SBC) – 2017. 

De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Computação, o mesmo visa a formação de professores para o ensino da 

computação para a população, conhecendo os currículos da educação básica na 

esfera municipal, pública e privada. Vale a pena ressaltar que também objetiva 

comtemplar a necessidade na educação dispondo de projetos na área tecnológica e 

pedagógica participando assim ativamente na educação. 

Quanto a caracterização do curso, especifica no seu objetivo garantir uma 

constituição da interdisciplinaridade na computação e na educação fazendo um elo, 

podendo assim atuar na educação básica, educação superior e técnica. 

Vale a pena ressaltar o campo de atuação do discente licenciado em 

computação onde, conforme o Plano Pedagógico do curso, o aluno graduado deverá 

exercer a função de professor na área tecnológica da educação básica, ficando 

também encarregado de propiciar o uso de recursos tecnológicos na escola. O aluno 

graduado nesta graduação também disponibiliza suporte, projetos e gerência na 

área computacional. 

 

2.2. Disciplinas 

 

Quanto a estrutura curricular, está projetada para ser utilizada conforme os 

objetivos gerais e específicos, levando em consideração as particularidades do local 

e da região respeitando o projeto institucional da UFRA colocando em evidência o 
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ensino, pesquisa e extensão. Destaca-se também que as disciplinas do curso foram 

adotadas em ciclos de formação e eixos temáticos, na qual foram criados para que o 

aluno identifique conforme as disciplinas como utilizar a interdisciplinaridade. Segue 

abaixo a descrição dos ciclos: 

No 1º ciclo, foi intitulado de Ciclo de Formação Básica que compreende o 

primeiro e segundo semestre do curso, onde neste primeiro, possibilita-se o 

conhecimento dos conteúdos de forma efetiva. Já no 2º Ciclo contempla a Formação 

Profissional se efetivando no terceiro e sexto semestre na qual será o momento em 

que o estudante irá vivenciar sua profissão em seu futuro ambiente de trabalho, 

realizando suas práticas conforme vem aprendendo no decorrer da vida acadêmica. 

Quanto ao 3º Ciclo sendo intitulado como ciclo de Sedimentação na qual 

correspondem do 7º ao 8º semestre enfatizando a formação e se consolidando com 

Trabalho de Conclusão do Curso. Segue abaixo um quadro com uma demonstração 

dos ciclos do curso: 

O quadro 01, destaca como o ciclo básico está dividido, com ênfase em seus 

eixos temáticos. 

Quadro 01 - Ciclo Básico 

CICLO BÁSICO CH: 680h 

1º período CH: 340 h 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO I CH: 204 h 

Introdução à computação CH: 68 h 

Metodologia Científica CH: 68 h 

Cálculo diferencial e Integral CH: 68 h 

EIXO TEMÁTICO: FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO 

CH: 136 h 

Fundamentos Filosóficos, Sociológicos e 
Históricos da Educação 

CH: 68 h 

Prática Pedagógica I CH: 68 h 

2º Período CH: 340 h 

EIXO TEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO II CH: 204 h 

Algoritmo e Programação CH: 68 h 

Matemática Discreta CH: 68 h 

Estatística aplicada CH: 68 h 
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EIXO TEMÁTICO: PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO 

CH: 136 h 

Psicologia da Educação CH: 68 h 

Prática Pedagógica II CH: 68 h 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso, 2018.  

No quadro 02, apresenta-se como está organizado o ciclo profissional, na 

qual esta etapa compreende do 3º período ao 6º período, colocando em evidencia 

seu eixo e as disciplinas propostas na etapa. 

Quadro 02 - Ciclo Profissional 

CICLO PROFISSIONAL CH:1360 h 

3º período CH: 340 h 

EIXO TEMÁTICO: SISTEMAS DE COMPUTADORES E 
TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 

CH:138 h 

Sistemas Operacionais CH: 68 h 

Linguagem de Programação Orientada a Objetos CH:68 h 

EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO HUMANÍSTICA E 
SOCIAL 

CH:34 h 

Formação Ética, Sociológico e Profissional CH:34 h 

Relações Étnico-Raciais  CH:34 h 

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO ESPECIAL CH:136 h 

Educação Regular, Especial e Inclusiva  CH: 68 h 

Pratica Pedagógica III CH: 68 h 

4º período CH: 340 h 

EIXO TEMÁTICO: SISTEMAS COMPUTACIONAIS E 
TECNICAS DE PROGRAMAÇÃO II 

CH:136 h 

Arquiteturas de computadores  CH :68 h 

Estruturas de Dados  CH: 68 h 

EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DOCENTE CH: 204 h 

Didática para o Ensino da Computação CH: 68 h 

Libras  CH: 68 h 

Prática Pedagógica IV CH: 68 h 

5º período CH: 440 h 

Rede de computadores  CH :68 h 

Análise e projeto Orientado a Objetos  CH :68 h 
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Banco de Dados  CH :68 h 

EIXO TEMÁTICO: PLANEJAMENTO E POLÍTICA 
EDUCACIONAL 

CH :68 h 

Avaliação e Planejamento Educacional CH :68 h 

Estrutura e Funcionamento da Educação Brasileira CH: 68 h 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

CH:100 h* 

Estágio Supervisionado I CH:100h 

6º período CH: 440h 

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

CH: 136h 

Desenvolvimento de sistemas Web CH: 68h 

Engenharia de Software CH: 68h 

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 
ACESSIBILIDADE 

CH: 204h 

Fundamentos da Educação à Distância CH: 68h 

Interação Humano-Computador CH: 68h 

Acessibilidade Digital CH: 68h 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

CH: 100h 

Estagio Supervisionado II CH: 100h 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso, 2018. 

O quadro 03 destaca como estão organizadas as etapas das disciplinas 

conforme seus eixos e sus períodos do curso de Licenciatura em Computação: 

Quadro 03 - Ciclo Sedimentação 

CICLO SEDIMENTAÇÃO CH: 612h 

7º período CH: 440h 

EIXO TEMÁTICO: COMPUTAÇÃO APLICADA PARA 
EDUCAÇÃO 

CH: 204h 

Laboratório de Projeto em EAD  CH: 68h 

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis  CH: 68h 

Laboratório para Produção e Avaliação de Software 
Educacional  

CH: 68h 

COMPONENTE CURRICULAR: ELETIVAS CH: 68h 
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Eletiva I CH: 68h 

Eletiva II CH: 68h 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTAGIO 
SUPERVIONADO 

CH: 100h* 

Estágio Supervisionado III  CH: 100h 

8º período CH: 474h 

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO EMPREEDEDORISMO CH:136h 

Gestão escolar CH: 68h 

Inovação e Empreendedorismo  CH: 68h 

COMPONENTE CURRICULAR: ELETIVAS CH: 135h 

Eletiva III CH: 68h 

Eletiva IV CH: 68h 

COMPONENTE CURRICULAR: TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 

CH: 102h* 

Trabalho de Conclusão de curso CH: 102h 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

CH: 100h* 

Estagio supervisionado IV CH: 100h 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso, 2018. 

Conforme o regulamento dos cursos da instituição descrito no PPC do curso, 

o mesmo descreve que para adquirir a graduação de Licenciado em Computação o 

discente deverá concluir os 3º ciclos acima citados, tendo uma frequência 

equivalente de 75% nas disciplinas e ter media igual ou superior de 6,0 (seis) para 

ser aprovado nos componentes curriculares. Na matriz curricular do curso exibir a 

disciplinas que o discente irá cursar no decorrer de cada semestre, onde o currículo 

está dividido em oito semestres letivos tendo uma carga horaria total de 3.354 

horas/aulas. 

A Figura 01, apresenta a matriz curricular do curso de Licenciatura em 

Computação da Universidade Federal Rural da Amazônia Campus Capitão Poço no 

estado do Pará: 
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Figura 01 – Matriz Curricular 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso, 2018.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentaremos os conceitos de evasão, enfatizando como 

ela ocorre no ensino superior, demostrando como ela pode afeta a sociedade e 

particularmente como ela vem afligindo o curso de licenciatura em computação em 

outras instituições do nosso país.   

 

3.1. A evasão no ensino superior no Brasil.  

 

Souza et al. (2014, p. 01) relata que “a evasão escolar é um tema que 

costuma estar na pauta de discussões relacionadas aos problemas da educação em 

todos os níveis e modalidades de ensino”, desse modo, pode-se entender que este 

problema ocorre  em todos os níveis de ensino, não apenas, na educação superior. 

Lobo et al. (2007,p. 02) afirma que “a evasão é, certamente, um dos problemas que 

afligem as instituições de ensino em geral”, corrobora-se com o literato que a evasão 

é um obstáculo enfrentado por diversas instituições tanto na educação básica 

quanto na educação superior. No que se refere a evasão Lobo et al. (2007,p.02) 

enfatiza que: “A evasão estudantil no ensino superior é um problema internacional”, 

ao refletirmos sobre o que o autor cita verificamos que a evasão é uma questão  

muito mais preocupante do que se imagina chegando até ocorrer fora no nosso país. 

Para além da questão pontual da evasão como uma situação que ocorre nos 

níveis de ensino da educação é importante pontuá-la como um fenômeno maior. 

Neste sentido corrobora-se com Gaioso (2005, p. 01) que “a evasão é um fenômeno 

social complexo definido como interrupção no ciclo de estudos”. Sendo um 

fenômeno social, se apresenta como algo mais abrangente, visto que existe uma 

série de fatores que podem contribuir para essa problemática e que precisam ser 

estudados, afim de que novas reflexões possas ser pontuadas sobre o tema.  

Desta forma, Lobo (2012, p. 01) afirma que: “O abandono do aluno sem a 

finalização dos seus estudos representa uma perda social, de recursos e de tempo 

de todos os envolvidos no processo de ensino”. Dessa forma, quando um discente 

solicita seu afastamento reflete na sociedade porque deixa de adentrar pessoas 

capacitadas no mercado de trabalho para competir em seleções à vaga de emprego, 

a cidade onde recebe estudantes provenientes de outra cidade perde 
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economicamente e os próprios estudantes que deixam de cursar algo que sua média 

não pode alcançar.  

 É perceptível que a evasão vem afligindo as instituições de ensino, pois é 

visível seus reflexos em nosso dia a dia onde existe uma série de fatores sociais e 

econômicos que contribuem para a persistência desse fenômeno. Ao tratar sobre a 

questão da evasão como a interrupção dos estudos em qualquer nível de ensino, 

trata-se de forma geral, no entanto, é necessário observar-se que na literatura que 

aborda a temática são classificados e tratados diversos tipos de evasão. Lobo (2012, 

p.07) ao fazer esta classificação define-a como “Evasão do Curso, a Evasão da IES 

e a Evasão do Sistema, Evasão dos Alunos”. 

3.1.1. Evasão no curso 

 

Quando falamos desta prática da evasão de curso a mesma consiste quando 

um aluno de uma graduação, substituir a que está cursando atualmente por outra 

graduação na mesma instituição, ou seja, troca de curso e ou até mesmo da 

faculdade ou retira-se de vez da instituição superior e dos centros acadêmicos.  

Neste sentido, percebe-se que este tipo de evasão possui três formas de 

ocorrer, em uma delas, o discente pode se manter na instituição, entretanto, em 

outro curso, possibilitando a redução de alunos, outra situação é modificando de vez 

da instituição e do curso, ou saindo de uma vez por toda do sistema de ensino 

superior. 

Quanto à evasão de curso, é uma situação muito alarmante porque alguns 

cursos em algumas instituições apresentam um quantitativo bem expressivo de 

alunos e outro não, contribuindo para redução de benefícios para aquela graduação. 

Dessa maneira, é perceptível que, com a diminuição de discentes, muitos recursos 

podem se tornar limitados, pois sabe-se que, quando temos uma demanda bem 

pertinente, muitas conquistas podem ser almejadas com mais rapidez, possibilitando 

um avanço no curso.  
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3.1.2. A evasão nos estabelecimentos de ensino superior 

 

Segundo Martins (2007, p. 29), este tipo de evasão é “quando o estudante 

desliga-se da instituição na qual está matriculado”, ou seja, há um desligamento 

sobre este ciclo. Desta forma, ao refletirmos sobre a situação, podemos observar 

que essa desistência apresenta diversos prejuízos para a instituição na qual o 

discente está saindo, onde o principal: recursos financeiros.  

Em se tratando de instituição púbica sabe-se que os recursos são repassados 

conforme o quantitativo de alunos, já nas particulares a receita mensal é de acordo 

com quantitativos de alunos. Desta forma, percebe-se que ambas sofrem com esta 

situação onde essa realidade, atualmente é muito comum, pois muitos discentes 

abandonam uma instituição e não ocorre uma verificação para assim entender os 

motivos de tal acontecimento. 

Conforme Lobo (2012, p. 12), “a Evasão é comparável às doenças chamadas 

de silenciosas, pois, nem sempre há indicadores prévios de que vá ocorrer, ou já 

esteja em processo”, ou seja, sempre faz-se necessário realizar exames de rotina 

para assim descobrir as doenças  assintomáticas ou em si tratando das questões 

educacionais é necessário realizar avaliações, pesquisas, observações frequentes a 

fim de prevenir a evasão nas instituições de ensino. Este acompanhamento exige 

uma atenção especial aos discentes faltosos, além da constante verificação no 

desempenho acadêmico destes, visto que estas situações podem indicar possíveis 

motivos de sua permanecia ou não na instituição. 

 

3.1.3. A evasão no sistema de ensino superior 

 

Ao tratar sobre a questão da evasão no Sistema de Ensino Superior Lobo 

(2012, p.13) afirma que é “aquela em que o aluno deixa de estudar e abandona o 

sistema de ensino, ou seja, não se encontra mais estudando em nenhuma IES, de 

qualquer tipo dentro do sistema estudado.” Já para Martins (2007, p. 29) ao tratar 

sobre a temática destaca que este tipo de evasão ocorre “quando o estudante 

abandona de forma definitiva ou temporária o ensino superior”. Embora a evasão se 

apresente, muitas vezes sem que haja um retorno do discente à IES, cabe destacar 

que o contrário pode acontecer e o aluno ingressar em outro curso ou em outra 

instituição.  
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 Dessa maneira, Lobo (2012, p13) relata “a Evasão do Sistema é exatamente 

aquela que exige políticas públicas”, ou seja, necessita ser analisada para assim 

entender e procurar amenizar para assim colaborar de forma construtiva com esta 

situação. 

 

3.1.4. A evasão dos discentes 

 

Segundo Lobo (2012, p.15) conceitua esta evasão como: “a Evasão que 

origina todas as outras, ou seja, a Evasão do Aluno gera a Evasão do Curso, da IES, 

ou do Sistema e só é possível medi-la com precisão por meio do acompanhamento” 

dos alunos. Ao analisarmos esta temática, percebemos que este tipo de evasão 

considera-se a “mãe” desta problemática, pois é onde tudo se inicia, necessitando 

uma atenção direcionada aos discentes, buscando sempre motivá-los para assim 

suavizar esta situação. 

É perceptível que a evasão é muito complexa, portanto deve ser sempre 

analisada pelas as instituições, pois ao perceber as causas, para assim contribuir 

para que estes índices não aumentem. 

 
É essa Evasão que tem sido motivo de estudos por várias áreas do 
conhecimento e sobre a qual os gestores universitários deveriam buscar 
mais informações e dados, como se faz em qualquer atividade científica 
quando se quer resolver ou até entender um problema (LOBO, 2012, p. 15). 
 

 
Ao tratar da Evasão Lobo (2012, p.15) relata que “é fundamental que os 

gestores e professores façam uma pergunta e respondam a si próprios: a Evasão é 

sempre culpa do aluno?”. Desse modo, percebemos que existem fatores de alta 

relevância sobre este assunto, pois antes de colocar a culpa da evasão nos alunos 

faz-se necessário a gestão e os docentes do local realizarem uma análise sobre a 

real situação, procurando sempre entender as reais circunstâncias da instituição. 

Dessa forma, não adianta colocar a culpa nos discentes, todos os envolvidos 

devem sensibilizar sobre esta temática, pois sabendo que grande são os efeitos, 

poderão refletir com situações não almejada nos próximos anos. 

Observando os altos índices e diversos tipos de evasão, faz-se necessário 

sempre estar pesquisando sobre a temática, a fim de verificar se de fato está 

ocorrendo politicas públicas que envolvem os níveis de ensino da educação 

brasileira. Desse modo, observa-se que este problema é muito complicado, houve a 
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necessidade de ser calculado para assim ser verificado de acordo com as 

necessidades. 

Para serem organizados dados relativos a quantitativos relacionados a 

evasão, Lobo (2012) propõem que sejam criadas fórmulas que permitam o 

estabelecimento de valores tomando com base os dados da educação superior. 

Neste sentido propõem-se o uso da fórmula descrita no quadro 04.  

 

Quadro 04 - Média de cálculo para a taxa de evasão 

P = [M(n)-Ig(n)] / [M(n-1)- Eg(n-1)] 

● P = Permanência  

● M(n) = matrículas num certo ano  

● M (n-1) = matrículas do ano anterior a n  

● Eg (n-1) = egressos do ano anterior (ou seja, concluintes)  

● Ig (n) = novos ingressantes (no ano n) 

Fonte: Instituto Lobo, 2012. 

Dessa maneira, Lobo (2012, p.10) destaca que: “O índice de Evasão, ou 

abandono anual é a diferença da taxa de permanência em relação a 100% e é dado 

por: Evasão = 1 - P (multiplicar por 100 para obter %)”. Sendo assim, percebemos 

que a evasão e a subtração destes dados, ou seja, a redução está cada vez mais 

evidente. 

Vale a pena ressaltar que, ao medir o quantitativo da evasão, faz-se 

necessário pensar em políticas públicas, procurando assim, suavizar esta 

problemática, já que está tão preocupante nas instituições de ensino. 

 

3.2. A Evasão no curso de Licenciatura em Computação 

 

Em se tratando da evasão, sabe-se que ela é efetivada nas seguintes formas: 

desistência, trancamento e abandono, entre outros aspectos que apresenta uma 

fuga do sistema de ensino. Ao analisarmos a reflexão sobre temática, percebe-se 

que a situação vem se desenvolvendo desde a educação básica, prosseguindo até a 

educação superior. Percebe-se também que, no curso de licenciatura em 

computação de diversas instituições de ensino, este cenário está muito persistente 

com redução destes discentes do referido curso citado. 
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Ao tratar especificamente do abandono nos cursos de Licenciatura Souza et 

al. (2014) destaca que estes cursos  são mais afetados por esta problemática e que 

um dos motivos está relacionado aos proventos recebidos na carreira, já que o 

mesmo não estimula que mais alunos terminem os cursos, isto é, o contato com a 

realidade da vivencia educacional e sua profissionalização no mercado de trabalho 

tem atraído números menores de pessoas para ingressar na careira docente e 

quando o referido conhecimento se dá apenas durante o curso isso tem 

impulsionado o aumento da evasão nas licenciaturas. Cabe destacar que tratar este 

problema no campo educacional perpassa pela criação e manutenção de políticas 

públicas que subsidiem tanto as pesquisas como a implementação de projetos na 

área educacional 

O autor também coloca em destaque que o curso de licenciatura em 

computação tem duração de 04 (quatro) anos, onde o futuro profissional deve ter 

afinidade tanto para área pedagógica quanto área computacional, os principais 

motivos demostrados na evasão ou que podem levar a evasão  são: dificuldade em 

trabalhar e estudar no mesmo período; não era o curso que almejava fazer; foi fazer 

outro curso em outra instituição; não conseguiu assimilar as disciplina  específicas 

do curso relacionadas a computação. 

É colocado também em destaque por Souza et al. (2014) a deficiência 

durante a educação básica, pois sabe-se que o curso de licenciatura em 

computação exige do aluno um domínio nas disciplinas de cálculos, também é 

exposto com muitos detalhes que a desistência dos alunos é influenciada na sua  

região pelo fato de não existir disciplina de informática, na educação básica fator 

desmotivante para esta categoria 

Neste sentido, Pinto e Dias (2014) colocam em destaque que as instituições 

devem propiciar aos discentes de licenciatura em computação a participação de 

eventos, para que esse profissional compreenda sua área de atuação, pois isso, 

costuma ser uma incógnita para os discentes deste curso. Desta maneira, o autor 

destaca que o objetivo é propagar as ações preventivas para este campo, propondo 

sempre medidas para amenizar esta problemática. 

 Inicialmente, Pinto e Dias (2014) conceituam a evasão em diferentes 

perspectivas, no entanto, todos concluem o mesmo conceito: o abandono ou a não 

finalização dos estudos, porém, ressalta que diversas instituições, ao constatar estas 

perdas, já estão procurando prevenir esta situação. Os autores também relatam em 
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sua pesquisa a principal intenção de descobrir os fatores que levam os discentes do 

curso de licenciatura em computação - IFSULDEMINAS – Campus Machado, na 

qual deixa bem explícito: questões trabalhistas pois não estava conciliando a 

graduação com trabalho, maternidade ou paternidade, expectativas profissionais e 

interesse por outra graduação. 

Pinto e Dias (2014) também definem o principal objetivo do licenciado em 

computação que é formar professores para transmitir conhecimentos relacionados a 

computação em diversas áreas e dar suporte para docentes que já estão em 

exercício da sua função.  

O literato também fez uma comparação das duas primeiras turmas do curso 

de Licenciatura em Computação onde, relata que ambas iniciaram com um 

quantitativo de discentes igual, porém, no decorrer do período, metade das turmas 

evadiu o curso, quanto ao restante, alguns concluíram no período estipulado e 

outros continuaram no curso, no entanto, nas turmas subsequentes na instituição. 

De acordo com Florencio (2015), ao realizar um estudo sobre a evasão no 

curso de licenciatura em computação na Universidade de Brasília no ano de 2015, 

destaca-se a educação, como imprescindível para o ser humano, e que o alto índice 

de evasão no curso despertou a ideia de realizar um estudo para verificar os reais 

motivos deste abandono. 

Contudo, o autor fez uma breve descrição sobre o curso na instituição, 

tratando-se de um curso noturno e compreendido em 9 períodos, também enfatizou 

sua principal função de “formar e capacitar docentes na área de informática para 

atuar tanto na educação básica quanto na área profissionalizante, em todas redes 

de ensino”, destacou que um das maneira de reduzir a evasão é transformar 

algumas disciplinas em optativas. 

Ao analisar os textos dos autores citados acima, percebe-se que a evasão no 

curso de licenciatura em computação é uma situação delicada é que vem ocorrendo 

em diversas instituições de ensino, entretanto percebe-se que faz-se necessário 

realizar um estudo  acerca da problemática para assim verificar se o cenário que foi 

abordado pelos literatos mencionados estão presentes na instituição pesquisada. 

Dessa maneira, será possível refletir sobre o contexto, para assim apresentar 

subsídio sobre a proposta buscando sempre embasamento sobre o tema.   

Desse modo, foi criado ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior), criada em 1985. De acordo com o site da instituição, a mesma foi 
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criada para colaborar nos estabelecimentos privados e opera juntamente com 

autoridades administrativas para o ensino superior, para tratar questões da evasão 

no ensino superior  

Como já foi citado anteriormente, a ABMES é propriedade dos 

estabelecimentos particulares, haja a vista que a mesma está ativa em todas as 

instituições de ensino, colaborando de forma dinâmica. Analisando sempre este 

contexto contemporâneo. A entidade atua de forma direta nas entidades do governo, 

desenvolvendo políticas públicas.  

Deste modo, ao realizar buscas sobre a associação encontrou-se uma edição 

intitulado de ABMES Cadernos 25, onde neste documento Rodrigues (2012) 

apresenta resumidamente artigo cientifico com autores influentes do tema tais como: 

“Maria Beatriz de Carvalho Melo Lobo, Vice-presidente do Instituto Lobo e Sócia-

diretora da Lobo & Associados Consultoria; Leandro Arnal Sponfeldner, Consultor de 

Marketing Educacional e Diretor da Sagazz Marketing Educacional, e Roberta 

Caldas Simões, Professora e Gerente de Marketing da Faculdade Brasileira 

(Univix).”    

No que se refere aos artigos, o primeiro apresentado no documento foi 

“Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e 

soluções” onde o mesmo foi construído pela autora Maria Beatriz de Carvalho Melo 

Lobo no ano de 2012, buscando conceituar o tema, apresentando as circunstancia 

que se encontra a problemática, evidenciando as matriculas e a idade de ingresso 

destes estudantes, enfatizando que as instituições demora identificar e não 

reconhecer a evasão dos discentes com problema de políticas públicas nas 

instituições. Desse modo, foi perceptível ao longo do resumo que a autora aconselha 

diretores e responsáveis das instituições de ensino superior a tentar amenizar a 

evasão com algumas medidas de contenção.  

O segundo artigo apresenta como título: Como o marketing pode colaborar no 

combate à evasão, tendo como autores Leandro Arnal Sponfeldner e Roberta 

Caldas Simões no ano de 2006, ambos relatam que o marketing contribui para 

redução da evasão nos estabelecimento de ensino, destacando maneiras de 

aproximação com os alunos, porém, mais especificamente, “consumidor” desta das 

instituições privadas, relatam também maneiras de familiarizaram destes discentes 

na instituição. 
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Neste sentido podemos observar que ABMES contribui na propagação destes 

artigos científicos para assim subsidiar os pesquisadores sobre está temática que é 

a evasão, pois sabe-se que ela é muito complexa e que faz-se necessário um 

estudo constante para assim pode avaliar, diagnosticar , compreender e elaborar 

subsídios para o combate desta problemática nas instituições de ensino. 

 

3.3. Comissão especial sobre a evasão nas universidades públicas 

 
O estudo sobre evasão no Brasil originou-se concretamente em fevereiro de 
1995, com o "Seminário sobre a evasão nas universidades brasileiras", 
organizado pela Secretaria de Ensino Superior (SESu), do Ministério da 
Educação (MEC). Foi formada uma Comissão Especial, composta por 
integrantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e do MEC, 
para estudar a fundo o tema da evasão (GEMAQUE, SOUZA, 2016, p. 88). 

 

De acordo Gemaque e Souza (2016) foi realizado um estudo intitulado 

“Diplomação, retenção e evasão nos cursos de graduação em Instituições de Ensino 

Superior Públicas" em 1997, realizando um estudo sobre a temática, buscando 

entender o conceito e a sua origem, observando as transferências dos estudantes, 

tais como: instituição, ensino superior e nos demais tipos de abandono. No 

documento também destacam-se os fatores internos e externos na instituição, 

facilitando a fuga dos estudantes.    

Com a criação desta comissão, foi possível fortificar esta temática através do 

aprofundamento dos estudos, possibilitando a avaliação, diagnosticando e 

compartilhando os resultados para assim as entidades competentes possam vir a 

propor subsídios, pois sabemos que quando temos um problemas faz-se necessário 

a elaboração  de campanhas que possam amenizar a problemática,  que necessita 

de atenção especial. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresenta-se a pesquisa executada para os discentes 

evadidos e ativos do Curso de Licenciatura em Computação Campus Capitão Poço 

– PA. Onde a pesquisa foi efetivada através de questionário eletrônico para alunos 

que desistiram do curso e para os discentes ativos através de questionário impresso 

durante as aulas possibilitando a socialização das causas de evasão na atualidade a 

fim de refletir a acerca da temática. 

 

4.1. Discentes evadidos do curso de Licenciatura em Computação Campus 

Capitão Poço – PA 

 

Ao averiguar os questionários aplicados aos discentes evadidos do curso de 

Licenciatura em Computação Campus Capitão Poço – PA constatou-se que 50% de 

um total de 56 (cinquenta e seis) alunos, coletados na coordenação durante a 

pesquisa haviam colaborado com a pesquisa, onde obteve-se uma quantidade 

expressiva respectivamente onde: 57%  dos entrevistados foram da turma de 

Licenciatura  em Computação 2015, já da turma 2016 coletou-se  30%, na 2017 13% 

responderam e não foram encontrados discentes da turma 2018 disponíveis a 

colaborar com a pesquisa, haja vista que o intenso trabalho à procura destes alunos 

para assim chegar a um quantitativo satisfatório, onde as redes sociais foi uma 

grande aliada  nesta trajetória. 

Destacando o perfil dos discentes entrevistados evidenciou-se que 52% eram 

do sexo masculino e 48% feminino, levando em consideração a margem de erro os 

dois gêneros, estão tecnicamente iguais, destacando a presença intensa das 

mulheres. Ao responder sobre seu estado civil constatou-se que 61% era solteiro, 

17% casado e 22% em união estável não foram identificados alunos(as) viúvo(as) ou 

divorciados(as). Na pesquisa, foram questionados se tinham filhos e 70% afirmaram 

ter nenhum, já 18% tem um filho (a), 4% destacou têm dois filhos (as), 4% têm três 

filhos (as) e 4% destacou têm quatro filhos (as). É perceptível que a maternidade ou 

paternidade não anda intensa nos ex-alunos do curso de Licenciatura em 

Computação Campus Capitão Poço – PA. No que se refere à idade dos discentes 
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evadidos no período que adentraram na graduação configurou-se conforme o gráfico 

01 abaixo: 

Gráfico 01 - Idade que você ingressou no curso 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Ao analisar o gráfico 01, é perceptível que está parcialmente distribuída a 

faixa etária dos discentes apresentados, pois há uma grande variação na idade 

cronológica. Portanto, 31% afirmou ter menos de 20 anos, verificou-se que 39% 

compreende a idade entre 21 a 26 anos, já 17% está entre 26 a 30 anos, 9% está 

entre 31 a 41 anos e 4% acima de 41 anos. Levando em consideração este 

quantitativo, destaca-se que esta maioria de discente pela sua idade cronológica já 

dever dispor de sua maturidade para assim realizar suas escolhas.  

Partindo deste levantamento, compreende-se que os discentes evadidos não 

apresenta uma idade considerada imatura, pois conforme a pesquisa dispõe de uma 

grande diversidade, apontando assim para um perfil e opiniões já formada. A partir 

deste questionamento nos fez dispor de dados bem expressivo, para assim 

identificar a idade, demostrando assim uma grande variedade na faixa etária dos 

discentes evadidos. 

Quanto a cidade de origem dos discentes evadidos, contatou-se que grande 

parte dos discentes evadidos é oriunda de Capitão Poço - PA, ou seja, já possui 

suas raízes parentais na cidade, fator este que não limitou na evasão no curso, pois 
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sabe-se que, quando a pessoa possui um alicerce familiar, pode evitar diversas 

situações no decorrer da trajetória acadêmica. No gráfico 02, a seguir destacam-se 

as cidades de origem dos discentes evadidos: 

Gráfico 02 - Cidade de origem 

Fonte: Autora, 2019. 

Conforme o gráfico 02, em sua grande maioria os discentes evadidos são da 

cidade de Capitão Poço – PA, pois constatou-se na pesquisa que 61% dos 

entrevistados era do nosso município, já os demais eram provenientes das cidades 

circunvizinha tais como: Irituia, Ourém, Capanema, também destacamos a presença 

de alunos originário da região metropolitana do estado  como o município de Belém 

– PA e Ananindeua – PA  e também fora do estado mais precisamente da cidade de 

Imperatriz – MA. 

Neste sentido, percebe-se que houve uma grande demanda de matriculas dos 

jovens de Capitão Poço – PA no curso, fator este que com uma possível conclusão 

pode-se ter em na cidade mão de obra qualificada, apresentando assim maior 

competitividade durante uma avaliação de currículo, pois sabe-se que o ensino 

superior nos dias atuais se tornou imprescindível na vida do cidadão. 

Durante a pesquisa realizou-se a seguinte pergunta: onde você concluiu o 

ensino médio? A este respeito foi confirmado que 82% dos indagados são 

provenientes de escola pública – zona urbana, 9% da escola pública - zona rural e 
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9% da rede privada. Deste modo, evidenciou-se que os 91% dos entrevistados 

tiveram sua educação básica nos estabelecimento de educação pública.  

No decorrer da análise efetivou-se o presente questionamento, se durante o 

período em que os discentes eram alunos da instituição, chegaram a receber algum 

auxílio estudantil financeiro e, com base nas respostas apresentadas no gráfico 03 

demostra-se o cenário que os antigos graduandos do Curso de Licenciatura em 

Computação do Campus de Capitão Poço – PA se encontraram: 

 

Gráfico 03 - Você recebeu algum auxílio estudantil financeiro? 

Fonte: Autora, 2019.  

De acordo com as respostas dos entrevistados da pesquisa, conclui-se que 

nenhum ex-aluno entrevistado chegou a receber auxílio financeiro durante a 

passagem pela instituição, pois sabe-se que a falta de recursos financeiros pode 

ocasionar inúmeras situações até mesmo o comprometimento da permanência em 

uma graduação, pois sabe-se que a falta de assistência é um fator determinante 

durante uma trajetória acadêmica, pois possibilita continuidade desta etapa. É 

importante ressaltar que assistência financeira é de grande valia para os estudantes 

nas instituições de ensino, levando em consideração a vinda de muitos discentes de 

outros municípios para Capitão Poço sabe-se que mensalmente são necessários 

gastos que precisam ser suprido para assim permanecer na instituição. Em se 
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tratando dos discentes que moravam na cidade muitas vezes precisam optar em 

continuar os estudos ou trabalhar para assim se manter sua família mensalmente. 

No decorrer da averiguação, foi questionado se os discentes pretendiam 

retornar o curso e obteve-se uma resposta bem alarmante onde 52% relatou que 

não cogitar a possibilidade de retorno ao curso, 26% relata que talvez deixando 

assim uma dúvida, já 22% afirma que sim, futuramente poderia voltar a vida 

acadêmica. 

Quanto ao retorno depois de uma desistência ou trancamento, com a visão de 

estudante do curso no decorrer destes anos, como foi se observando a redução dos 

discentes gradativamente, porém percebe-se que o reingresso destes alunos e algo 

que não acontece.  Pode-se comprovar esta afirmação com o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 04 - Quantidade de discentes matriculados 

Fonte: UFRA-SIGAA (Sistema Integrado de gestão de atividades acadêmicas), 2019 

 

Ao refletir sobre o gráfico 04, foi perceptível que o reingresso não vem 

acontecendo, cada vez diminui o número de alunos, deixando bem evidente que o 

aluno evadido não pretende mesmo retomar a graduação no curso. Deste modo, 

averiguando o gráfico acima a turma de 2015 na qual a mesma é a primeira da 

instituição, no período de 2016.2 a 2017.1 houve uma redução bem evidente, no 

entanto, a partir do período 2018.1 à 2019.1 constata-se uma estabilização na 
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redução, já no período de 2019.2 já apresentou uma leve diminuição, já a turma 

2016 iniciou-se com 33 alunos, percebe-se que já apresentou o numero baixíssimo 

de matrículas, onde no decorrer dos semestres este quantitativo só reduzia. 

Consequentemente a de 2017 e 2018 turmas consideradas mais recentes na 

instituição também apresentou uma diminuição bem alarmante. Vale a pena 

ressaltar que todas as turmas não iniciaram com um quantitativo máximo de 

discentes, pois no SISU (Sistema de Seleção Unificada) é ofertada 50 (cinquenta) 

vagas para o curso de Licenciatura em Computação Campus Capitão Poço – PA. 

Na pesquisa também realizou-se  o presente questionamento: se antes de 

desistir do curso, o discente evadido comunicou alguém, onde 35% dos 

entrevistados afirmaram que definiu sozinho (a), já 9% destacaram que relatou com 

os professores do curso, 8% revelou sua desistência com os colegas da graduação 

e em sua grande maioria com 48% indicou que comunicaram a família sobre sua 

saída da trajetória acadêmica. 

É importante enfatizar que é de grande valia a comunicação do estudante é a 

família, é imprescindível os vínculos afetivos estarem presente, pois sabe-se que a 

família é primordial na vida do ser humano e na vida acadêmica, desta forma ela 

apoia, aconselha, alegra e entre outros fatores emocionais significativos durante o 

processo, portanto é muito gratificante evidenciar que este laços estão bem fluentes 

no dia a dia. 

Com base na temática da pesquisa foi questionado aos alunos evadidos 

acerca dos fatores que contribuíram para a sua desistência do curso.  O gráfico 04 

demostra como esta problemática se efetivou no curso de Licenciatura em 

Computação Campus Capitão Poço – PA, neste questionamento os entrevistados 

tinha opção de marcar 03 (três) ou mais motivos relevantes durante sua trajetória 

acadêmica. Desse modo, notou-se que, em sua grande maioria, as questões 

trabalhistas foram assinaladas 11 (onze) vezes pelos entrevistados como justificativa 

de seu abandono, posteriormente, a desmotivação pessoal alcançou a segunda 

posição fator este importantíssimo, pois quando se está motivado pode-se viver a 

vida sem angústia desprovendo dos desafios que a vida proporciona, em seguida 

destacaram a metodologia de ensino, não conseguindo acompanhar essa nova fase 

em que se encontrava.   
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Gráfico 5 - Principais fatores que contribuíram para a sua desistência no curso 

Fonte: Autora, 2019. 

Deste modo, pode-se observar que os problemas familiares também 

representam um fator bem explicito, a carência de disciplinas que promovam 

interação e a falta de interação entre professor/aluno, as demais opções não foram 

assinaladas com tanta intensidade. Deste modo, com base neste questionamento foi 

possível identificar os principais fatores que influenciaram a desistência de alguns 

discentes no curso de Licenciatura Campus Capitão Poço – PA. 

A pesquisa visa a socialização na comunidade acadêmica, pois sabe-se que 

está problemática aflige a educação básica e superior, no entanto, em se tratando 

da educação superior ela e se torna mais complicada. É importante relatar que a 

saída destes alunos do ensino superior é uma grande perda para a sociedade da 

cidade de Capitão Poço no estado do Pará, pois ao realizar levantamento dos 

discentes que solicitaram desistência no curso foram constatados 56 (cinquenta e 

seis) discentes que formalizaram sua saída. Dessa maneira, realizamos a seguinte 

reflexão: se estes alunos permanecessem na graduação até o seu término, traria 

inúmeros benefícios tais como: fortalecimento do comércio local, pois estariam 

consumindo na cidade, os índices de construções aos arredores da instituição iam 

fortalecer mais intensamente, pois percebe-se que há muitos alunos oriundos de 

outras cidade necessitando de local para residir e sem falar que a sua conclusão 

haveriam profissionais mais capacitados no mercado de trabalho. 
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No decorrer da pesquisa, foi perguntado se no período que o participante da 

pesquisa foi aluno do curso, o que deveria ser modificado e o aluno 01 relatou “Uma 

maior interação entre o curso e o mercado de trabalho”.  Desta forma, evidenciou-se 

que esta afirmação foi confirmada no decorrer do Estágio Supervisando Obrigatório, 

pois durante esta atividade, muitos discentes afirmaram que as escolas não 

apresentavam locais para esta prática. Desta forma, ao invés de realizar as 

atividades em um laboratório de informática, as práticas foram realizadas em uma 

sala de aula convencional e quanto aos materiais utilizados considerado de alta 

tecnologia era de origem pessoa, pois a instituição não continha recursos para 

execução dessas práticas. Desta forma, percebe-se o estudante do curso anda 

pouco assistido no município, necessitando muitas conquistas para esta categoria. 

É importante destacar que durante a interrogativa, questionou-se aos 

discentes evadidos que anunciassem os pontos positivos que eles observaram 

durante a trajetória acadêmica, na ocasião o discente A relatou: ”professores 

comprometidos com o seu trabalho”, já o discente B relatou com a mesma 

perspectiva: “a estrutura do Campus e professores capacitados”, quanto o discente 

C afirmou: “o quadro de professores eram ótimos”. Desta forma, conforme as 

afirmativas demostradas, boa parte das respostas apresenta elogios por partes dos 

entrevistados aos docentes do curso, fator este motivado para a categoria, 

apresentando que o trabalho dos professores está sendo visível pelos discentes. 

Observando assim, os relatos dos entrevistados, percebe-se que durante o 

período acadêmico, o quadro docente foi muito admirado por sua capacidade e 

comprometimento, também não se esquecendo de evidenciar os elogios sobre o 

Campus, pois foram vivenciados inúmeros avanços nos últimos anos, pois é visível a 

evolução no Campus atualmente o curso já conta com grande acervo na biblioteca, 

novas instalações de laboratórios e docentes se qualificando constantemente para 

assim transferir seus conhecimentos adquiridos para os discentes. 

Dessa maneira, a partir desta pesquisa, foi socializado o perfil dos discentes 

evadidos, os principais motivos que fizeram inúmeros discentes desistir realizando 

assim uma diagnose mais precisa sobre a problemática. Vale ressaltar que durante 

a averiguação foram encontrados muitos empecilhos tais como: telefones 

inexistentes, e-mails inutilizáveis, pessoas que se recusaram a responder o 

questionário, outros se quer respondiam o e-mail. No entanto, apesar destas 
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adversidades encontradas no decorrer da pesquisa, foi possível conseguir um 

quantitativo bem expressivo durante a efetivação da pesquisa. 

 

4.2. Cenário atual: Como poderia ocorrer a evasão com discentes ativos.  

 

Durante a pesquisa a aplicação dos questionários 70 (setenta) discentes se 

disponibilizaram em ajudar, haja a vista que o curso atualmente conta 

aproximadamente 109 alunos matriculados, na ocasião colaboraram com a pesquisa 

20 (vinte) alunos da turma 2015, 15 (quinze) alunos da turma 2016, 18 (dezoito) da 

turma 2017 e  17 (dezessete) da turma 2018. 

Quanto ao perfil dos discentes ativos durante a pesquisa verificou-se que 51% 

é do sexo feminino e 49% masculino, percebe-se que há um equilíbrio em gênero 

dos alunos ativos do curso e ao mesmo tempo destaca um quantitativo bem 

expressivo de mulheres durante a pesquisa,  Robe et al. (2018) relata que : “A 

presença de mulheres na área tecnológica ainda e baixa”, percebe-se que no 

Campus de Capitão Poço – PA apresenta uma controvérsia sobre o relato do 

literato, pois conforme a pesquisa  atualmente as mulheres são maioria no curso. 

Quanto ao estado civil dos discentes atualmente matriculados no curso 81% 

afirmaram ser solteiros, 10% são casados e 9% estão em uma união estável. Nesta 

perspectiva, foi perguntado se os entrevistados tinham filhos e conforme o 

questionamento obteve-se a seguinte resposta: 76% afirmaram não ter nenhum, já 

14% relatou ter um, 9% confirmaram ter dois, a partir destas afirmativas constata-se 

tanto nos discentes evadidos quanto aos discentes ativos que a maternidade ou 

paternidade não demostra estar muito evidente com os entrevistados. 

Nesta perspectiva, também identificou-se a idade em que os ingressantes 

estão adentrando no curso, para assim descrever melhor o perfil. O gráfico 06, 

demostrar uma variedade expressiva da faixa etária, pois constatou-se que todas as 

idades foram informadas. No entanto, foi identificado que a media de idade dos 

discentes ativos gira em torno de 39% ingressou no curso com menos de 20 anos, 

36% iniciou entre 21 a 26 anos, 17% começou dos 26 a 30 anos, 7% relatou ter 

iniciado com 31 a 41 anos e 1% dos entrevistados iniciou o curso acima de 41 anos. 
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Gráfico 06 - Idade que você ingressou no curso 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Compreende-se com base no gráfico 06 que nunca é tarde para retomar aos 

estudos, pois aos analisar a demonstração em destaque na qual informa a idade dos 

alunos ativos destaca-se a presença de pessoas ingressando em uma graduação 

acima de 41 anos, pois sabe-se que uma pessoa com esta faixa etária já possui 

inúmeras obrigações diárias, pois já deve ser pai ou mãe na qual sai diariamente 

para instituição em busca de formação e futuro mais próspero. 

Também realizou-se um levantamento onde eles haviam concluído o ensino 

médio, nesta temática concluiu-se que 86% finalizou na escola pública – zona 

urbana, já 6% também na escola pública, porém na zona rural e 8% em escola 

privada, fazendo um confronto com os discentes evadidos a pesquisa evidencia a 

média de 90% dos discentes que estão e que foram do curso de Licenciatura em 

Computação Campus Capitão Poço – PA e proveniente da escola pública, mais 

precisamente, da zona urbana.  Desta forma, é muito importante demostrar que uma 

universidade federal capta em sua grande maioria alunos de escola pública, pois 

sabe-se que durante os processos seletivos a concorrência é muito intensa para 

estas instituições. 

Durante a pesquisa, foi perguntado aos discentes ativos se atualmente 

estavam trabalhando, conforme as respostas dos entrevistados demonstra-se o 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 07 - Você trabalha? 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Averiguando a gráfico 07 acima, é perceptível que grande parte dos 

entrevistados não estão trabalhando atualmente pois no decorrer da pesquisa 68% 

afirmaram não ter obrigações trabalhistas. No entanto, 34% relatam estar na ativa e 

ter um trabalho remunerado. Deste modo, conforme a pesquisa refletiu-se que a 

grande maioria dos discentes matriculados do curso estão atualmente dedicando-se 

atualmente jornada acadêmica, para assim concluir trajetória com êxito na 

instituição.  

Nesta temática, destacando o viés financeiro perguntou-se aos discentes 

durante a pesquisa atualmente estão recebendo bolsa remunerada ou auxílio 

estudantil financeiro, na qual o gráfico abaixo irá destacar o cenário atual que se 

encontra os alunos entrevistados na pesquisa: 
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Gráfico 08 - Você recebe bolsa remunerada ou auxilio estudantil financeiro? 

 
Fonte: Autora, 2019. 
 

Observando o gráfico 08, é notório que houve um grande avanço em 

benefícios dos discentes em tratando-se de auxílio remunerado, pois 60% dos 

participantes da pesquisa já estão sendo beneficiados com bolsa remunerada ou 

auxílio estudantil financeiro. Vale a pena relembrar que durante a pesquisa dos 

alunos evadidos, os entrevistados relataram não ter sido beneficiado em nenhum 

destes programas.  

Diante deste resultado é uma grande conquista para os discentes que estão 

atualmente matriculados no curso. Em se tratando das bolsas remuneradas e 

auxílio estudantil verificou-se também quais os principais programas de 

assistência estudantil e bolsas remuneradas vem sendo disponibilizadas, quanto 

a bolsa remunerada atualmente o Residência Pedagógica e o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) é o que mais contribui 

financeiramente, porém deve levar em consideração na perspectiva do 

profissionalismo pois ele proporciona o contato do aluno em seu futuro âmbito 

profissional, já no PNAES o auxílio pedagógico, auxílio creche e o auxílio  

pedagógico atualmente vem beneficiando diversos discentes. 

De acordo Raush e Frantz (2012, p. 620) o PIBID disponibiliza “bolsas para 

estudantes de licenciatura que sob orientação de professores universitários e sob 
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a supervisão de professores experiente na educação básica”. Dessa forma é 

grande a relevância estes programas no curso, pois os discentes estarão sob 

orientação de docentes experientes para assim pode refletir sobre a prática 

docente que futuramente será articulada na sua profissão. Também enfatizando o 

Programa de Residência Pedagógica que tem contribuído na formação docente. 

 
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a 
Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o 
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 
promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a 
partir da segunda metade de seu curso (CAPES, 2019). 

 

Neste sentido, pode-se observar como estes programas são de relevância 

para o licenciado, pois durante a participação no programa será possível o 

aperfeiçoamento e a sua integralização com a docência em futuro âmbito de 

trabalho. Durante a pesquisa, verificou-se também qual a cidade de origem dos 

alunos ativos, demonstrando assim as principais cidades que destinam discentes 

para o curso de Licenciatura em Computação Campus Capitão Poço – PA. Segue 

abaixo o gráfico para conferência: 

 

Gráfico 09 - Cidade de origem 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Percebe-se com base no gráfico 09 que a maioria dos discentes ativos é da 

cidade de Capitão Poço, pois no decorrer da pesquisa identificou-se que 46 

45 
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(quarenta e seis) dos entrevistados são deste município. Além disso, certificou-se 

que o curso também possui pessoas das cidades circunvizinhas, porém, não foi 

identificado nenhum discente da região metropolitana, contudo, caso tenham alunos 

desta região, não chegou-se a aplicar o questionário durante a pesquisa em sala de 

aula, pois no decorrer da efetivação da mesma observou-se a ausência de inúmeros 

alunos. 

Relacionado com a pesquisa dos discentes evadidos também foi identificado 

que grande parte dos indagados também é de Capitão Poço e das imediações. 

Portanto, constatou-se como as duas pesquisas analisadas referente aos alunos do 

curso de Licenciatura em Computação Campus Capitão Poço – PA vem recrutando 

diversas pessoas da região, possibilitando assim o ingresso no ensino superior. 

Durante a consulta, foi questionado aos discentes ativos caso eles venham a 

desistir do curso quem eles informariam em primeira mão, com 64% relataram que 

conversaria com seus familiares, já 16% afirmou avisar os amigos do curso e 7% 

comunicaria aos professores que possui afinidade na graduação. Assim, os 

resultados demostraram que tanto os discentes ativos quanto os discentes evadidos 

comunicaria ou comunicaram primeiramente a família em caso de um possível 

abandono do curso. 

 Nesta perspectiva procurou-se também saber qual seria o principal de meio 

de informação os discentes evadidos avisaria a coordenação de curso sobre a 

possibilidade de abandono, 71% afirmou que procuraria o protocolo para informar, já 

16% pretende comunicar o psicossocial e 15% utilizaria a plataforma SIGAA. A partir 

desta averiguação em destaque observa-se que a plataforma eletrônica da 

instituição não iria ser utilizada nesta perspectiva, boa parte dos discentes 

entrevistados informaria no protocolo local da instituição.  

Como foi mencionada ao longo do trabalho a evasão se configura no 

abandando, desistência ou trancamento, atualmente este fato vem ocorrendo no 

curso de licenciatura em Computação Campus Capitão Poço – PA, sabe-se que esta 

problemática vem permeando a educação superior a muitos anos, precisando assim 

realizar um estudo sobre esta problemática em questão. Desta forma com base nos 

estudos realizado a evasão configuraria atualmente conforme o gráfico 10: 
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Gráfico 10 - Fatores que contribuiria para a sua desistência do curso. 

            

Fonte: Autora, 2019 

  Desta forma, foram destacados os cincos primeiros motivos mais assinalados 

pelos discentes entrevistado, em destaque como pode-se observar a justificativa 

mais apontada foi: doença, situação financeira, problemas familiares, desmotivação 

pessoal e reprovação das disciplinas. Atualmente, a evasão pode ocorrer de uma 

forma mais particular, observa-se que motivos são de origem pessoal e emocional. 

Algumas situações que são consideradas institucionais não foram indicadas com 

tanta intensidade no decorrer da proposta.  

Todavia, fazendo um comparativo com o levantamento dos discentes 

evadidos os motivos foram parcialmente controversos, dessa forma, conforme o 

levantamento em destaque constatou-se que problemas familiares e desmotivação 

pessoal se destaca tanto nos alunos que estão cursando quanto para os que já 

saíram. No entanto, coloca-se em destaque a desmotivação pessoal ficando em 

segundo lugar na pesquisa dos discentes evadidos já na averiguação dos discentes 

ativos esta justificativa está no quarto lugar, quanto a justificativa problemas 

familiares na pesquisa dos discentes evadidos apresenta-se em quarto lugar já nos 

discentes ativos verificou-se que houve aumento ficando assim na terceira posição 

das alternativas mais assinaladas durante a pesquisa. Desta forma, foi possível 

entender como a evasão se efetivou nos últimos meses e como ela ocorreria no 

curso atualmente, possibilitando assim visão em diversos ângulos.    
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 Aproveitando a ocasião, verificou-se com os discentes atualmente 

matriculados conforme a sua concepção que deveria ser modificado no curso 

atualmente podendo assim beneficiar os alunos, nesta perspectiva destacam-se as 

principais respostas que demostraram grande importância para categoria, onde o 

aluno X ressaltou que a “documentação para matrícula e entrega do ESO está muito 

burocrática”, já o aluno Y  relata que “Alteração no regulamento do ESO para que 

começasse a atividade no 3º semestre para disponibilizar o último semestre só para 

o TCC e fosse ofertada as disciplinas em que aluno havia reprovado antes do último 

semestre”, quanto ao aluno Z destaca que “O 8º semestre deveria ser 

exclusivamente para o TCC”, fazendo uma reflexão sobre as  respostas , pode-se 

defini-las como sugestão, logo de grande relevância que estas propostas fossem 

analisadas pela CTES, podendo assim  ser avaliada ou até mesmo reformulada afim 

de que algumas situações fossem evitadas, pois atualmente na turma 2015 neste 

último semestre encontra-se em um período muito tenso, pois existe uma 

sobrecarga de atividades para os discentes que estão finalizando a trajetória 

acadêmica.  

Refletindo sobre estas pergunta acima, percebe-se que os discentes estão 

clamando por reformulação do edital de Estágio Supervisionado Obrigatório em 

relação ao período de início, destacando também a solicitação de uma mudança 

quanto o período em que o Trabalho de Conclusão de Curso está sendo efetivado, 

deixando assim um sobrecarga de atividade acerca do semestre. 

Durante a pesquisa também solicitou-se aos entrevistados que indicassem os 

principais pontos positivos que foram presenciados ao longo deste período. 

Destacamos assim as respostas abaixo: 

 

Discente 01 “professores dedicados com a evolução do curso: 

atualização do PPC; evento acadêmico relacionado ao curso; entrada 

do PIBID e residência pedagógica”, 

 Discente 02 “O acervo da biblioteca, os laboratórios de computação, 

em algumas disciplinas o conteúdo está muito bom”. 

 

Observando assim os itens em destaque pelos entrevistados, nota-se que 

tantos os discentes evadidos e os ativos elogiam os professores. Vale destacar 

também a vinda de programas que possibilitam a docência durante a graduação de 
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licenciatura, o novo laboratório que foi implantado recentemente e acervo 

diversificado da biblioteca beneficiando os discentes. Dessa forma, percebe-se que 

nos últimos anos houve um avanço significativo no decorrer destes quatro anos, pois 

foram muitas demanda para assim ser atendida e poder beneficiar os estudantes e o 

quadro de profissionais que fazem parte do funcionalismo do curso. 

Na ocasião, pediu-se para que os discentes relatassem os pontos negativos 

que foram presenciados ao longo de sua vida acadêmica e uma reposta chamou 

bastante atenção, onde o aluno relatou que a “demanda de disciplina em cada 

semestre, pois no ultimo semestre temos: TCC, ESO, disciplinas, etc... isto 

sobrecarga o discente, contribuindo para que o mesmo saia da IES doente”. Diante 

a resposta deste entrevistado pode-se refletir sobre como pode estar o dia a dia 

destes discentes que encontram-se nos últimos semestres de curso, pois muitos 

fatores podem influenciar durante este momento, acredita-se que vários alunos 

podem estar passando por este momento. Dessa maneira, enquanto aluna do último 

semestre, faço das palavras deste entrevistado as minhas, pois nos últimos meses 

deste semestre não venho me sentido bem, na qual vem sendo desencadeada um 

leve quadro de ansiedade, devido as intensas atividades. 

Dessa maneira, durante a pesquisa foi possível identificar o perfil, cidade de 

origem e os principais motivos que poderiam ocasionar a evasão atualmente no 

curso de licenciatura em computação Campus Capitão Poço, possibilitando assim 

uma visão mais atual desta problemática na instituição.  

 

4.3. Proposta de intervenção 

 

Como foi mencionado ao longo do trabalho, a evasão é um problema que 

perpassa desde a educação básica tanto na educação superior, no entanto na 

graduação se torna um pouco mais delicada, pois temos uma série de sujeitos 

envolvidos que sofrem com esta problemática.  

Desse modo, inúmeras instituições vêm sofrendo com esta dificuldade, 

aproveitando este viés, atualmente o curso de Licenciatura em Computação vem 

apresentando estes “sintomas”, pois no decorrer dos semestres o quantitativo de 

discentes vem reduzindo silenciosamente. Contudo, a partir desta pesquisa foi 

possível demostrar como isso ocorreu ou ocorreria e propor medidas preventivas.  
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Em primeiro lugar, para intervir na evasão no curso de Licenciatura em 

Computação, a coordenação deve agir juntamente com os docentes do curso 

buscando identificar o porquê que está ocorrendo uma demanda bem expressiva de 

evasão, pois se há um número bem significativo, este dado deve ser investigado 

para assim chegar a uma resposta, despondo assim de uma análise possibilitando 

assim amenização da real circunstancia. A partir de então traçar estratégias que 

busquem estar analisando constantemente os índices de evasão no curso e realizar 

ações que fortaleçam a permanência dos discentes até a conclusão de seu curso. 

Vale a pena também investir em estar estimulando os alunos, com palavras 

de incentivo, pois de acordo com as duas pesquisas realizada a desmotivação 

pessoal é um fator determinante na permanência dos discentes no curso, pois 

durante a averiguação tantos dos discentes ativos e evadidos apontaram este 

motivo ou possível causa da evasão. Desta forma a coordenação deve acionar o 

Psicossocial para trabalhar ações preventivas em conjuntos, possibilitando uma 

integração com estes discentes contribuindo na elevação de sua alta estima na 

academia. No entanto, o Campus já possui uma demanda bem expressiva de 

discentes, mais vale pena a direção repensar sobre esta demanda solicitando mais 

um psicólogo e um assistente social, para estar realizando estas propostas. 

Outro fator, bem pertinente é a realização de ações nas escolas tais como: 

projetos, oficinas e entre outros, buscando estimular os alunos em seu futuro âmbito 

profissionais, contribuindo para que eles possam ter um contato inicial antes do 

estágio supervisionado.  

Neste sentido, vale a pena o professor adotar um olhar “especial”, para os 

alunos que costumam estar ausentes nas aulas, procurando saber com os demais 

professores se costumam faltar nas aulas de outros professores, para assim 

procurar saber o porque de sua ausência nas aulas encaminhando esta demanda a 

coordenação para que ela possa estar repassando ao Psicossocial. Desta maneira, 

as proposta de intervenção acima citadas possibilita ações em conjunto para que 

possam amenizar a evasão no curso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS/ TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente trabalho possibilitou conceituar e entender a evasão, dispondo de 

mecanismo para assim averiguar como este fenômeno estar ocorrendo no Curso de 

Licenciatura em Computação na Universidade Federal Rural da Amazônia Campus 

Capitão Poço no estado do Pará haja a vista que a situação ocorre com muita 

frequência no curso.  

No decorrer deste trabalho objetivo principal possibilitou investigar quais os 

principais motivos que estavam e estão ocasionando a evasão no curso de 

licenciatura em computação, podendo assim realizar uma socialização sobre a 

temática com a comunidade acadêmica.     

Com a efetivação deste trabalho foi possível realizar um estudo sobre evasão 

identificando como ela vem acontecendo e verificando como ela anda defasando a 

educação, onde durante a trajetória foi observado que evasão anda preocupando o 

ensino superior e educação básica. 

Quanto às pesquisas realizadas foi muito gratificante realizar uma 

investigação no curso e na instituição na qual atualmente estou matriculada, 

podendo assim responder um questionamento onde muitos já observam esta 

redução, pois sabemos que a evasão se efetiva durante uma desistência, 

trancamento ou ate mesmo um abandono de uma graduação. 

Dessa maneira, com a conclusão desta investigação foi possível prover um 

feedback para toda comunidade acadêmica, apresentando uma amostragem de 

como a evasão ocorreu e como ela poderia ocorrer atualmente permitindo realizar 

uma análise e propor uma possível intervenção que busque mitigar os elevados 

índices de evasão do curso de Licenciatura em Computação do Campus Capitão 

Poço – PA. 

 

5.1. Trabalhos futuros 

 

Este trabalho deve auxiliar como subsidio na evasão no curso de Licenciatura 

em computação na Universidade Federal Rural da Amazônia Campus Capitão Poço 

– PA, e os trabalhos futuros poderão ser efetivados da seguinte maneira: Aprofundar 

estudos sobre a evasão, juntamente com os docentes e a coordenação do curso, a 
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fim que possam conceituar mais precisamente possibilitando que realizem ações em 

conjunto com a comunidade acadêmica. 

Outro fator, que possibilita melhor compreensão sobre a temática, e realizar 

aplicação de questionário para o discente que solicitar trancamento, desistência ou 

abandonar o curso, adquirindo assim dados que possam subsidiar em trabalhos de 

prevenção sobre a evasão. 

Vale a pena ressaltar como forma de “exame de rotina” realizar aplicação de 

questionários semestralmente para discentes ativos, possibilitando realizar uma 

analise de como esta problemática poderá ocorrer no curso, dispondo de uma visão 

mais aguçada, proporcionando assim uma prevenção uma diagnose sobre 

problema.  

Outra forma que merecer uma atenção especial aos discentes com baixa 

frequência, solicitando nomes destes discentes, para que a coordenação possa 

trabalhar juntamente com a equipe do Psicossocial do Campus realizando ações 

que possa amenizar está situação delicada. 

Para assim concluir a temática, é importante que a pesquisa seja socializada 

sempre com o início de cada semestre com os docentes em seu planejamento ao 

iniciando o semestre e com os discentes no primeiro dia de aula de aula com no 

auditório, a fim possa ser apresentada com toda comunidade acadêmica. Dessa 

maneira, estas medidas servem como forma de prevenção, dispondo de 

mecanismos de possam ser averiguados, aperfeiçoados e apresentados a todos que 

fazem parte desta graduação em destaque.   
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APÊNDICE 
 
APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO APLICADO PARA DISCENTES ATIVOS  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  

PRÓ – REITORIA DE ENSINO 
CAMPUS CAPITÃO POÇO  

COORDENADORIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 
 

 Este questionário visa identificar o perfil dos discentes do curso de 

Licenciatura em Computação campus Capitão Poço – PA e demostrar e como 

poderia ocorreria a evasão aos alunos ativos da instituição. É importante ressaltar 

que a identidade dos participantes da pesquisa será preservada. 

1)Ano de ingresso: 

( ) 2015 

( )  2016 

( ) 2017 

( ) 2018 

 

2)Gênero: 

(  ) feminino     (  ) masculino 

3)Estado civil: 

( ) solteiro     ( ) casado    (  ) união estável    (  ) viúvo      (  ) divorciado 

4)Tem filhos? Quantos? 

(  ) nenhum   ( ) 1  ( )2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

5)Você trabalha? 

( ) sim     ( ) não 

6)Idade que você ingressou no curso: 

(  ) menos de 20 anos;    (  ) entre 21 a 26 anos; 

( )  entre 26 a 30 anos;    ( ) entre 31 a 41 anos; 

( )acima de 41 anos; 

7)Qual a sua cidade de origem? 

_________________________________________________________________ 
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8)Você concluiu o ensino médio em: 

( ) escola pública  - zona urbana 

( ) escola pública – zona rural 

( ) escola privada 

9)Você recebe  Bolsa remunerada ou auxilio estudantil financeiro? 

(  ) sim   ( ) não 

Se SIM indique qual o auxilio estudantil? 

(  ) auxilio moradia 

(  ) auxilio creche 

(  ) auxilio alimentação 

(  ) auxilio pedagógico 

(  ) auxilio emergencial 

( ) PIBID 

(  ) Residência Pedagógica 

10)Qual os principais fatores que contribuiria para a sua desistência do curso?  

(  ) problemas familiares 

(  ) situação financeira 

(  ) maternidade ou paternidade 

( ) Doença 

( ) não me identifiquei com o curso 

( ) troca de curso 

( ) razões trabalhistas (atividades acadêmicas estavam comprometendo meu 

trabalho). 

( ) desmotivação pessoal 

(  ) reprovação nas disciplinas  

( )  moradia longe da instituição  

( ) metodologia de ensino  
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( ) atuação docente  

() falta de interação professor/aluno; 

( ) carência de disciplinas que promovam a interação entre a teoria e prática. 

( ) casamento ou namoro  

( ) outros: especifique _________________________________________. 

 

11)Ao imaginar uma possível desistência do curso, quem você informaria primeiro? 

(  ) não, informaria ninguém  

(  ) conversaria com familiares 

( )  relataria aos meus colegas do curso 

( )  relataria com professores que possuo afinidade no curso 

 

12)Qual principal meio que você utilizaria para comunicar sua possível desistência a 

instituição?  

( ) Protocolo 

( ) Via SIGAA  

( ) psicossocial  

13)O que você acha que deveria ser modificado  no curso em beneficio dos 

discentes ? 

_______________________________________________________________ 

 

14) Destaque os pontos POSITIVOS do curso que você presenciou ou longo de sua 

trajetória acadêmica na instituição 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15)Destaque os pontos NEGATIVOS do curso que você presenciou ou longo de sua 

trajetória acadêmica na instituição. 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: RESPOSTAS DOS DISCENTES ATIVOS; 

 

 

20; 29% 

15; 21% 
18; 26% 

17; 24% 

ANO DE INGRESSO 

2015

2016

2017

2018

36; 51% 

34; 49% 

GÊNERO  

FEMININO

MASCULINO
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81% 

10% 

6; 9% 

0% 0% 

ESTADO CIVIL  

SOLTEIRO

CASADO

UNIÃO ESTAVEL

VIUVO

DIVORCIADO

53; 76% 

10; 14% 

6; 9% 

1; 1% 

0; 0% 

0; 0% 

TEM FILHOS ? 

NENHUM

1

2

3

4

5
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46; 66% 

24; 34% 

VOCÊ TRABALHA ? 

NÃO

SIM

27; 39% 

25; 36% 

12; 17% 

5; 7% 

1; 1% 

Idade que você ingressou no curso ? 

menos de 20 anos

entre 21 a 26 anos

entre 26 a 30 anos

entre 31 a 41 anos

acima de 41 anos
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45 

4 4 4 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CIDADE DE ORIGEM 

42; 86% 

3; 6% 

4; 8% 

Você concluiu o Ensino Médio em: 

Esola publica - zona urbana

Esola publica - zona rural

escola privada
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42; 60% 

28; 40% 

Você recebe  Bolsa remunerada ou auxilio 
estudantil financeiro? 

sim

não

0; 0% 
2; 4% 

5; 9% 

13; 24% 

0; 0% 
16; 29% 

19; 34% 

Se SIM indique qual o auxilio estudantil? 

Auxilio moradia

auxilio creche

auxilio alimentação

Auxilio pedagógico

auxilio emergencial

PIBID

Residencia Pedagogica
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9; 13% 

45; 64% 

11; 16% 

5; 7% 

Ao imaginar uma possível desistência do 
curso, quem você informaria primeiro? 

Não informaria ninguém

conversaria com familiares

relataria com colegas do curso

relataria com professores que
possuo afinidade no curso

50; 71% 

9; 13% 

11; 16% 

Qual principal meio que você utilizaria para 
comunicar sua possível desistência a 

instituição?  

protocolo

Via SIGAA

Psicossocial
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casamento e namoro
falta de interação professor/aluno

atuação docente
disciplinas que envolva teoria e pratica

metodologia de ensino
troca de curso

não me identifiquei com o curso
moradia longe da IES

reprovação das disciplinas
desmotivação pessoal
problemas familiares

situação financeira
doença

 Qual os principais fatores que contribuiria 
para a sua desistência do curso? 
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RESPOSTAS DOS DISCENTES MAIS RELEVANTES NA PESQUISA 

13) O que você acha que 
deveria ser modificado  
no curso em beneficio 
dos discentes ? 
 

14)Destaque os pontos 
POSITIVOS do curso que 
você presenciou ou 
longo de sua trajetória 
acadêmica na instituição. 
 

15)Destaque os pontos 
NEGATIVOS do curso 
que você presenciou ou 
longo de sua trajetória 
acadêmica na 
instituição. 
 

“ A didática, metodologia 
de ensino aplicados em 
aulas “   

“crescimento da interação 
com a computação e 
desenvolvimento em falar 
em publico” 

“Falta de didática de 
alguns discentes” 

“Houvesse mais 
programação a noite 
voltados para o curso de 
TI” 

“ os professore sempre 
repassando informações, 
ter aulas todos os dias, 
professores capacitados” 

- 

“Mais qualificação 
pedagógica de alguns 
professores “ 
 

“Grade curricular, 
melhorias na biblioteca” 

“professores não muito 
acessíveis” 

“minimizar a quantidade 
de documentos necessário 
para matriculas e 
aumentar a forma de 
explicação sobre tais 
documentos” 
 

“A possibilidade de 
participar de eventos 
externos, alguns 
professores que 
contribuíram com os 
alunos na formação 
interpessoal” 

“A relação entre 
professores e alguns 
alunos, falta de 
informação necessária 
sobre assuntos 
acadêmicos e ausência de 
professores nas aulas” 

“facilitar as atividades 
como: ESOs, muito 
burocrática “ 

“ professores dedicados 
com a evolução do curso: 
atualização do PPC; 
eventos acadêmicos 
relacionados aos curso; 
entrada do PIBID e 
residência pedagógica”. 

“falta de oportunidade 
para projetos e extensão, 
de comunicação entre 
professores, alunos e 
direção do curso” 

“talvez se a demanda de 
disciplinas fossem menor 
isso faria que menos 
discentes desistissem, è 
um semestre somente 
para TCC” 
 

“ A experiência que 
estamos obtendo em cada 
semestre do curso “ 

“ demanda de disciplina 
em cada semestre, pois 
no ultimo semestre temos 
: TCC, ESO, disciplinas , 
etc... isto sobrecarga o 
discente, contribuindo 
para que o mesmo saia da 
IES doente. 

“Regulamento do ESo 
para que começasse no 3º 
semestre para 
disponibilizar o ultimo 
semestre só para o TCC e 
fosse ofertada as 

“conquista de laboratórios, 
organização estrutural e as 
bolsas”> 

- 
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disciplinas em que aluno 
havia reprovado antes do 
ultimo semestre” 
 

“O 8º semestre deveria ser 
exclusivamente para o 
TCC” 
 

“A introdução de novas 
ferramentas tecnológicas 
como metodologia de 
ensino” 

“os métodos de ensinos 
tradicionais usados pela 
maioria dos professores’ 

“A estrutura dos 
laboratórios, pois não 
possibilita uma boa visão 
dos conteúdos 
apresentados nos slides e 
quadro” 

“A flexibilidade de “alguns” 
docentes no que diz 
respeito ao aluno 
trabalhador” 

“falta de compromisso de 
“alguns “ docentes com o 
curso, muitas teorias e 
poucas praticas, pouco 
empenho do Campus em 
divulgar o curso, o que 
provoca pouco visibilidade 
e menor oportunidade de 
emprego para os futuros 
licenciados em 
computação”  

“Melhorias na 
infraestrutura, melhoria de 
conversa com os 
discentes” 

“Melhorou bastante alguns 
pontos, como na 
infraestrutura e na 
convivência com alguns 
docentes” 

“falta de acessibilidade e 
burocracia” 

“Aumento de disciplinas 
que envolvam 
computação, motivação 
dos professores” 
 

“ programas de bolsas 
inatitucionais como PIBID 
e residência pedagógica” 

“A desvalorização do 
curso, falta de viagens 
técnicas; desistência por 
falta de incentivo” 

“O inicio do estagio, 
mudando para o 3º 
semestre” 

“Evolução dos professores 
no que tange a suas 
metodologias e 
infraestrutura” 

“preconceito do corpo 
docente quanto aos 
alunos do curso”. 

“Tendo em vista o perfil do 
aluno noturno ou diurno, o 
plano de ensino deve 
considerar inúmeros 
fatores que o discente 
enfrentar para estudar, 
logo flexibilizar o ensino e 
necessário.” 

 

 

“alguns professores 
procuram entender a 
necessidade do aluno, 
realizando um intercambio 
entre a tecnologia e 
educação” 

 

 

“Falta de perspectiva de 
atuação de mercado de 
trabalho, falta de uma 
olhar por parte da UFRA 
mais focado, pois 
sentimento e que o curso 
não e valorizado pela 
instituição e falta entender 
o perfil do licenciado em 
computação por parte da 
UFRA e alguns 
professores” 

 

 

“A contratação de 
professores que realmente 

“O curso tem como 
objetivo formar professores 

“A alta reprovação dos 
alunos nas disciplinas que 
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passem o conteúdo da 
ementa e não fique, 
falando coisas aleatórias “ 
 
 

de TI para o mercado de 
trabalho que necessita dos 
mesmos e esse é o 
principal ponto positivo do 
curso “ 

 

 

envolvem matemática” 
 

“A atualização da 
organização do ESO não 
ser no mesmo tempo que 
o TCC” 
 
 

“Laboratórios com mais 
praticidade a biblioteca 
está ótima, os professores 
mais interativos com os 
alunos” 
 
 

“A falta de internet com 
senhas liberadas para os 
alunos”  

 

 

“Um dos principais pontos, 
seria o fato de se trabalhar 
com conteúdos voltados 
para áreas especificas do 
curso, outra seria a 
disponibilidade de internet 
no Campus, para que os 
alunos possam realizar 
suas atividades com mais 
facilidade.” 
 

“Possibilita uma formação 
do nível superior e também 
um a formação docência, 
muita das vezes 
possibilitando uma vaga no 
mercado de trabalho” 

 

 

“Por existir um curso na 
área tecnológica, que não 
existe mercado de 
atuação, pelo menos na 
cidade onde eu moro” 
  

“Flexibilidade de carga 
horaria e excesso de 
atividades” 
 
 

“Suporte dados os 

alunos “ 

 

“Falta de concordância 
entre os professores da 
área, tomada de decisões 
em cima da hora 
dificultando todos os 
processos” 

 

 

“Melhor seleção dos 
professores, não cobrar 
ESO e TCC no mesmo 
semestre” 
 
 

 

 

“A falta de compromisso 
de alguns professores em 
relação a aplicação ao 
plano de aula” 
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APENDICE C: QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS DISCENTES EVADIDOS 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE REITORIA DE ENSINO 

CAMPUS CAPITÃO POÇO  
COORDENADORIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 
 Este questionário visa identificar o perfil dos discentes evadidos do curso de 

Licenciatura em Computação campus Capitão Poço – PA e demostrando assim e 

como essa problemática ocorreu  a evasão os ex-alunos da instituição. É 

importante ressaltar que a identidade dos participantes da pesquisa será 

preservada. 

1) Ano de ingresso: ( ) 2015   ( ) 2016  ( ) 2017  ( ) 2019 

 

2) Gênero: ( ) feminino   (  ) Masculino 

 

3) Estado civil: 

( ) solteiro 

( )casado 

( ) união estável 

( ) viúvo 

( ) divorciado 

 

4) Tem filhos ? quantos? 

( ) 1   ( ) 2   ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) nenhum  

 

5) Idade  que você ingressou no  curso? 

( )menos de 20 anos; 

( ) entre 21 e 26 anos; 

( ) entre 26 a 30 anos 

( ) entre 31 a 41 anos 

( ) acima de 41 anos 

 

6) Qual a sua cidade de origem? 

_____________________________________________________ 

 

7) Você concluiu o Ensino Médio em: 

( ) escola publica – zona urbana 

( ) escola publica  - zona rural 

( ) escola privada 

 

8) Você recebeu algum auxílio estudantil financeiro? 

( ) sim   ( ) não 

 

Caso você tenha respondido SIM para a resposta acima, especifique o tipo de 

auxilio que recebeu. 
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( ) auxilio alimentação 

( ) auxilio pedagógico 

( ) auxilio creche 

( ) auxilio emergencial 

( ) auxilio moradia 

 

9) Quais os fatores que contribuíram para a sua desistência do curso? Deverá 

assinale ate 03 itens que acha relevante. 

( ) problemas familiares 

( ) situação financeira 

( ) doença 

( ) Razoes trabalhistas  

( ) desmotivação pessoal  

( ) reprovação das disciplinas 

( ) moradia longe da instituição  

( ) metodologia de ensino 

( ) atuação docente 

( ) falta de interação professor/aluno 

( ) Carência de disciplinas que promovam a interação 

( ) casamento ou namoro 

 

10) Você pretende retornar o curso ? 

( ) sim  ( ) não  ( ) talvez 

 

11) Você pretende cursar outra graduação em outra Instituição ? 

(  ) Sim  ( ) Não 

 

12) Antes de desistir do curso você comunicou alguém ? 

( ) Não, defini sozinho 

( ) sim, conversei com familiares 

( ) sim, relatei aos meus colegas de curso 

( ) sim, relatei com os professores do curso 

 

13) Você informou a coordenação do curso, preenchendo as documentação 

necessária via SIGAA ou via Protocolo ? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

14) Durante o período que você foi aluno do curso, o que você acha que deveria 

ser modificado? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

15) Durante o período em que você foi aluno do curso, cite os pontos positivos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D: RESPOSTAS DOS DISCENTES EVADIDOS 

 
 

 
 

13; 57% 7; 30% 

3; 13% 

0; 0% 

ANO DE INGRESSO 

2015

2016

2017

2018

12; 52% 

11; 48% 

GÊNERO 

MASCULINO

FEMININO



71 

 

 

 
 

 
 

14; 61% 4; 17% 

5; 22% 

0; 0% 0; 0% 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO

CASADO

UNIÃO ESTAVEL

VIUVO

DIVORCIADO

16; 70% 

4; 18% 

1; 4% 

1; 4% 
1; 4% 0; 0% 

TEM FILHOS ? QUANTOS? 

NENHUM

1

2

3

4

5
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7; 31% 

9; 39% 

4; 17% 

2; 9% 

1; 4% 

IDADE QUE VOCÊ INGRESSOU NO CURSO. 

MENOS DE 20 ANOS

ENTRE 21 A 26 ANOS

ENTRE 26 A 30 ANOS

ENTRE 31 A 41 ANOS

ACIMA DE 41 ANOS

14; 61% 

2; 9% 

2; 9% 

1; 4% 

2; 9% 

1; 4% 
1; 4% 

CIDADE DE ORIGEM 

CAPITÃO POÇO

BELEM

IRITUIA

ANANIDEUA

CAPANEMA

OUREM

IMPERATRIZ -MA
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19; 82% 

2; 9% 

2; 9% 

VOCÊ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO EM : 

ESCOLA PUBLICA - ZONA
URBANA

ESCOLA PUBLICA - ZONA
RURAL

ESCOLA PRIVADA

0; 0% 

23; 100% 

VOCÊ RECEBEU ALGUM AUXILIO 
ESTUDANTIL FINANCEIRO ? 

SIM

NÃO
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

NÃO ME IDENTIFIQUEI COM O CURSO

TROCA DE CURSO

DOENÇA

CASAMENTO E NAMORO

FALTA DE INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO

PROBLEMAS FAMILIARES

METODOLOGIA DE ENSINO

DESMOTIVAÇÃO  PESSOAL

RAZOES TRABALHISTAS

QUAIS OS PRINCIPAIS FATORES QUE 
CONTRIBUIU PARA A SUA DESISTENCIA 

NO CURSO ? 

12; 52% 

5; 22% 

6; 26% 

VOCÊ PRETENDE RETOMAR O CURSO ? 

NÃO

SIM

TALVEZ
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13; 57% 

10; 43% 

VOCÊ PRETENDE CURSAR OUTRA 
GRADUAÇÃO EM OUTRA IES ? 

SIM

NÃO

8; 35% 

11; 48% 

2; 8% 

2; 9% 

ANTES DE DESISTIR DO CURSO, VOCÊ 
COMUNICOU ALGUEM ? 

NÃO, DEFINI SOZINHO

SIM, CONVERSEI COM
FAMILIARES

SIM, RELATEI COM MEUS
COLEGAS

SIM, RELATEI COM
PROFESSORES DO CURSO
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11; 46% 

13; 54% 

VOCÊ PRENCHEU A DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA VIA SIGAA OU PROTOCOLO 

? 

SIM

NÃO


