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A partir da perspectiva de mudança na concepção 
curricular, retomamos os princípios balizadores da relação 
social, administrativa e educativa da Instituição, que são: a 
igualdade, a solidariedade, a equidade, a inclusão, a 
sustentabilidade e a democracia. Esses princípios se 
justificam na perspectiva de formação de um sujeito 
omnilateral, objetivo central no processo educacional 
pensado aqui. (PPI- IFBA, 2013, p.21). 
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COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES DO CAMPUS 

SALVADOR 
Relatório Parcial – abril a dezembro de 2020 

 
 

INTRODUÇÃO 

Pra falar a verdade, foi minha falta de vontade. O IFBA proporciona a 
você caminhos a ser seguidos, e a liberdade é a mais presente, mas 
nem todos sabem usá-las da maneira certa. Pra está lá, precisa de 
maturidade e conceito formado, a caminhada será bastante difícil, mas 
a recompensa será certa! Se eu tivesse a mentalidade e força de 
vontade que tenho hoje, estaria orgulhosa de ter concluído o ensino 
médio e o curso técnico no IFBA. Arrependimento é a palavra certa... 
(Respondente do Questionário Diagnóstico Qualitativo, 2020) 
 

O presente relatório, de caráter parcial, apresenta as ações do trabalho da 

Comissão de Permanência e Êxito dos Estudantes do Campus Salvador, constituída 

pela Portaria de nº 2704 03 de agosto de 2020, referente ao período de 30 de março 

à 19 de dezembro do ano de 2020.  

O principal objetivo desta Comissão, considerando os documentos Nota 

Informativa nº 138 SETEC- MEC, para cumprimento do Acordão nº 506/2013 TCU - 

Plenário e nas Orientações nº 60 do TCU, é colaborar para a implementação de planos 

estratégicos institucionais (Política Institucional) de Permanência Êxito. Para tanto, 

busca, alinhada à proposta metodológica que subsidia tal construção, e 

correspondente a segunda e terceira fases (NI nº 138, 2015), o diagnóstico 

quantitativo e qualitativo da evasão e retenção, no que diz respeito, respectivamente, 

às taxas com consistências de dados e suas motivações, nos anos letivos de 2016 à 

2020. Os dados possibilitarão a operacionalização das fases seguintes (quarta e 

quinta fases) que são:  de   intervenções/estratégias em diferentes instâncias da 

instituição ancoradas nos diagnósticos; e avaliação contínua das intervenções 

implementadas para sua manutenção ou revisão. 

O percurso metodológico da Comissão, com referência as fases 2 e 3, tem  se 

ancorado no desenvolvimento das ações constituídas por  três Grupos de Trabalho – 

Grupo Diagnóstico Quantitativo (GT1), Grupo de Trabalho Diagnóstico Qualitativo 

(GT2) e Grupo de Avaliação Histórica (GT3) – para coleta e análise de dados, 

construção de instrumentos de pesquisa, apropriações  de balizadores do sistema 

SUAP e SICAD que situam a condição do estudante na instituição;  levantamento e 
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estudos de pesquisas que tratam do conceito de evasão e retenção e estudo do Plano 

Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFBA (2016).  

De acordo com o que será apresentado neste relatório, estamos em processo 

das fases 2 e 3 que requer um tempo maior pela sua própria complexidade e por 

termos nos deparado, em alguns momentos, com dados inconsistentes no sistema do 

SUAP e que apontaram para necessidade de que a CPEE.SSA se voltasse para uma 

ação estruturante, de organização e sistematização no sentido de criar indicadores 

que possam ser facilitadores futuros na obtenção de dados sobre a situação do 

estudante e  que atenda objetivamente à realidade do IFBA. 

Do ponto de vista metodológico, optamos, neste texto, em nos instituirmos 

como narradores do vivido (SILVA, 2006), haja vista que como membros da Comissão 

estamos atuando como pesquisadores, relatando e descrevendo de dentro e 

implicados no processo em que não apresentamos “a prova da prova” (idem, p. 82), 

mas a fotografia do campo e as vozes dos diferentes sujeitos que fazem parte deste 

campo.  

Este documento está organizado em duas partes, sendo que o primeiro tópico 

subdividido em dois subitens: o breve histórico do trabalho da Comissão anterior 

(2018) e os movimentos desta Comissão para inaugurar um diálogo com a Instituição 

que nos localiza e nos identifica; e ainda discute os conceitos de evasão e/ou em risco 

de evasão e suas camadas. No segundo tópico, estão os caminhos já percorridos pela 

Comissão, através dos seus três Grupos de Trabalhos do Diagnóstico Quantitativo e 

Quantitativo e Histórico que orquestram em sintonia, buscando uma unidade com a 

meta pretendida: a qualidade dos dados disponíveis no sistema acadêmico e o que 

precisa ser efetivado para a coleta, sem distorções, das taxas que se pretende 

analisar, os contatos com os estudantes, os instrumentos elaborados de coletas de 

dados 2016, 2017 , 2018 e 2019  e indicativos das respostas dos estudantes e 

servidores com relação à evasão e retenção. 

Optamos por um segundo relatório, para o primeiro semestre de 2021, no qual 

apresentaremos as análises dos dados já coletados e os que ainda serão coletados. 

 
1. CPEE.SSA: DELIMITAÇÃO DE AÇÕES  

Logo após tomarmos conhecimento da Portaria nº 1152, de 11 de março de 

2020, que instituiu a Comissão de Permanência e Êxito dos Estudantes do Campus 

Salvador, marcamos nossa primeira reunião em 31/03, no formato remoto. Era o início 
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do que se constituiu uma nova forma de trabalho – o remoto – e iniciávamos nossa 

imersão em uma crise sanitária e política, sem precedentes na história do país e na 

qual continuamos até a presente data. 

Nossa comissão tem dezesseis membros. Entre eles, representantes docentes, 

discentes e técnicos administrativos e que atuam em diferentes setores e 

departamentos. Formamos uma equipe multidisciplinar, cônscia da relevância do 

trabalho da CPEE.SSA e todos os que aqui permanecem pontuam entre os 

compromissos que nos reúne: 1) o grande interesse em participar da Comissão dada 

a sua relevância temática; 2) as afinidades com estudos e pesquisas, os quais se 

debruçam e 3) o entendimento quanto a prioridade em se discutir a questão da evasão 

e da reprovação no Campus SSA, bem como, a urgência em elaborar diagnósticos, 

construir ações que colaborem com o êxito discente e docente, já que estes sujeitos 

se correlacionam.  

A partir da terceira reunião da Comissão, construímos uma rotina de alternância 

entre um encontro com todos os membros e outro com o grupo de trabalho que variava 

quinzenalmente, a princípio. Nos GTs, elaboramos o desenho metodológico da 

pesquisa, discutimos as variáveis, encaminhamos processo solicitando dados, 

estudamos os documentos e construímos coletivamente os instrumentos, sempre com 

muita reflexão e debate e fomos nos apropriando do sistema; e na Comissão, 

socializávamos os caminhos, as dificuldades, refletíamos sobre os conceitos, 

indicadores e sobre o momento e saber a necessidade da inclusão. Como já tínhamos 

avançado na construção e validação de instrumentos de pesquisa e os problemas 

com o sistema começavam a impedir a fluidez das ações, sentimos a necessidade e 

urgência de trocas de informações com outras Comissões locais e um diálogo com a 

Comissão Central, que deveria ser norteadora e deliberativa. A fim de dar 

prosseguimento e ter efetividade às ações das comissões locais, é necessária uma 

adequação às diretrizes, que é função da Pró-reitora de Ensino. 

Nos apresentamos à PROEN, através do processo SEI nº 23279.004742/2020-

00, em 22 de julho e, em reposta, Despacho nº 948/2020/PROEN.REI, no qual foi 

solicitado que a Diretoria de Políticas Educacionais estabelecesse contato para 

conhecer, acompanhar e auxiliar os trabalhos da nossa comissão. Nos reunimos em 

18/08 com o pedagogo Lucas Damasceno (por recomendação da PROEN), 
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representante do Observatório de Êxito e Permanência e representando naquele 

momento a DPE; e em 25/08, com a Professora Flaviane Ribeiro da DPE.  

A reunião teve como objetivo nos apresentar, já que não há uma Comissão 

Central, com vistas a estabelecer um diálogo, buscando os pontos de interseções 

possíveis, uma vez que, mesmo com as especificidades de cada campus, há um 

“guarda-chuva” institucional que respaldaria os trabalhos das Comissões locais. Era 

necessário assegurar os encaminhamentos e ações da nossa Comissão, sem que 

houvesse perda do trabalho até então desenvolvido, se não se alinhassem às metas 

da DPE; e, entender o posicionamento da DPE frente ao que estava sendo construído. 

Segundo a Professora Flaviane Ribeiro, o Observatório e a Comissão Central 

são organismos distintos, sendo que a segunda não fora ainda criada e que a 

pandemia impôs questões emergenciais a resolver, impedindo que os assuntos do 

Observatório também fossem tocados. Prosseguindo, a professora considerou que o 

trabalho da CPEE.SSA está muito mais avançado em relação à meta estabelecida 

inicialmente pela DPE, do diagnóstico para todo o IFBA em determinada 

temporalidade, e que esta, assim como as demais comissões, contribuirão para as 

ações da Diretoria.  

A Comissão está sendo estruturada de modo que todas as ações 

desenvolvidas sejam registradas e disponibilizadas para a comunidade interna, por 

isso criamos uma pasta na rede IFBA, que precisa ser alimentada; fizemos uma 

assinatura SEI (CPEE.SSA);  e, socializamos no drive todas as atas de reunião da 

Comissão e os documentos de estudo que balizam tais ações para a Diretoria de 

Políticas Educacionais (DPE-REI), em nome da professora  Flaviane Ribeiro, e para 

o Observatório de Permanência e Êxito (OPE), em nome do pedagogo Lucas 

Damasceno. Ao mesmo tempo, acreditamos ser necessário atentar para o caráter 

permanente, contínuo e evolutivo do trabalho da CPEE.SSA e, por conseguinte, 

incorporarmos parte de ações anteriores para darmos prosseguimento.  

Assim, a Comissão anterior (2018-2019), presidida pela professora Antonia do 

Socorro Freitas Chaves, em resposta ao Memorando-Circular 5 processo SEI nº 

1063769, apresentou em seu relatório demandas que colaboraram para os caminhos 

que tomamos. De acordo com o texto:   

[...] E algumas demandas constatadas para fortalecer as ações já realizadas 
pelo Campus: 1. Necessidade de um trabalho sistêmico mais coeso entre os 
diversos setores; 2. Realização de pesquisa quantitativa de evasão, retenção 
e êxito dos estudantes, dentro dos parâmetros do Documento Orientador do 
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MEC; 3. Sistematização e fortalecimento das ações institucionais de 
permanência e êxito dos estudantes; 4. Aperfeiçoamento ou criação de um 
sistema informatizado de acompanhamento da frequência dos estudantes em 
tempo real, com equipamento e acesso à internet em todo o campus, com o 
objetivo de otimizar as ações de diagnóstico e combate à evasão. (SEI / IFBA 
- 1072176 - Despacho sem número, 2019, p. 2). 

 

Até a presente data estamos, então, em processo de efetivação do item 2, o 

qual será relatado nos tópicos seguintes; e ratificamos neste relatório os itens 1, 3 e 

4, indicando encaminhamentos necessários para tais efetivações.  

Cabe observar ainda, do ponto de vista histórico, que o Plano Institucional de 

Permanência e Êxito dos Estudantes do IFBA (2016) possui dados dos anos 2014-

2015, cujos registros de evasão não trazem referência do Campus SSA, por estar fora 

do critério estabelecido - acima de 15%, considerando a coleta de dados realizada no 

SISTEC. 

As fases propostas no documento Nota Informativa nº 138 

(DPE/DDR/SETEC/MEC, 2015) que orienta a Elaboração do Plano Estratégico 

Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes, são as seguintes:  

Fase 1 – Instituição da Comissão Interna Geral 

Objetivo: Coordenar e sistematizar a elaboração do plano estratégico Institucional em 

colaboração com os campi. 

Fase 2: Elaboração Diagnóstico Quantitativo 

Dados SISTEC e ou sistema institucional de gestão acadêmica –taxas de evasão, 

retenção e conclusão. 

Fase 3: Elaboração Diagnóstico Qualitativo 

1. Por campi e curso – mediante inserção contributiva que oportunize a 

participação e compromisso de todos os segmentos da instituição; Identificação 

das causas principais de evasão, retenção e proposição de superação. 

2. A instituição define condução e organização da fase 3, ex. subcomissões que 

auxiliem a comissão Central. 

3. A Comissão de cada campus apresenta um Relatório com diagnósticos e 

propostas de intervenção encaminhados à Comissão Central. 

4. Fase 4: Consolidação do Plano Estratégico 

Após diagnósticos, construir proposta de Plano Estratégico de Ações de 

Permanência e Êxito. 
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5. Fase 5: Monitoramento das Ações 

• Mecanismos e momentos de monitoramento e avaliação das ações de 

intervenção implementadas.  Nas intervenções, são previstos 

acompanhamentos para execução e análise; 

• O monitoramento e avaliação devem ser realizados anualmente, no mínimo. 

Possibilitando, assim, atualização dos dados; 

• Na Avaliação, analisar se as medidas propostas foram desenvolvidas, quais 

as dificuldades encontradas, e se os resultados alcançados impactaram na 

modificação dos dados de evasão e ou retenção; 

• A partir dos resultados do monitoramento e da avaliação, poderão ser 

propostas reformulação no Plano Estratégico. 

A estrutura proposta por esta Comissão foi de concomitância entre as fases 2 e 3 e a 

ampliação das ações dessas fases, incluindo outros dados. Nesse sentido, para a 

realização dos diagnósticos qualitativo e quantitativo, fases 02 e 03, nos dividimos em 

três Grupos de Trabalhos, já no segundo encontro, em 07 de abril, com as seguintes 

proposições:  

 
I.  Diagnóstico Quantitativo 

GT formado por cinco membros da comissão: Niels Fontes Lima (DEFis), Isabel 

Cristina Costa Leite (DEMAT) Cecilia Almeida (DEMAT), Vanessa Cristina Vilasboas 

Castellain Pereira (DEPAE). 

• Avaliação dos últimos 2 anos (2018-2020) dos seguintes indicadores, por 

curso: Taxa de retenção; Taxa de conclusão; Taxa de evasão; Taxa de 

reprovação; Taxa de matrícula continuada regular; Taxa de matrícula 

continuada retida; Taxa de efetividade acadêmica; Taxa de saída com êxito; 

Taxa de permanência e êxito; 

• Metodologia de trabalho será definida e compartilhada com o grupo; 

• Quais desses indicadores podem ser obtidos diretamente do SUAP? 

 II. Diagnóstico Qualitativo 

GT formado, a princípio, por cinco membros da comissão e depois, com a 

chegada de mais um discente da graduação, com seis membros: Jeferson Gabriel 

Coutinho (DTSBio), Virlene Cardoso Moreira (DHIST), Solange Moura (DAD), Socorro 
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Chaves (DALE), Herbert Venas (Discente -Técnico Edificações) e Marcelo Morais 

Pinheiro (Discente Superior -Eng. Química). 

• Elaboração de questionário contemplando as grandes dimensões dos fatores 

de retenção e evasão: Fatores Individuais de Retenção; Fatores 

Internos/Institucionais de Retenção; Fatores Externos de Retenção; Fatores 

Individuais de Evasão; Fatores Internos/Institucionais de Evasão; Fatores 

Externos de Evasão. 

• Potenciais variáveis; 

• Metodologia de trabalho será definida e compartilhada com o grupo; 

• Resgatar documentos que contemplem as variáveis de cada uma das 

dimensões acima; 

• Questionário aplicado para as 3 modalidades de ensino: integrado, 

subsequente e superior; 

• Validação do questionário pelos pares e por um grupo de estudantes, antes da 

aplicação final; 

• Verificar a possibilidade de fazer uma análise multivariada por curso: 

estabelecer as maiores frequências de cada resposta; estabelecer quais 

indicadores quantitativos aparecem com maior frequência nas respostas; 

propor uma análise de correlação de dados qualitativos com indicadores e 

enxergar tendências. 

 III. Avaliação Histórica  

GT formado por cinco membros da comissão: Naiaranize Pinheiro da Silva 

(DSPP), Ana Lívia Carvalho Figueiredo Braga (DAFil), Ediane Mendes (DEPAE), 

Edilene David (DEPAE) e Laís Viena (DHIST), 

• Dados quantitativos de 2015 a 2017. 

• Verificar quais políticas de assistência estudantil foram implementadas nessa 

série histórica, avaliando o impacto quantitativo nesses indicadores. 

A Comissão esteve ainda presente no Encontro Acadêmico 2020, com a Roda 

de conversa, com a temática reflexiva: Quais são as perspectivas para as políticas de 

permanência e êxito dos(as) estudantes do campus Salvador? Na roda, entre outros 

pontos abordados, contextualizamos o trabalho da Comissão, a relevância de um 

trabalho que envolva uma parceria com todos os setores do Instituto, a ideia de 

trabalharmos, de fato, na perspectiva de êxito e permanência, considerando a evasão 
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não como um dado definitivo, mas como uma posição que pode ser revertida e 

deslocada; da relevância de se pensar na efetivação de um currículo em que posicione 

o estudante como sujeito da experiência; e em dados de pesquisa que sinalizam o 

problema da evasão não restrito aos cotistas, da permanência dos estudantes 

assistidos por programas de bolsa auxílio e participantes de projetos e pesquisas. 

Apresentamos uma videoinstalação/performance com depoimentos de 

estudantes que desistiram e que permaneceram no IFBA, do campus Salvador e de 

outros campi. Tais depoimentos fazem parte das pesquisas de Naiaranize Silva (2016) 

e de Socorro Chaves (2018) e outros foram ditos por estudantes do 1º ano Integrado 

participantes do Projeto Ubuntu1. 

Oportunizamos o momento com professores e técnicos no Encontro Acadêmico 

virtual para aplicar um questionário com os presentes, formulando a seguinte questão: 

Na sua percepção, como docente ou técnico/técnica, qual o motivo da evasão e 

repetência, no IFBA, Campus Salvador, considerando os anos letivos 2018 e 2019. 

Obtivemos 58 respostas, que será apresentado em um outro momento com a 

finalização das fases 2 e 3.   

Uma questão central para o trabalho da Comissão tem sido o conceito do seu 

próprio objeto de estudo - Evasão -, o qual encontramos referências no artigo de Tânia 

Brizueña e Glaucia Vasconcelos (2017), que citam Natalícia Gaioso (2005) e 

Rosemary Dore e Ana Lucher (2011). De acordo com as autoras, a evasão define-se 

por sua natureza multiforme e pela sua complexidade, como um processo e um 

fenômeno social. Processo este “dinâmico e cumulativo de desengajamento do 

estudante da vida da escola” (DORE e LUCHER, 2011, p.777 apud BRIZUEÑA & 

VASCONCELOS, 2017, p.4).  

Inferimos, então, que o conceito de evasão se relaciona com camadas (ou 

nuances), que vão definir o afastamento provisório ou definitivo do estudante ou a não 

conclusão de uma modalidade de ensino no IFBA. Nesse sentido, destacamos dois 

aspectos decorrentes da compreensão da evasão como um processo: um, no sentido 

de perceber os indicativos em comportamentos ou situação do estudante e 

incorporando aqui a ideia de Risco de Evasão; e o segundo aspecto, a necessidade 

de um olhar sistêmico sobre a questão da evasão e da reprovação, que se expressam 

 
1 Projeto apresentado e realizado em 2019, pela Assistente Social Heide Damasceno, DEPAE, e 
apoiado pela CPEE.SSA (2018-2019), que se insere na perspectiva de uma educação para a 
diversidade. 
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em múltiplas causas, pelas dimensões que atuam neste processo quer do sujeito, do 

social e da Instituição. 

Fiquemos atentos aos gestos que venham a traduzir, ainda que com 

opacidades, essa fala da respondente, estudante reprovada em 2019 e que 

consideramos em risco de evasão:  

Quero muito continuar no ifba, sempre foi um sonho, mas parece 
que virou pesadelo, já chorei muito por colegas me chamar de burra, 
e eu nunca fui assim, sempre me desenvolvi e tive bom convívio com 
todos, que essa segunda chance me faça ver o ifba com outros 
olhos! (Dados do Questionário Diagnóstico Qualitativo, 2020). 
 

1.1  AS NUANCES DA EVASÃO E INTERVENÇÕES PRÉVIAS 

O presente tópico é resultado de reunião realizada em 25 de agosto de 2020, 

em que foram realizadas digressões com o intuito de gerar encaminhamentos 

diretamente aos setores do IFBA Campus Salvador, para que assim se verifique da 

sua possibilidade de efetivação, tendo por tema a evasão, que é tema central desta 

Comissão, bem como dos instrumentos já disponíveis para o diagnóstico precoce e a 

devida retenção dos discentes no IFBA de modo a concluírem a sua escolaridade.  

Precipuamente sabemos que a evasão, o êxito e a permanência são fatores 

que devem ser examinados sob vários aspectos para que se compreenda a sua 

essência de forma intermitente e sistêmica. Podemos inicialmente listar aquelas que 

nos são mais imediatas. A saber, o IFBa enquanto instituição, seu corpo docente, seu 

corpo discente e administrativo, a cada um deles cabe um entorno que está, por sua 

vez, em constante modificação o que exige a utilização de instrumentos diagnósticos, 

metodologias, composição de Comissões especializadas e instâncias decisórias a 

nível micro e macro da nossa instituição para que possamos ser autores neste 

processo. 

Sabemos que nossa filosofia e missão enquanto Instituição de ensino, não se 

restringe a ensejar ser a melhor Instituição de Ensino para os discentes que nela se 

formam, mas também, em formar os melhores discentes para interagirem com o 

mundo de forma efetiva. 

Prosseguindo na discussão e no intuito de utilizar os recursos já presentes no 

Campus Salvador, constatou-se a existência de um elemento positivo, que é a 

Tecnologia implantada e ramificada que abrange os registros escolares tais como, 

frequência discente, registro de aulas, registros de conteúdo, notas, material didático 

auxiliar (textos), quadro de avisos na plataforma SUAP, que por sua vez, se comunica 
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com outras plataformas como o SIGEPE, SEI, WEBMAIL e tantos outros com os quais 

ele possua interface, gerando a possibilidade de uma gama de leituras do “estado da 

arte” da prática docente e de como os discentes interagem nesse processo, que por 

seu turno, possa vir a servir de instrumento para a leitura dos setores conexos, qual 

seja, Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção aos Estudantes, Diretoria de Ensino 

e Diretoria Geral do Campus. É nessa prática que se contextualiza o diagnóstico da 

evasão de forma rápida e a possibilidade de gerar efeito de retroação da evasão 

escolar. 

Esta comissão composta por docentes e técnicos depreendeu o quanto o tema 

tecnologia plenamente utilizada e interpretada poderá ajudar no controle dos dados 

sobre evasão. Em especial o registro da chamada em sala de aula que pode ser 

realizado diretamente no sistema SUAP; a inserção de notas no sistema online, o que 

possibilitaria um acompanhamento imediato nos casos que merecem atenção e 

providência. Foi rememorado nesta mesma reunião, o problema de ausência parcial 

desses registros no Conselho Final e da dificuldade de diagnosticar os motivos da 

evasão e reprovação. Daí a ênfase em garantir que a estrutura tecnológica, provendo 

no mínimo wi-fi em todas as salas do Campus pode acelerar a coleta de dados. 

Igualmente se ponderou da importância de gerar um encaminhamento aos setores 

competentes, no sentido de que seja feita uma análise institucional sobre a questão 

da tecnologia e sua plena funcionalidade. O que tem causado reverberação nos 

trabalhos desta CPEE, no que tange relatórios do SICADWEB e SUAP quando não 

ocorre a plena migração de dados e que por seu turno dificulta conhecer o passado 

recente da evasão nos registros de cadernetas.  

 

2. DOS CAMINHOS PERCORRIDOS PELA CPEE.SSA PARA O DIAGNÓSTICO 

QUANTITATIVO E QUALITATIVO  

 

                 “Eni tí kó mon ibi ti mbó, kò lè mon ibi òún nlo”  

                                                                                                (AYOH’OMIDIRE, 2004, p.176)   

 

Começamos este tópico com um ditado Yorubano: “Aquele que desconhece o 

seu passado e sua origem, dificilmente saberá definir aonde quer chegar”. Definimos, 

assim, um marco temporal na busca dos dados quantitativo e qualitativo, os quais 

inicia nossa trajetória de investigação de um passado recente – 2015 - e percorrerá 
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até 2020. Conheceremos e compartilharemos com a comunidade do Campus 

Salvador, para seguirmos em frente. 

A opção de trabalhar em concomitância as fases 2 e 3, dos diagnósticos 

quantitativo e qualitativo no mapeamento dos motivos da evasão e retenção dos 

estudantes do campus Salvador, se justifica pelo tempo que temos para o 

desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão (2 anos) e, também compreendemos 

que a integração de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, apesar das 

especificidades de seus processos, amplia os resultados da investigação. Desde a 

concepção dos instrumentos de coleta, como foi o nosso caso, quanto dos ajustes de 

determinados itens que comporiam o questionário, ao considerar a gradação nos itens 

respostas e a inclusão de dados objetivos para o respondente informar, até o momento 

da análise para o cruzamento entre os esses dados e respostas abertas. Dito assim 

pelo Prof. Nilton Vasconcelos, um dos especialistas que compôs a validação do nosso 

questionário:  

Entendo que o questionário abre para que o respondente manifeste 
eventual dificuldade de relacionamento impactando a permanência e 
o êxito relacionando a essa característica/perfil pessoal. Refiro-me, 
especificamente, a possibilidade de o pesquisador/pedagogo cruzar 
as informações e identificar correlações. (Dados para Validação do 
Questionário Diagnóstico Qualitativo, 2020). 

 

 

2.1 TRAVESSIAS PARA O DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO 2018-2020 

 

O Grupo de Trabalho Quantitativo (GT1) foi criado, como já dito, na reunião 

geral da comissão de 07/04/2020 com o principal objetivo de avaliar, nos últimos 2 

anos (2018-2020), indicadores que ajudarão a compreender as taxas de retenção e 

evasão em cada curso, de cada modalidade (integrado, superior e subsequente) 

ofertado no campus de Salvador. Esses indicadores são: Taxa de retenção; Taxa de 

conclusão; Taxa de evasão; Taxa de reprovação; Taxa de matrícula continuada 

regular; Taxa de matrícula continuada retida; Taxa de efetividade acadêmica; Taxa de 

saída com êxito; Taxa de permanência e êxito. 

A Nota Informativa nº 138 (DPE/DTR/SETEC/MEC, 2015), que orienta a 

formação e o trabalho de comissões institucionais para elaboração de Planos 

Estratégicos Institucionais Para a Permanência e o Êxito dos Estudantes, em seu 

Anexo II, trouxeram como indicadores para a elaboração do diagnóstico quantitativo 
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apenas os três primeiros referidos na missão deste GT. O significado de cada 

indicador é definido na nota, como a relação entre a quantidade de alunos que se 

enquadram na condição, dividido pelo total de matrículas no período. Mais adiante 

vamos detalhar o significado de cada indicador. 

As atribuições do GT1 foram estendidas para a análise dos nove indicadores 

mencionados, além dos definidos na Nota Informativa da SETEC/MEC, justamente 

porque esses são os indicadores disponibilizados no SUAP, por campi, curso e 

período letivo, imediatamente acessíveis, podendo ser obtidos em forma de planilha, 

o que é muito conveniente. Na medida em que esses indicadores são gerados no 

SUAP, a tarefa do GT Quantitativo fica muito facilitada, restando apenas mostrar os 

indicadores sob a forma de gráficos e relatar as observações gerais dos períodos. 

Em primeiro momento, ao investigarmos os dados disponíveis no SUAP, ficou 

evidente que há problemas muito sérios na consistência dos dados ou na sua 

interpretação pelas ferramentas do sistema. O campus migrou da antiga base de 

dados do sistema SICAD para o atual SUAP, porém essa transferência das 

informações do registro acadêmico de um para outro sistema requer ajustes. Há erros 

gravíssimos, como, por exemplo, estudantes que já colaram grau no curso 

aparecerem como jubilados. A mera inspeção dos indicadores de um curso também 

mostra que os valores obtidos nas pesquisas não estão corretos (fácil de verificar pela 

taxa de conclusão). 

O sistema SICAD não possui instrumentos simples para consulta dos 

indicadores, como o SUAP. Como não faz sentido desenvolver ferramentas de 

pesquisa para uma base de dados que não será mantida, assim o Grupo de Trabalho 

Quantitativo considera que é de primeira importância que o processo de migração e 

ajuste do antigo para o novo sistema seja concluído com a maior presteza possível. 

Os indicadores do SUAP de dois cursos (Licenciatura em Física e Química 

Integrado) foram obtidos e analisados, e mostraram, além dos dados incompletos, 

inconsistência entre os resultados apresentados e a definição dos indicadores 

encontrada no sistema. Isso mostrou que, para atingir seu objetivo principal, a tarefa 

principal deste GT depende da consolidação do SUAP como fornecedor de dados 

confiáveis sobre a permanência e êxito dos estudantes. 

O GT se dedicou, portanto, a entender de forma precisa o significado de cada 

um dos indicadores. A partir disso, consideramos necessário confrontar o cálculo dos 
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indicadores feitos pelo SUAP com suas definições, em dois aspectos: na forma como 

o cálculo é feito, ou seja, se a fórmula indicada é de fato a forma como o indicador é 

calculado; e na forma como os dados para essa fórmula são determinados, ou seja, 

se o critério para um aluno ser considerado em uma ou outra das condições definidas 

no SUAP está de acordo com o critério preconizado pelo MEC. É necessário saber 

como o sistema define a situação de cada aluno do curso, ou seja, saber em que 

condições de fato um aluno é incluído em cada categoria. 

Esse trabalho foi levado a cabo em uma série de reuniões do GT1 com o 

Servidor Dante Aurélio Dantas de Menezes Barros, da DGTI, que esclareceu como o 

sistema lida com as informações sobre o status da matrícula de cada aluno do curso 

por período e como os indicadores são calculados. O resultado desse trabalho será 

apresentado em um relatório final das fases 2 e 3, referindo-se a cada indicador 

mencionado na Nota do MEC e os do SUAP e trará a informação sobre as situações 

de matrícula que são consideradas no cálculo de cada indicador. 

Em conclusão, verificamos que os indicadores preconizados pelo MEC são 

contemplados pelos três primeiros indicadores do SUAP, na fórmula, na definição das 

grandezas calculadas e na forma como são contadas as matrículas que se enquadram 

em um ou outro caso, apesar de haver um questionamento nesse aspecto em relação 

ao cálculo da taxa de evasão. Além disso, os outros indicadores puderam ser 

contextualizados em relação aos indicadores do MEC, complementando-os, ou 

trazendo outras informações importantes. 

No trabalho do GT1, foram detectadas duas inconsistências entre a forma 

segundo a qual os indicadores são de fato calculados e a definição dada no próprio 

sistema.  

A primeira se refere à afirmação de que a soma dos indicadores 2, 3, 4, 5 e 6 

totaliza 100%, o que já se verificara falso na primeira inspeção dos dados. Ficou claro 

nas discussões de trabalho que, da forma que esses indicadores são definidos e 

calculados, há erro. A afirmação correta é que a soma dos indicadores 2, 3, 5 e 6 

(excluindo o índice 4 – Taxa de Reprovação) totaliza 100%. Isso será corrigido pela 

DGTI com a revisão da informação a esse respeito disponível no SUAP. 

No outro caso, a equipe da DGTI detectou que o cálculo de um dos indicadores 

estava sendo aplicado a partir de uma fórmula errada, o que será modificado pela 

implementação da fórmula correta no sistema. 
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No que se refere ao cálculo da taxa de evasão, as situações de matrícula 

definidas no SUAP fazem parte de uma lista que ultrapassa as explicitamente citadas 

na Nota do MEC, abrangendo um número maior de situações tipificadas no sistema 

acadêmico nas quais a matrícula é considerada evadida. Entende-se, claro, que a lista 

do MEC não é exaustiva nem minuciosa, mas apenas apresenta situações típicas de 

matrícula que caracterizam a finalização sem êxito. 

Nesse aspecto, podemos chamar a atenção às especificidades de nossos 

cursos e da nossa instituição e suas normas acadêmicas, que não são exatamente 

contempladas no rol de situações de matrícula consideradas no SUAP. O status da 

matrícula ao final de um período se enquadra no grupo de matrículas finalizadas 

evadidas, que representam as situações nas quais o aluno ao final do período se 

desligou da instituição sem êxito, ou no grupo de matrículas em curso, que 

representam os casos nos quais ao final do período, o aluno não finalizou sem êxito, 

ou seja, não finalizou ou finalizou com êxito. Um aluno que conclui o curso em um 

período tem sua matrícula contada como em curso. 

Acontece que, tanto na lista de matrículas finalizadas sem êxito como nas de 

matrículas em curso, as definições não foram estabelecidas de acordo com as normas 

acadêmicas e muitas nem se aplicam à nossa realidade institucional. Neste caso, em 

especial, podemos questionar se uma matrícula trancada deve ser contada como 

evasão, como faz o instrumento do SUAP. 

Diante do exposto, podemos concluir que a Plataforma SUAP possui todos os 

elementos necessários ao estudo a que se propõe este Grupo de Trabalho 

Quantitativo, contudo existem falham nos cálculos que necessitam de ajuste urgente. 

O sistema acadêmico anterior, SICAD, apesar de guardar a maior parte dos registros, 

não comporta as mudanças técnicas necessárias para fornecer relatórios que 

apresentem resultados compatíveis com as demandas do levantamento a ser feito.  

Dessa forma, é recomendável aparelhar o SUAP, promovendo-lhe as 

adaptações necessárias, tais como, por exemplo, o abrangente ajuste às orientações 

do MEC e às normas acadêmicas de nosso Instituto. Isso envolveria, não apenas o 

estabelecimento das situações de acordo com as nossas normas, mas também a 

uniformização de procedimentos para a atribuição de certos status que devem ser 

feitos manualmente. 
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Cabe, também, uma completa revisão nos dados acadêmicos dos alunos que 

fazem parte do universo de pesquisa, ou seja, período estudado, últimos 2 anos (2018-

2020). Essa análise deve ter o escopo de corrigir inconsistências, tais como as que 

distorcem os status de matrícula.  

Seria indicada a formação de um grupo de trabalho envolvendo a DGTI, as 

GRAs de todo Instituto, ou suas representações, diretorias de ensino, coordenadores 

de cursos e a PROEN, por serem os setores, notadamente, que mais têm contato com 

registros e normas acadêmicas. As alterações feitas por esse grupo de trabalho 

tornariam a base de dados mais confiável, fornecendo, assim, relatórios mais 

consistentes, portanto confiáveis.  

 

2.2. TRAVESSIAS PARA O DIAGNÓSTICO QUALITATIVO 2018-2020 

 

Compete ao Grupo de Trabalho Qualitativo – GT Qualitativo o levantamento de 

informações que possibilitem detectar as causas principais da evasão e retenção dos 

estudantes do campus Salvador, em um marco temporal de 2018 a 2020, e, a partir 

das análises do material coletado, ampliar as discussões para o âmbito da Comissão 

de modo a se criar propostas de Plano Estratégico de ações de permanência e êxito 

estudantil.  

Das Metas traçadas na 2ª reunião da Comissão, em 07/04/2020 apenas duas 

não foram contempladas, até a apresentação deste relatório, quer sejam: a aplicação 

do Questionário para as modalidades de ensino subsequente e superior; e a análise 

dos dados coletados.  

Embora o GT Qualitativo considere importante investigar todos os setores e 

grupos que compõem a comunidade do IFBA Campus Salvador, no desenho 

metodológico optamos em escutar primeiro os sujeitos diretamente implicados na 

questão, os estudantes. Assim, na fase 3 (do diagnóstico qualitativo) nos debruçamos 

sobre a coleta de informações acerca dos estudantes evadidos, jubilados e retidos 

(reprovados) dos anos de 2018 e os reprovados em 2019, os quais situamos em risco 

de evasão e ou evadidos. 

Começamos os trabalhos pelo ano letivo de 2019. Para esse grupo, foi 

elaborado um questionário contemplando as grandes dimensões dos fatores de 

retenção e evasão, já apresentados anteriormente, que passou por amplas 
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discussões entre os membros da Comissão. Após se chegar a um consenso interno, 

o questionário foi submetido à validação por professores especializados no 

instrumento (foram seis pareceristas), o que levou a novas discussões no âmbito da 

comissão, até se chegar a uma versão adequada do instrumento de pesquisa.  

Em seguida, o questionário foi aplicado, em dois momentos distintos (11/09 e 

28/09), em um grupo piloto, composto por nove (09) estudantes no total, entre eles 

discentes da Graduação, do Subsequente e do Técnico Integrado. Na dinâmica de 

validação com os estudantes, com encontros virtuais, eles expunham em voz alta as 

dúvidas e questionamentos aos itens e ao final faziam uma avaliação e crítica aos 

itens. Foi de grande relevância as inferências e contribuições dos estudantes para a 

formulação definitiva, em que consideraram bem elaborado, completo e objetivo e 

gostaram, sobretudo, das questões abertas, porque possibilitou colocar como 

pensam. Na sequência, passou-se às correções pertinentes. A versão definitiva desse 

questionário encontra-se em anexo. 

Com relação ao diagnóstico qualitativo do ano letivo 2019, enviamos um 

Questionário, por e-mail, para 427 estudantes, dos 450 reprovados por falta e 

mantidos pelo Conselho Diagnóstico Final, da modalidade Técnico Integrado.  O 

número de respondente foi de 48 e 12 e-mails retornaram. Não conseguimos obter 

nenhum contanto de 23 estudantes. Os dados foram obtidos nos mapas de Conselhos 

disponibilizados no SEI, pela Diretoria de Ensino, e coletamos os contatos dos 

estudantes pelo SUAP. Os contatos que não encontramos, solicitamos informações 

junto às coordenações de curso, à DEPAE e telefonamos para os números que 

constavam nos dados pessoais de matrícula. 

No que diz respeito aos dados do ano letivo 2018, através de uma pesquisa no 

SUAP (2020), com todas as limitações apontadas anteriormente, foi possível construir 

uma planilha a partir dos relatórios do SUAP (2020), estudantes evadidos e jubilados 

em 2018; e, do SICAD (set. 2020), estudante reprovado em 2018 com direito a 

matrícula.  No gráfico obtido no relatório do SUAP citado (figura 01), há o somatório 

dos estudantes evadidos, jubilados e cancelados, sendo que para o Técnico Integrado 

(cor rosa - 183) e Técnico Integrado EJA (cor amarela - 09) temos 193 estudantes, em 

um total de 522. Quando o gráfico 01 é comparado aos gráficos da figura 02 - apenas 

os jubilados (Técnico Integrado -104 e Técnico Integrado EJA - 7) e da figura 03 - 

apenas os evadidos (Técnico Integrado - 79 - e Técnico Integrado EJA - 2), o total de 
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estudantes do recorte aqui considerado não se altera. O que significa que a situação 

de cancelado não se aplica ao universo pesquisado. 
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Figura 01: Quantitativo de estudantes em situação de jubilados, evadidos e cancelado ano de 2018. 
Fonte: SUAP (Out. 2020) 
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Figura 02: Quantitativo de estudantes jubilados por modalidade. Fonte: SUAP, 2020 
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Figura 03: Quantitativo de estudantes evadidos por modalidade, ano de 2018. Fonte: SUAP, 
2020 
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Para o público de 2018, então, o GT Diagnóstico Qualitativo criou um 

instrumento de coleta com uma única pergunta, a ser respondida livremente: Qual(is) 

o(s) motivo(s) que levou(aram) você a não concluir o curso no qual estava 

matriculada(o) no IFBA?  

Dos formulários enviados, obteve-se inicialmente 13 respostas. Para tentar 

ampliar o número de participações, resolvemos adotar a estratégia de ligar para cada 

estudante que deixou de responder ao questionário, para explicá-lo sobre o objetivo 

da pesquisa, tentando convencê-los da importância de sua participação. Esse recurso 

não surtiu o efeito esperado, pois muitas ligações não foram atendidas, alguns 

números não estavam mais ativos, não se conseguiu falar diretamente com o 

estudante, enfim, foi diminuta a quantidade de “corpo a corpo” conseguida. Mesmo 

entre os estudantes que foi possível o contato direto, poucos contribuíram 

acrescentando mais 3 respostas às 13 iniciais. O que totalizou 16 questionários 

respondidos, até o presente momento. 

No entanto, ainda que tenhamos obtido um percentual relativamente baixo de 

respostas, elas são suficientes para a abordagem qualitativa e se torna expressiva. 

Como podemos perceber em uma das respostas dada pela estudante de Geologia 

jubilada, em um discurso que, possivelmente, ecoa outras vozes:  

a rotina extremamente cansativa, abusos (de autoridade e sexuais tbm) por 
parte de professores e servidores, a não didática de alguns profissionais 
muito em especializados em suas áreas mas que não foram preparados 
para >>>ensinar<<< , o clima de competitividade criado e mantido por 
alguns professores, a rigidez e tecnicidade desnecessária, que, somados 
aos meus atravessamentos de gênero, raça e classe culminaram em duas 
tentativas de suicídio dentro da instituição e o agravamento sintomático de 
eventos depressivos e ansiosos. Não concluí o curso porque esse espaço 
me adoeceu e carrego traumas e falas ditas por servidores até hoje. Espero 
que a criação dessa comissão seja efetiva e não cause em outrem os 
danos que a mim foram causados. (Porque quando eu entrei, inclusive, era 
motivo de orgulho ter um curso começando com 40 pessoas e terminando 
com 3.). (Dados do Questionário Diagnóstico Qualitativo, 2020). 

Ou por seu caráter multiforme, o risco de evasão pode ser gestualizado aqui 

na voz da estudante reprovada no ano letivo 2019: 

Infelizmente eu sofro com algumas questões familiares, não é nada muito 
grave mas que infelizmente me influencia a ficar sem ânimo, sem força de 
vontade e me faz querer desistir da instituição (como ja fiz) para os 
professores eu sou só um aluno desinteressado que conversa em sala de 
aula, mas o que eles não sabe é que aquele momento que eu estou 
conversando na sala ou que eu saiu é o momento em que eu estou 
tentando afastar os pensamentos negativos que ficam na minha cabeça, 
eu tenho um grande defeito em começar uma coisa e se qualquer faisca 
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de desânimo aparecer eu desisto mas eu ja estou trabalhando nisso, a 
instituição não tem ligação direta com o fato de eu ter pedido, lógico que 
com as carga horária e as cobranças ajudaram mas não foi o alicerce de 
tudo. (Dados do Questionário Diagnóstico Qualitativo, 2020). 
 

São dados que requer uma maior imersão de todos nós do GT Qualitativo, 

para um exame atento e detalhado (de discurso e de conteúdo), considerando as 

dimensões e variáveis norteadoras que compõem o desenho metodológico dessa 

pesquisa; e que será apresentada em um relatório posterior de modo a incluir todas 

as demais modalidades de ensino. 

Ressaltamos e ratificamos o já exposto em observações anteriores, quanto a 

existência de algumas inconsistências nos dados no SUAP, porque verificamos, pelo 

menos, dez (10) estudantes do curso de eletrônica de 2016 e 2017, em situação de 

jubilamento e ou evadido em 2018 no relatório, mas que quando acessamos a sua 

ficha individual constava em 2019 como matriculados sem que esses tivessem 

solicitado reintegração. O que denota claramente uma distorção, haja vista que, em 

alguns casos, o estudante não havia cumprido nenhuma carga horária. São esses 

cuidados que precisam ser observados e revistos e checados individualmente para 

que possamos concluir os diagnósticos. 

Diante do exposto, a análise dos dados obtidos, tanto dos estudantes quanto 

dos técnicos e docentes, será a próxima ação do GT Diagnóstico Qualitativo; bem 

como a ampliação da aplicação do questionário ano letivo 2019.    

 

 

2.3 TRAVESSIAS PARA UMA AVALIAÇÃO HISTÓRICA 2015-2017  

 

O Grupo de Trabalho (GT3) tem por objetivo construir uma avaliação histórica 

das políticas que incidem sobre os índices de permanência e êxito, trabalhando com 

o levantamento de dados sobre a evasão de 2015 a 2017. Nesse sentido, traçamos 

como desenho metodológico os seguintes passos: 

• Levantamento e elaboração de um estado da arte dos estudos produzidos 

pelos diversos pesquisadores do IFBA acerca de temas como evasão, 

repetência, cotas, ações afirmativas e dos documentos produzidos pelo 

instituto nos últimos anos, voltados a garantia de acesso à educação. 

• Análise dos documentos produzidos nos conselhos de classe. Atas e 

resultados das turmas nos anos de 2015 a 2017.  
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• Entrevista ou questionário com os profissionais do DEPAE (pedagogos, 

psicólogos, assistentes sociais) a fim de buscar nestes profissionais a 

percepção dos problemas que contribuem para a evasão dos estudantes. 

• Acompanhamento da matrícula dos estudantes dos anos 2015 a 2017 através 

do www.sicadweb.ifba, observando a performance das turmas, desde sua 

matrícula no primeiro ano, até a conclusão do curso no quarto ano. 

• Elaboração de um questionário a ser aplicado aos alunos, numa amostra 

aleatória de estudantes evadidos e concluintes, a fim de observar os principais 

fatores que determinaram sua permanência ou evasão do sistema. 

• Questionário a ser aplicado via Microsoft forms a partir da identificação e 

localização dos mesmos. Esta localização se dará mediante contato com a 

assistência estudantil e DEPAE, tendo em vista que os mesmos devem ter uma 

ficha nestes setores (anexo 4). 

Pra compreender o fenômeno da permanência, do êxito e da evasão discente 

no IFBA, este GT optou por realizar uma entrevista com estudantes ‘aparentemente 

evadidos’ para compreender quais os motivos que resultaram em evasão, bem como, 

conhecer os números reais de evadidos em um período de tempo que compreende 

de 2012 a 2018. O conceito de ‘aparentemente evadidos’ é aqui, por nós, concebido 

considerando os estudantes que, por inconsistência de dados, aparecem como 

evadidos e ou jubilados no sistema, mas estavam ainda cursando ou já tinham 

concluído. 

Para tanto um questionário elaborado no Microsoft Forms foi aplicado, 

composto por perguntas que têm por finalidade conhecer o perfil dos discentes de 

forma mais acurada, a sua forma de ingresso ao IFBA e acesso aos Programas de 

Assistência Estudantis e causas de evasão. Essas perguntas compreendem ano de 

ingresso no IFBA, tempo em que o discente permaneceu matriculado na instituição, 

curso escolhido, se o discente é usuário do sistema de cotas, qual a escola de origem, 

qual o ano de conclusão do curso, bem como, informações relativas ao curso 

escolhido, se no momento de seu ingresso na instituição teve acesso a programas 

como o PAAE, se teve dificuldades para acessá-lo, qual a forma de acolhimento 

quando da sua chegada ao IFBA, se teve dificuldades para se inserir no modelo 

pedagógico da Instituição, se é portador de alguma necessidade especial e se 
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declarou esta condição, e se passou por situações que culminaram com a sua 

desistência dos estudos no IFBA. 

Em momento de pandemia, é importante ressaltar que para contatar os 

discentes, fez-se necessário recorrer a um recurso especial por parte dos membros 

desta subcomissão, assim o número de discentes respondentes foram resultado da 

busca nos contatos dos professores e técnicos que, em algum momento, os 

estudantes receberam atendimento por parte destes na instituição. Destarte os 163 

discentes que responderam passaram a compor uma amostra observada e que faz 

parte do universo dos discentes do IFBA. 

É importante salientar que este GT estabeleceu 18 perguntas que sintetizam,  

ao seu ver, a forma de ingresso, forma de continuidade e motivos endógenos e 

exógenos ao discente para a sua continuidade ou descontinuidade nos quadros do 

IFBA. Inicialmente foi realizada uma pergunta acerca da concordância do discente em 

participar desta pesquisa, na qual 161 dos 163 pesquisados responderam que sim, o 

que a nosso ver manifesta interesse do discente em tornar conhecido o motivo da sua 

permanência ou não no IFBA. 151 discentes não se opuseram a informar nome o que 

caracteriza uma possibilidade de continuidade às perguntas aqui realizadas de forma 

mais aprofundada em outro questionário futuro. 

Na terceira pergunta que busca identificar o ano de ingresso do discente, temos 

o recorte obtido por esta subcomissão como sendo de 2012 a 2018, temos ainda que 

a entrada majoritária aconteceu entre os anos de 2015 e 2019 conforme se verifica 

em tabela anexa compreendendo 100 dos 163 alunos. Seguindo o questionário 

verificamos que o tempo de permanência em matrícula na escola, a porcentagem foi 

maior que quatro anos cursados. 

 As duas perguntas seguintes, trataram do curso escolhido e seu modo de 

ingresso, verifica-se que de forma preponderante os alunos fazem opção por cursos 

como Química, Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, os demais cursos são de 

escolha mais rarefeita.    

No que concerne à forma de acesso, se por sistema de cotas, sejam elas cotas 

raciais, cotas indígenas, portadores de necessidades especiais ou oriundos de escola 

pública, verifica-se que a grande maioria não concorre a cotas sendo em seguida 

composta de discentes oriundos de Escolas Públicas, e no que concerne as cotas 
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raciais, os autodeclarados negros são aqueles que utilizam com mais frequência deste 

direito que lhes é assegurado por Lei. 

Na sétima pergunta, acerca da escola de origem do discente, verificamos que 

é ligeiramente preponderante o número de discentes oriundos da Escola privada, em 

contrapartida somados aqueles que são provenientes da escola pública, tendo eles, 

realizado parcialmente ou integralmente o ensino fundamental nela, esse conjunto 

constitui uma maioria significante de discentes. 

Uma vez formado um perfil acerca do discente que escolhe o IFBA para uma 

formação técnico-profissional passamos a inquirir sobre a sua permanência e 

conclusão no curso, bem como os motivos possíveis da sua evasão. Verifica-se que 

deste universo de 163 discentes, 69 deles concluiu o curso ao qual se inscreveu 

quando do seu ingresso, 16 informaram ainda está tentando concluir o curso, os 

demais (78) que compreendem o resto deste universo, se enquadraram em respostas 

que tem por motivo, dificuldade para concluir o curso, falta de identidade com curso 

escolhido, exigência de tempo integral, terem realizado o enseja ou Enem e irem para 

a Universidade e, por fim, por terem problemas de saúde. 

Perguntado sobre possuírem informações prévias acerca do perfil do curso que 

escolheram, as respostas colhidas com mais frequência foi de terem buscado 

informações no site do IFBA, na internet, por meio de amigos, professores antigos e  

familiares que lhes falaram da instituição e de seus cursos. O que indica, que tanto os 

meios eletrônicos, quanto o entorno, têm influência no conhecimento da Instituição e 

do curso a ser escolhido pelo discente.  

Perguntado acerca da sua participação em Programas de Assistência à 

Estudantes mantidos pelo IFBA, 84 dos 163 participantes informaram que 

participaram do PAAE contra 51 que afirmaram nunca ter participado de qualquer 

segmento do programa PAAE. Ainda é importante ressaltar que 18 discentes 

informaram ter concorrido ao programa, porém não fizeram jus a aquisição dele, seja 

por dificuldade, em fazer comprovação documental, seja pelo tempo para acessar os 

documentos e concorrer ao PAAE. Ainda acerca dos programas PAAE, o auxílio-

alimentação é aquele que é mais acessado pelo discente sendo seguido por bolsa de 

estudo e, de forma ínfima, os estudantes acessam o auxílio moradia e o auxílio 

aquisições.  
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Em outra perspectiva este questionário também buscou conhecer de que modo 

se dá o acolhimento do discente quando da sua chegada ao IFBA e quatro discentes 

revelaram terem sido bem acolhidos, o que numa média de 0 a 5 a nota foi 4 (quatro). 

No que diz respeito às dificuldades pedagógicas enfrentadas pelo discente 

durante sua permanência no IFBA, 63 apontaram dificuldades com disciplinas 

técnicas de seu curso escolhido, 43 revelaram dificuldades na área de exatas e 28 

discentes revelaram não ter nenhuma dificuldade, ao passo que os restantes se 

pulverizaram em todas as disciplinas, qual seja, em Ciências Naturais e Ciências 

Humanas e na disciplina das linguagens. É importante ressaltar que nenhum deles 

manifestou dificuldade com a disciplina de Educação Física. 

Perguntado sobre os motivos que eventualmente desaguaram em dificuldade 

de estudo, os discentes atribuíram majoritariamente que a metodologia do professor 

não era de seu conhecimento ou que eles não haviam estudado o conteúdo 

previamente. Mas, também, é importante ressaltar que os discentes apontam de forma 

pulverizada a falta de controle da instituição, falta de boa relação com a turma, falta 

de acessibilidade tecnológica. 21 discentes disseram não possuir qualquer dificuldade 

nas disciplinas. 

Questionado se fazia parte de algum grupo em especial, 145 discentes se 

disseram não serem surdos, terem deficiências, serem cegos, cadeirantes, ter 

deficiência visual parcial, serem diagnosticado com déficit de atenção ou serem 

portador dele ou mesmo ser autista, possuírem paralisia cerebral. Em contrapartida 

três alunos revelaram ter deficiência visual parcial e 4 alunos se revelaram portadores 

de déficit de atenção. 

Por fim, perguntados sobre terem sido tratados de forma desigual dentro da 

instituição, 25 alunos revelaram ter sofrido situações de racismo, 16 sofreram 

homofobia, 20 discentes revelaram ter sofrido assédio sexual, 39 discentes sofreram 

assédio moral.  

A análise sucinta dos dados recolhidos revela que, o perfil do discente que vem 

ao IFBA é eminentemente proveniente da escola pública,  a sua forma de acesso ao 

portfólio de cursos da Instituição se dá por meio de internet e do próprio site do IFBA, 

bem como de pessoas que estão no seu entorno e que exercem alguma influência 

positiva sobre ele, igualmente se verifica também que o Programa de Assistência 

Estudantil  existente na instituição, com o intuito de reduzir desigualdades e garantir 
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subsistência, constitui Política Positiva da Instituição e de suma importância, embora 

uma gama significativa de discentes tenham acesso a eles, a dificuldade em obter 

documentos dos seus responsáveis, associado ao curto espaço de tempo para 

apresentá-los à comissão acabam por afastar o aluno desses programas. 

Também se pode depreender que, a didática do professor, bem como aquilo 

que o senso comum denomina “falta de base” e que reflete nas dificuldades 

pedagógicas e cognitivas dos discentes, ainda representam, no entendimento destes, 

causa esmagadora de seu fracasso escolar. No caso da educação profissional, os 

maiores índices de reprovação se concentram nas disciplinas Técnicas e de exatas, 

segundo os estudantes.  

De outro lado, há uma avaliação positiva acerca do acolhimento institucional no 

ingresso. No que tange a demandas dos estudantes com necessidades especiais, a 

baixa participação destes na amostra observada, não permite analisar o atendimento 

da escola sobre estes alunos. 

É importante registrar que há relatos dentro da instituição, seja por meio de 

professores, técnicos, colaboradores e até mesmo com a comunidade externa do 

entorno do IFBA, de situações de assédio moral ou sexual, práticas de racismo, de 

homofobia, misoginia para com os discentes que foram entrevistados o que merece a 

elaboração de políticas preventivas para essas práticas que influem na evasão.  

Cumpre salientar que a interpretação de dados, que hora se faz, representa um 

recorte bastante introdutório das causas da evasão, bem como se pode, a título de 

encaminhamento, sugerir uma ação conjunta entre as Diretorias do IFBA para 

estabelecer a prática de aplicação de questionários de forma regular a fim de se poder 

identificar o início do processo de evasão e a elaboração de estratégias corretas da 

sua contensão. 

Voltamos a salientar que quando falamos de evasão, de risco de evasão e de 

pretensa evasão discente, o uso adequado das Tecnologias por parte da instituição 

pode gerar uma leitura mais eficaz para a elaboração e realização de estratégias, e 

para tanto reiteramos a importância de acolher as sugestões realizadas no item 1.1 e 

seguintes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A questão que introduz este relatório (“Qual o motivo da evasão e da 

retenção do estudante do campus Salvador?”), logo após o texto de um 

respondente, estudante jubilado em 2018, é uma provocação para que situemos essa 

questão na sua complexidade, ou seja a evasão e a retenção solicita um olhar 

sistêmico, para aprendermos o que está tecido junto a essa questão. O respondente 

toma a responsabilidade do fracasso, do não êxito para si, fala de um mal uso da 

liberdade e de falta de maturidade. Quais as outras muitas nuances e camadas estão 

presentes na singularidade desse discurso?   

A natureza do trabalho da CEEP objetiva, junto à comunidade do Instituto e 

alinhada a uma política institucional, planejar estratégias para que os discentes 

tenham êxitos e permaneçam na instituição no tempo de construir seu itinerário de 

formação. É um trabalho que se inicia desde a sua chegada ao Instituto e deve atuar 

na prevenção, com dinamismo e um continuum necessário à sua efetivação. Daí 

porque a CPEE tem que organizar e estruturar suas ações levando em conta o 

contexto histórico das Comissões que antecederam com registros e partilha desses, 

mesmo com a mudança de seus membros a cada dois anos.  

Ao narrar o vivido, a Comissão faz a escuta sensível de todos os que estiveram 

envolvidos nas suas ações correspondentes, a princípio, às fases 2 e 3, de acordo 

com a Nota Informativa 137/ 2015, de Diagnóstico Quantitativo e Qualitativo da evasão 

e da retenção dos estudantes no Campus Salvador; e embora, não apresente, neste 

relatório parcial, a totalidade das análises dos dados coletados por seus grupos de 

trabalhos, já apontam aqui intervenções que podem sem efetivadas à curto e médio  

prazo, e com uma urgência, para que se construa uma cultura de permanente estado 

de prevenção capaz, ao menos, de atenuar o não êxito e a não permanência dos 

discentes, com um olhar mais atento àqueles que estão em risco de evasão. 

A comunidade e a gestão precisam compreender o problema da evasão e da 

retenção na sua forma sistêmica e processual e atuar também, considerando esses 

paradigmas como propulsores de suas intervenções. Existe uma miríade muito grande 

de fatores causais e precisamos, pelo menos, reconhecer a amplitude e sua 

multidimensionalidade. É possível também demarcar causas frequentes para, então, 

intervirmos pontualmente, o que será mais objetivamente exposto no próximo relatório 

de análises dos dados qualitativos nos letivos 2018 e 2019. 
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Consideramos também a tecnologia uma aliada no controle dos dados da 

evasão e na sua prevenção, quando utilizada nas suas potencialidades. Nesse 

sentido, propomos uma revisão do SUAP adequando seus indicadores às 

especificidades do IFBA, considerando o que foi apontado no relatório no que tange 

aos sérios problemas na consistência dos dados ou na sua interpretação pelas 

ferramentas do sistema. Para tanto, se faz necessário dar continuidade aos diálogos 

que já vem sendo realizados com a DGPI e ampliar tal diálogo, incluindo a DG do 

campus SSA e, sobretudo, a PROEN, haja vista as mudanças que precisam ser feitas 

no SUAP. 

O uso da tecnologia também se alia ao cotidiano da sala de aula no 

monitoramento de faltas (que precisam ser lançadas no ato da aula e as notas) para 

que os processos de intervenções sejam mais imediatos e não esperem o final de 

cada unidade, devendo-se criar uma rede que implique os diversos setores 

coadunados por um mínimo acordão pedagógico.  

Outras intervenções preventivas podem ser construídas se efetivarmos um 

canal de diálogo local sistemático entre a CPEE.SSA, as Diretorias Geral e de Ensino 

do Campus SSA, os diferentes setores e outras Comissões, como a de combate ao 

assédio, cuja problemática não se distancia de um abandono do estudo e da 

Instituição.  

E por último reiteramos a necessidade do diálogo sistemático com a Comissão 

Central (ainda não formada) e suas representações na PROEN (DPE, OPE, Diretoria 

de ações afirmativas e outras) para dar os devidos encaminhamentos ao início do 

planejamento estratégico institucional – as políticas de intervenções da Instituição e 

do Campus Salvador. Um diálogo que formalize também encontros entre comissões 

locais para trocas de experiências e que colaborem para o êxito e a permanência dos 

discentes do IFBA, ensejando a construção do objetivo central do processo 

educacional preconizado no PPI-IFBA (2013) - a formação do sujeito omnilateral. 
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ANEXOS 
Anexo 01- Questionário Diagnóstico Qualitativo 2019 - Estudantes 

               Anexo 02 – Questionário Avaliação Histórica - Estudantes 
Anexo 03 – Questionário Diagnóstico Qualitativo – Docente e TAE 

               Anexo 04 – Questionário Amostragem Avaliação Histórica 































































Pesquisa sobre acesso e permanência 
no IFBA (Copiar)
Nós fazemos parte de uma comissão que está estudando o IFBA, conforme Portaria nº 1152 de 11 
de março de 2020. Esta pesquisa visa subsidiar a criação de um documento que auxilie o IFBA  a 
construir políticas que reduzam a evasão e a reprovação em nossa escola. Sua participação é muito 
importante! Todos os dados serão sigilosos e não serão divulgadas informações, nomes ou 
qualquer possibilidade de identificação do aluno ou aluna. 

* Este formulário registrará seu nome. Preencha-o.

Você concorda em participar desta pesquisa?1.

sim

não

Qual seu nome e E-mail?2.

 

Em que ano você ingressou no IFBA?3.

2015

2016

2017

2018

2/25/2021



Quanto tempo você permaneceu matriculado na escola?4.

um ano

dois anos

três anos

quatro anos

cinco anos

ainda estou matriculado

2/25/2021



Qual o seu curso?5.

Técnico em Química

Tecnico em Edificações

Tecnico em Eletrotecnica

Técnico em Geologia

Técnico em Automação industrial

Técnico em Mecânica

Técnico em Eletrônica

Técnico em Refrigeração

EJA Técnico Saneamento Básico

Licenciatura em Geografia

Licenciatura em Física

Licenciatura em Matemática

Bacharelado em Administração

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Bacharelado em Engenharia Química

Tecnólogo em Radiologia

Técnico subsequente em Hospedagem

Técnico subsequente em Instalação e Manutenção Eletrônica

Técnico subsequente em Manutenção e Mecânica Industrial

Técnico Subsequente em Automação Industrial

Técnico Subsequente em Eletrotécnica

Tecnólogo em Análise e desenvolvimento de sistemas

Tecnólogo em Eventos

2/25/2021



Você entrou pelas cotas? Que cotas você concorreu?6.

não concorri às cotas.

não sei

Sim, às cotas raciais, sou negro

Sim, às cotas raciais, sou indígena

sim, sou pessoa com necessidades educativas especiais

sim, sou aluno de escola pública

Sim, estudei em Escola Privada com bolsa integral

Qual a sua escola de origem?7.

Escola pública todo o ensino fundamental

Escola pública toda a educação básica ( Ensino fundamental e Médio)

Escola privada todo o ensino fundamental

Escola privada toda a educação básica (Ensino Fundamental e Médio)

Escola Comunitária/Religiosa todo o Ensino fundamental

Escola Comunitária/Religiosa toda a Educação Básica

Escola privada todo o Ensino Médio

Escola comunitária religiosa toda a educação básica

2/25/2021



Você concluiu o curso?8.

Sim, concluí.

Não, eu ainda estou tentando, apesar das reprovações.

Não, eu tive muitas dificuldades com todos os conteúdos

Não, eu não me identifiquei com o curso escolhido.

Não, a escola exigia tempo integral e eu precisava trabalhar

Não, fiz o ENEM/ENCEJA e fui para a universidade.

Não, tive problemas de saúde física e deixei a escola.

Não me adaptei à escola.

Não, tive problemas de saúde metal e deixei a escola.

Que informações você tinha sobre o curso que escolheu?9.

Nenhum

Um professor da minha antiga escola me explicou e incentivou a fazer a seleção.

Meu pai ou familiar trabalha na área

O que dizia no site do IFBA

Pesquisei sobre o curso na Internet

Tenho um amigo que estudou aqui

Tinha informações incorretas sobre o curso

Escolhi pela concorrência

Escolhi porque tinha mais vagas

2/25/2021



Você participou ou participa do PAAE?10.

sim, participei

sim, participo

não, nunca participei

Não, concorri ao PAAE, mas não fui selecionado/a

Quais as principais dificuldades para se inscrever ao PAAE?11.

A exigência de muitos documentos

Informação sobre os programas

Tempo curto para providenciar a documentação

Perdi o prazo para inscrição

Dificuldades em obter documentação dos meu tutores, pais ou responsáveis.

Qual o programa do PAAE que você participou?12.

Não participei

Auxílio Alimentação

Auxílio moradia

Eolsa estudo

Auxílio aquisições

Bolsa dos programas universais

2/25/2021



Como foi o acolhimento na sua chegada ao IFBA?13.

Fui bem acolhido

Não lembro

Fui mal tratado

Algumas pessoas me receberam bem e outras não.

Você foi bem acolhido na sua chegada ao IFBA?14.

    

Você teve dificuldades pedagógicas?15.

Não tive dificuldades

Em todas as disciplinas

Em algumas disciplinas da área técnica

Em disciplinas das Ciências Naturais ( biologia e física)

Em disciplinas das Ciências exatas (Matemática)

Em disciplinas das Ciências Humanas (história, geografia, sociologia)

Em disciplinas das Linguagens (Português, Inglês, Espanhol)

Em Educação Física
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Caso você tenha marcado que teve dificuldades. A que você atribui?16.

Não tive dificuldades

Não tinha hábito de estudo

A metodologia do professor

Não estudei o conteúdo que devia ter estudado no ensino fundamental.

Ausência de controle da escola ( excesso de liberdade)

Não tive boa relação com a turma.

Falta de acessibilidade e tenho deficiência física

Falta de acessibilidade tecnológica (acesso à internet, Celulares, Computadores)

Insuficiência de Laboratórios de informática disponíveis para os alunos

Insuficiência de livros básicos na Biblioteca

Você faz parte de algum dos grupos abaixo?17.

Não faço parte.

Sou surdo

tenho deficiência auditiva parcial.

Sou cego

tenho deficiência visual parcial

Sou cadeirante

tenho déficit cognitivo

sou diagnosticado com déficit de atenção.

Sou autista.
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Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

Microsoft Forms

Você passou por uma ou mais destas situações?18.

homofobia por parte de um/uma colega

racismo por parte de um/uma colega

assédio sexual por um/uma colega

assedio sexual por parte do/a professor/professora

assedio sexual por parte de um/uma técnico

racismo por parte de um/a professor/professora

racismo por parte de um/a técnico/a administrativo/a

homofobia por parte de um/a técnico/a administrativo/a

homofobia por parte de um/a professor/professora

misoginia por parte um/a colega

discriminação por ser pessoa com deficiência por parte de um/a colega

misoginia por parte um/a professor/professora

misoginia por parte um/a técnico/a adminstrativa/a

assédio moral por parte de um/a colega

assédio moral por parte de um/a professora/professor

assédio moral por parte de um/a técnico administrativo
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