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RESUMO

O presente  estudo “A evasão no curso de licenciatura em computação do IFBA

Campus Santo Amaro a partir da percepção de seus estudantes no período de 2010

à 2018.1,foi desenvolvido no âmbito do curso de Licenciatura em Computação do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Santo

Amaro. Seu objetivo foi o descrever e analisar os motivos que provocam a evasão

no curso de Licenciatura em Computação no Campus Santo Amaro entre os anos de

2010  à  2018  a  partir  da  ótica  dos  alunos.  Esse  curso  foi  criado  para  formar

profissionais na área de informática e educação associando o domínio da mesma

nas  práticas  educativas  cotidianas.  Diante  da  pesquisa,  tornou-se  evidente  o

elevado  quantitativo  de  evasão  entre  o  ano  de  2010  início  das  atividades

acadêmicas até 2018.1, período em que pesquisamos, mas infelizmente os índices

de evasão vem aumentando a cada semestre. Para atingir o objetivo proposto neste

trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa. Trata-se de uma análise documental

e estudo de caso de uso organizada em quatro etapas. Os resultados da pesquisa

revelaram que a maioria dos respondentes evadidos do curso de Licenciatura em

computação está na faixa etária entre 20 a 30 anos, é do sexo feminino e pertence

ao grupo de raça negra, estado civil  solteiro (a) e não tem filhos. A maioria dos

evadidos abandonaram a licenciatura em razão da questão da dificuldade com a

disponibilidade de transporte escolar, incompatibilidade com as disciplinas técnicas,

não identificação com o curso e até mesmo por passar em outra faculdade. No que

diz respeito a fatores vinculados ao contexto do IFBA, um percentual superior a 54%

se sentiu influenciado a evadir devido à falta de uma comunicação acessível  às

informações da Secretaria/Colegiado/Coordenação.

Palavras-Chave: Evasão, Licenciatura da computação, Percepção Discente.



ABSTRACT

The present study “The dropout in the IFBA Campus Santo Amaro undergraduate

degree in computer science from the perception of its students from 2010 to 2018.1,

was developed within the scope of the Degree in Computation course of the Federal

Institute  of  Education,  Science and Technology.  da Bahia (IFBA),  Campus Santo

Amaro. Its objective was to describe and analyze the reasons that lead to dropout in

the Computing Degree course at Campus Santo Amaro from 2010 to 2018 from the

students' perspective. This course was created to train professionals in the field of

computer science and education by associating its mastery in everyday educational

practices. Given the research, it became evident the high amount of dropout between

the  beginning  of  2010  academic  activities  until  2018.1,  the  period  in  which  we

researched,  but  unfortunately  the  dropout  rates  have  been  increasing  every

semester. To achieve the objective proposed in this paper, a qualitative research was

performed. It is a documentary analysis and use case study organized in four stages.

The  survey  results  revealed  that  the  majority  of  respondents  evaded  from  the

undergraduate degree in computing are between the ages of 20 and 30, are female

and belong to  the black  group,  single marital  status and have no children.  Most

dropouts dropped out of college because of the difficulty with availability of school

transportation,  incompatibility  with  technical  subjects,  non-identification  with  the

course and even passing another college. Regarding factors related to the context of

the IFBA, more than 54% felt influenced to evade due to the lack of communication

accessible to the Secretariat / Collegiate / Coordination information.

Keywords: Evasion, Computer Degree, Student Perception.
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INTRODUÇÃO

Considerando  o  alto  índice  de  evasão  no  curso  de  Licenciatura  em

Computação  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia

campus  Santo  Amaro  que  totabiliza  48,16%  até  2018.1,  associado  a  diferentes

contextos e condições determinantes, trazemos um estudo sobre os pontos-chave

para  a  evasão  desses  estudantes,  analisando  levantamento  bibliográfico  e

documental  de  registro  de  matrícula,  reprovação,  aprovação  e  questionários

aplicados com os evadidos, tabulação dos dados e categorização, análise dos dados

e resultados finais. O trabalho visa conhecer o perfil e o motivo da evasão desses

estudantes a partir de suas percepções, analisando os entraves e desafios no curso

de Licenciatura da Computação. 

Para Baggi  e Lopes (2011) estabelecem o conceito de evasão apenas no

âmbito institucional, ao definir evasão como a saída do aluno da instituição antes da

conclusão de seu curso, já Cardoso (2008) refere-se a noções similares, porém com

terminologias  mais  sofisticadas:  a  evasão  aparente,  que  trata  da  mobilidade  do

aluno de um curso para o outro e a evasão real, que se aplica à desistência do aluno

do ensino superior, mas Pigliapoco e Bogliolo (2008) concebem a evasão quando

estudantes não se matricularam depois do primeiro ano de curso.

Embora a palavra evasão consista em diferentes conceitos, sabemos que a

mesma  está  ligada  a  vários  aspectos  que  vai  do  pessoal  a  uma  simples

oportunidade profissional, que por consequência origina-se nas limitações de acesso

ao  mundo  do  trabalho,  o  que  pode  descambar  na  exclusão  de  acesso  a

oportunidades  de  trabalho.  O  subterfúgio  dos  estudos  pode  ocorrer  por  vários

motivos que vão desde razões econômicas a desmotivação por falta de incentivos

acadêmicos.

Um  diagnóstico  inicial  da  cultura  acadêmica  sobre  o  tema  abordado  nas

principais áreas de educação vem reforçando o aumento perceptivo de que esse

tema  vem  sendo  estudado  em  diferentes  contexto  educacionais.  No  entanto,  a

construção e produções acadêmicas ainda limitam-se a cursos ou instituições, pois a

maioria das pesquisas são desenvolvidas utilizando o campo que os pesquisadores

frequentam.  São  bastante  visíveis  os  problemas  metodológicos  que  rodeiam  e
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envolvem  todo  o  preceito  desse  tema  o  que  dificultam  o  aprofundamento  e

compreensão que abrangem evasão.

Acreditamos, portanto, que uma das principais contribuições desta pesquisa

foi abrir um leque de discussões referente à evasão dos alunos licenciados além de

contribuir para a discussão dos eventuais motivos que vem causando esse aumento

de evasões no campus, ativar o modo reflexão das possibilidades que temos para

sanar essa realidade e analisar práticas exitosas que contribuam para uma mudança

emergencial.  Certamente,  essas  análises  vão  contribuir  para  embasar  ações

pedagógicas para melhorar a taxa de evasão que hoje se encontra por volta de 80%.

2. JUSTIFICATIVA

A escolha deste tema deveu-se por parte de um interesse pessoal e por uma

inquietação  durante  o  período  que  frequentei  a  instituição,  visando  entender  as

questões que abrange os altos índices de evasão que ocorrem no Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia,  Campus Santo Amaro – IFBA, no

curso de Licenciatura da Computação, por perceber que os agentes envolvidos no

curso não têm dados de pesquisas que demonstrem os reais motivos que levam os

estudantes a evadirem.

Além da  preferência  do  tema,  optei  por  pesquisar  os  históricos  escolares

entre os anos de 2010 a 2018. Esta lacuna refere-se ao período de início da oferta

do curso até o período da conclusão deste TCC, fazendo uso dos dados mais atuais.

Diversos autores como Silva Filho(2007), Santos (2010,2011), Morosini (2012),entre

outros vêm tratando deste real  cenário  de evasão dos cursos de graduação em

diferentes aspectos  e momentos,  logo,  é visivelmente notável  a  preocupação de

toda comunidade escolar  envolvida com este nível  de ensino,  que embora traga

vertentes e cursos diferentes, traz como bojo principal de análise a evasão de jovens

trabalhadores.

A partir da fragmentação e das discussões promovidas ao longo do capítulo

2, poderemos entender o quanto a evasão no ensino superior é pouco discutida e

mensurada.  Mas  é  algo  visivelmente  compreendido,  afinal  de  contas,  a  palavra
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evasão abrange diferentes situações relacionadas à educação superior. Contudo, a

evasão  não  corresponde  apenas  a  eventos  fundamentalmente  prejudiciais  ao

acréscimo  de  pessoas.  Ela  também  implica  numa  avaliação  exclusivamente  a

conclusão do curso como produto final, sem analisar as interrupções transitórias no

trajeto formativo, ou mesmo o sentido atribuído pelo sujeito ao conhecimento ora

recebido (RISTOFF, 1999).

A  pesquisa  foi  um  estudo  de  caso  e  uma  análise  documental  de  cunho

qualitativo, utilizando como forma de coleta de dados questionários semiestruturados

aplicados  com  os  estudantes  que  evadiram  do  curso,  bem  como  análises  dos

registros e históricos dos estudantes. 

Este trabalho é composto além desta introdução e mais quatro capítulos. O

primeiro apresenta  o  contexto,  problemas e objetivos  da pesquisa,  bem como a

metodologia utilizada, coleta e análise dos dados, já o segundo discorre sobre a

causa da evasão no contexto geral, seus entraves e desafios. No terceiro mostra os

dados do curso Licenciatura em computação, a análise dos motivos apontados como

causa da evasão pelos estudantes e o perfil  desses alunos evadidos, o quarto e

último capítulo,  traz as considerações finais e as contribuições que este trabalho

poderá oferecer a trabalhos futuros.

2.1 PROBLEMA

Diante  do  exposto,  apresentamos  o  seguinte  problema  de  pesquisa:  Alto

índice de evasão dos estudantes do curso de Licenciatura em Computação Campus

Santo Amaro entre os anos de 2010 e 2018.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 OBJETIVO GERAL

Descrever  e  analisar  os  motivos  que  provocam  a  evasão  no  curso  de

Licenciatura da Computação no campus Santo Amaro entre os anos de 2010 a 2018

com base na percepção dos próprios evadidos.
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2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analisar os índices de matrícula, reprovação e evasão dos estudantes

entre os anos de 2010 a 2018.

 Conhecer o perfil do aluno evadido do curso de graduação do Campus

Santo Amaro e os  fatores  que descrevem como motivadores de sua

evasão

 Analisar os entraves e desafios no curso de Licenciatura da Computação

a partir das percepções dos evadidos. 

2.3 REVISÃO DE LITERATURA SOBRE EVASÃO

É importante salientar que consideram-se evadidos todos os alunos que não

concluíram o  curso  e  não  estão  mais  matriculados,  mesmo  que  o  processo  de

desistência  tenha  sido  feito  de  modo  formal,  no  entanto,  autores  costumam

diferenciar  abandono de evasão,  pois  para Gomes(1999),  Maitê  e Arraes (2015)

abandonar é deixar de estudar por determinado período e retornar aos estudos; já

evadir é deixar os estudos não retornando nos anos seguintes. O motivo pelo qual

tomamos  essa  decisão  é  que  buscamos  aferir  quais  fatores  influenciam para  a

evasão  do  curso,  não  importando  se  por  um processo  formal  (trancamento)  ou

abandono.

Para  Silva  e  Filho  et  al.  (2012),  no  Brasil,  poucas  Instituições  de  Ensino

Superior  possuem  um  programa  profissionalizado  de  combate  à  evasão,  com

planejamento de ações, acompanhamento de resultados e coleta de experiências

bem-sucedidas. Logo, fica visível a necessidade de se analisar essas causas com

cautela e assim adotar estratégias que possam diminuir esse índice. O resultado

aqui  demonstrado  abrangeu  o  tema  da  evasão  no  curso  de  Licenciatura  em

Computação, no Campus Santo Amaro, compreendendo apenas a modalidade de

graduação da educação superior. Buscando mostrar as particularidades exclusivas

do princípio educativo brasileiro, a evasão dos cursos de graduação trazem diversas

consequências para a ampliação e desafios no contexto educacional e pessoal.

De  acordo  com  Ribeiro  (2003),  o  fenômeno  da  evasão,  através  de  um

diagnóstico vai além de uma mera responsabilidade individual do aluno, trazendo
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assim para a discussão de novos subsídios. Para o autor, a não conclusão de um

curso superior estar diretamente relacionada a grandes fatores que sobressaem a

respeito individuais, ou disfunções do conveniente curso:

[...] uma posição mais respeitável consiste em ver qual problema está tendo
aquele  curso no qual  ocorre  maior  evasão.  Estarão as aulas sendo mal
ministradas,  será  o  programa ruim ou  superado? Ou –  razões  que  não
culpam o curso - faltarão equipamentos, desconhecerão os vestibulandos
em que consiste aquela carreira? (RIBEIRO, 2003, p. 43).

Tabela 01 – Causas da evasão segundo alguns autores

Autor(a) Proposta Fatores de abandono

Raphael
Magalhães(201
6)

Análise  da  evasão
em  cursos
superiores:  o  caso
da  evasão  em
cursos superiores da
área de Computação

Mudança  para  um  curso  de  área  diferente  de
Computação Falta de identificação com profissionais
dessa  área  Falta  de  afinidade  com  o  curso
Dedicação  a  outros  estudos  Institucionais
Infraestrutura física da instituição inadequada Falta
de informações sobre  o  que é abordado no curso
Dificuldades  em  disciplinas  do  curso  ligadas  à
matemática Dificuldade dos professores em repassar
de maneira compreensível os conteúdos Critérios de
avaliação dos discentes usados são inadequados ou
muito  rígidos.  Sócio-econômico  Impossibilidade  de
conciliar o serviço com o estudo

Ivan
Londero(2016)

Metodologia  para
identificação  de
fatores  estratégicos
para
acompanhamento
sistemático  da
evasão em curso de
graduação

Reconhecimento  da  instituição  na  comunidade
Assistência estudantil.

Ambiente de estudo e vivência.
Serviços oferecidos
Deslocamento até o campus

Jeanne da Silva
Barbosa Bulcão
(2017)

Uma  análise
curricular  das
disciplinas  de
algoritmo  e  lógica
computacional  em
cursos  de
licenciatura  em
informática  e
computação

dificuldade  encontrada  pelos  alunos  com  os
conteúdos  e  habilidades  necessárias  a
aprendizagem do componente de algoritmo.

Danyelle
Freitas (2009)

Evasão  nos  cursos
superiores  de
tecnologia:  A
percepção  dos
estudantes  sobre
seus determinantes

São  fatores  relacionados  à  escolha  precoce  da
profissão; insatisfação ou desmotivação dos alunos
com  cursos  escolhidos  em  segunda  ou  terceira
opção;  falta  de informação a respeito  da natureza
dos  cursos;  descoberta  de  novos  interesses  que
levam à realização de novo vestibular;  dificuldades
pessoais de adaptação à vida universitária; formação
escolar  anterior;  dificuldades  financeiras  do
estudante; incompatibilidade entre a vida acadêmica
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e  as  exigências  do  mundo  do  trabalho;  baixo
desempenho e dificuldades de aprendizagem

Vera  Lucia
Felicetti e Paulo
Fossatti (2014)

Alunos ProUni e não
ProUni  nos  cursos
de  licenciatura:
evasão em foco1

Dentre os fatores que corroboram para a evasão na
instituição estão a escolha equivocada do curso, falta
de  orientação  vocacional,  falta  de  pré-requisitos
(conteúdos  da  Educação  Básica),  que  colaboram
para uma não aprendizagem dos novos conteúdos;
em extensão, o insucesso nas disciplinas, a falta de
apoio  familiar  e  de  condições  socioeconômicas,
entre outros (GAIOSO, 2005; ALVES, 2005).

Michelli
Slhessarenko,
Claudio  Reis,
Joana  Carlos,
Priscila
Cembranel(201
3)

A  evasão  na
educação  superior
para  o  curso  de
bacharelado  em
sistema  de
informação

Foram identificados fatores endógenos e exógenos
na  origem  do  problema  da  evasão  nas  IES
brasileiras,  embora normalmente a  evasão decorra
de um conjunto de fatores (BIAZUS, 2004).

Maria  Beatriz
de  Carvalho
Melo Lobo

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

Inadaptação  do  ingressante  ao  estilo  do  Ensino
Superior  e  falta  de  maturidade;  Formação  básica
deficiente;ü  Dificuldade financeira;ü  Irritação com a
precariedade  dos  serviços  oferecidos  pela  IES;ü
Decepção  com a  pouca  motivação  e  atenção  dos
professores;ü   Dificuldades  com  transporte,
alimentação e ambientação na IES;ü  Mudança de
curso; eu  Mudança de residência

Jeilson  Barreto
Andrade (2012)

A  evasão  nos
bacharelados
interdisciplinares  da
ufba:  um  estudo
preliminar

A  evasão  pode  estar  relacionada  a  fatores
preponderantes, segundo esse mesmo trabalho: “[...]
referentes  às  características  individuais  dos
estudantes;  internos  às  instituições;  externos  às
instituições (BRASIL, 1996, p. 137)”.

Juliana
machado
ferreira (2017)

Um  olhar  sobre  a
evasão  no  curso
Licenciatura  em
Física  da
Universidade
Estadual  do Centro-
Oeste

São fatores comumente classificados como internos,
que são específicos a dinâmica e estrutura de cada
curso, e externos que estão relacionados a variáveis
econômicas, sociais e culturais, ou individuais que 5
interferem  na  trajetória  universitária  do  estudante
(ANDIFES, ABRUEM, MEC, SESu, 1996, p.26).

Fonte: Autoria própria (2019)

3.0 EVASÃO

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR

De acordo com Ribeiro (2005, p.56), a evasão é “ o desligamento do sistema

de  ensino  superior,  sem  transferência  externa  ou  interna,  marcado  pelo

desligamento de uma universidade e o não ingresso em nenhuma outra”. Dias et al.
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(2006)  traz  uma definição  da  evasão  como o  desligamento  dos  alunos  de  uma

instituição  de  ensino.  Diante  deste  contexto,  pode-se  considerar  que  é  vasto  o

número de evadidos. 

Esse  cenário  hoje  é  considerado  um  problema  de  extenso  impacto  nas

grandes instituições federais e nos cursos de graduação. É uma realidade bastante

conhecida  e  pouco  abordada  em  debates  estudantis  e  grupos  acadêmicos,  no

entanto várias e frequentes causas que levam a esse quadro já foram mapeadas. O

painel de evasão universitária está pautado em diversos fatores, que influenciam

diretamente e indiretamente em suas causas. É possível classificar os motivos para

o grande índice de evasão como internos e externos.  Dentro do campo interno,

podemos  detectar  como  principais  os  problemas  físicos  e  pedagógicos  da

instituição, além de outros aspectos internos influentes e os fatores externos são

caracterizados pelas dificuldades encontradas pelos estudantes universitários para

assistir às aulas ou tornar assíduas suas frequências, quando referido ao horário e

jornada de trabalho, condições financeiras para que possam se transportar até o

campus,  questões  familiares,  entre  outros  fatores  que  poderemos  constatar  ao

decorrer desta pesquisa.

As  circunstâncias  mais  voltadas  às  características  individuais  dos  alunos

(como  personalidade,  dificuldades  pessoais  de  adaptação  à  vida  universitária,

descoberta  de  novos  interesses  etc);  Fatores  internos  às  instituições  (como

currículos desatualizados, alongados, rígida cadeia de pré-requisitos, estrutura de

apoio ao ensino insuficiente etc); Fatores externos às instituições (como questões

relativas  ao  mercado  de  trabalho,  falta  de  reconhecimento  social  da  carreira,

desvalorização  da  profissão  etc),  sendo  as  causas  as  mais  variadas.  Devido  à

diversidade de causas possíveis e caráter muitas vezes subjetivo do motivo que leva

à desistência discente, constitui um trabalho não trivial tentar antever se o aluno se

manterá  ou não até  o término do curso.  Confere-se  que a  evasão no curso  de

Licenciatura em Computação não está pautada, apenas, em um ou dois motivos,

mas se refere a uma diversidade de fatores que podem estar interligados ou não, e

que acabam se tornando forças maiores no ato da decisão do aluno para a não

permanência.

A  evasão  no  ensino  superior  tem  sido  percebida  dentro  do  contexto

educacional  como  um dos  fatores  que  mais  interferem na  expansão  do  ensino



22

superior no Brasil. Santos e Silva (2011, p. 252) observam que as palavras utilizadas

habitualmente nos trabalhos sobre evasão dos estudos.

“designam  experiências  pretendidas  como  similares”.  Assim,  registram
ainda as autoras:“é possível que o fenômeno não seja o mesmo, ou não
esteja submetido às mesmas injunções, quer se trate de uma criança de 9
anos,  de  um  adolescente  de  14  ou  de  um  jovem  de  22,  ainda  que
igualmente nomeado em todos os casos”

Apontando que o uso da palavra evasão requer cuidados e exame prévio, em

qualquer que seja o nível do sistema educacional. (SANTOS e SILVA, 2011, pg.

252). Com isso percebe-se que pessoas de diferentes faixas etárias que compõem

esse  grupo,  o  impacto  vem  sendo  bastante  substancial,  pois  são  pessoas  de

diferentes raças, condições financeiras e escolaridade que vêm de algum modo, por

alguma razão, desistindo de seus sonhos e desejos.

Durante esse intervalo de pesquisa, foram identificados diversos fatores que

caracterizam  a  evasão  dos  cursos  superiores  em  Instituições  Federais,  que  de

acordo com Kipnis (2000, p.114), vem tanto da parte interna quanto externa, pontos

que devem ser avaliados, para assim poder buscar maneiras que possam sanar

com a evasão.  

No entanto, é importante ressaltar que a evasão deve ser referenciada aos

seus objetivos de entrada. No ponto de vista institucional,  KIPNIS, 2000, conclui

que:

 “definição  torna-se  melhor  observável  quando  o  estudante  deixa  a
instituição” sem que haja a obtenção de um diploma. Nessa compreensão,
o autor também observa que é importante diferenciar os casos de abandono
daqueles ocorridos pelo funcionamento da instituição. Já na percepção dos
gestores  da  educação  superior  no  plano  nacional,  a  evasão  ocorre
“somente se o indivíduo deixou completamente o sistema de ensino” 

Ristoff  (1999,  p.  125),  numa  perspectiva  de  discussão  mais  centrada  no

estudante como um usuário do sistema de ensino superior, pondera que:

[...] parcela do que chamamos de evasão, no entanto, não é exclusão,
mas  mobilidade,  não  é  fuga,  mas  busca;  não  é  desperdício,  mas
investimento; não é fracasso – nem do professor nem do aluno, nem
do curso ou da instituição – mas tentativa de buscar o sucesso ou a
felicidade,  aproveitando  as  revelações  que  o  processo  natural  do
crescimento  dos  indivíduos  faz  sobre  suas  verdadeiras
potencialidades.



23

Sobrepõe que reorientações de itinerário satisfazem às pretensões naturais

próprios e individuais, “em busca da exploração de suas potencialidades e de sua

realização,  não  podendo,  portanto,  serem  computadas  como  fracasso  ou

insucesso.” (RISTOFF, 1999, p. 128).

Essa mobilidade, segundo o autor, advém de

um  conjunto  de  fatores  (baixo  prestígio  da  profissão,  dificuldades
financeiras dos estudantes para permanecerem no campus, qualidade
pedagógica dos docentes, pouca atratividade dos cursos, currículos
inchados, repetitivos e desarticulados, distanciamento entre teoria e
prática, baixa qualidade do segundo grau, etc.) (RISTOFF, 1999, p.
126).

Assim,  completa  que  as  ocorrências  onde  os  alunos  chegam  ao  ponto

deabdicar  de  sua  vaga,  é  na  maioria  das  vezes  resultado  da  “manifestação  do

indivíduo” e não essencialmente uma dificuldade das instituições em mantê-los:

Abandonar  cursos  que  levam  a  carreiras  profissionais  socialmente
desprestigiadas  e  financeiramente  desvalorizadas  é  expressão  da
consciência de homens e mulheres que sabem que o prazer é melhor
que a dor, o respeito preferível ao desrespeito, a apreciação melhor
que  a  humilhação  [...]  uma  realização  individual  não  precisa  ser
antagônica aos interesses maiores da sociedade. (RISTOFF, 1999, p.
128 – 129).

Neste aspecto, ressalta Vieira (2007, p.174-175) que 

”  A  capacidade  estratégica  [do  estudante]  no  modo  de  empregar
racionalmente  o  sistema”,  sendo  o  “questionamento  de  uma  escolha
previamente realizada feito depois da entrada na instituição, decorrendo de
um claro desajuste entre expectativas e realidade”.

Infelizmente, por ser um curso pouco conhecido na localidade que está sendo

ofertada, os estudantes que ingressam tem pouco conhecimento sobre o curso e no

decorrer  dos  estudos  descobrem  que  suas  hipóteses  sobre  o  curso  estavam

equivocadas.  A  evasão  dos  estudos,  qualquer  que  seja  o  nível  da  educação,

representa nos dias atuais um importante objeto científico a ser analisado. Segundo

Vieira (2007, p. 143),

a expansão das ciências sociais e o crescimento da comunidade científica
têm  multiplicado  significativamente  os  produtos-conhecimento  disponível
sobre  o  mundo  social  e  promovido  o  surgimento  de  novos  objetos  de
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investigação.  Neles  se  enquadram  justamente  as  pesquisas  sobre  os
fenômenos educativos, nas quais o insucesso escolar se constitui um objeto
recorrente, sobretudo nas últimas décadas.

Embora visto como o fenômeno que vem ocorrendo com bastante frequência,

a evasão é um tópico que vem sendo bastante estudado por várias pessoas de

diferentes cursos.

Diante desse cenário, Veloso (2000, p. 14) assegura que:

A  evasão  de  estudantes  é  um  fenômeno  complexo,  comum  às
instituições  universitárias  no  mundo  contemporâneo.  Nos  últimos
anos,  esse  tema  tem  sido  objeto  de  alguns  estudos  e  análises,
especialmente nos países do primeiro mundo, e têm demonstrado não
só a universalidade do fenômeno como a relativa homogeneidade de
seu  comportamento  em determinadas  áreas  do  saber,  apesar  das
diferenças entre as instituições de ensino e das peculiaridades sócio -
econômico - culturais de cada país.

É importante ressaltar que essas estratégias deve ser levada em conta, o

curso, a dificuldade que os alunos vêm apresentando, sua condição socioeconômica

entre  outros  tópicos  relevantes  para  a  conclusão  desses  motivos  que  levam  a

dispersão do curso.

Observa também segundo Ristoff (1999, p.128-129) que a evasão atingida de

forma generalizada oculta o “problema que, de fato, devemos e pretendemos atacar

– a exclusão e não a mobilidade”. É preciso entender o real motivo dessa exclusão,

para assim poder tomar algumas ações para diminuição do fato.  Sendo assim o

mesmo apoia a “desmistificação e contextualização” do acontecimento.

3.2  EVASÃO

Os fatores que contribuem para a evasão, podem ser atribuídas certamente a

situações internas e externas. Pesquisas como as de Cunha et.al (2001), indicam

que um dos fatores internos que colaboram para o crescimento da evasão é o fato

da universidade não envolver  seus alunos em projetos  de pesquisa  e  extensão,

como afirma Villas Boas (2003), percebe-se que a participação dos estudantes em

projetos de pesquisa dos professores aparece como iniciativa favorável á diminuição

da evasão e melhoria da graduação. Inserir os estudantes no contexto acadêmico
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permite que desfrutem de uma experiência da área escolhida e o surgimento de

possíveis campos de estudo diferenciados e inovadores. Outro item que influência

bastante na decisão da evasão é a não adaptação ao curso. A falta de orientação

profissional  é outro fator externo associado à evasão, é importante ressaltar que

fatores internos estão relacionados as instituições que os estudantes estão inseridos

e o fator externo aborda as situações que os encandeiam. De acordo com Machado

(2002 p.141), os candidatos muito jovens a uma vaga na universidade não tem clara

percepção sobre suas escolhas profissionais.

A desvalorização da profissão também é um dos itens que vem impactando

bastante nesse cenário, pois devido ao piso salarial que os professores recebem no

Brasil pelas suas atividades acadêmicas, faz com que os jovens escolham outras

profissões que sejam mais valorizadas e que ofereçam uma estabilidade financeira

melhor.  Os  autores,  (Ibanez,  Forster  e  Souza  2001;  Biazus  2004;  ANDIFES,

ABRUEM, MEC, SESu, 1996 ) citam a desvalorização da profissão como uma dos

motivos  da  evasão  em  cursos  de  licenciatura.  Ibanez,  Forster  e  Souza

(2001) .Ibanez, Forster e Souza (2001) afirmam :“ acreditamos que o prestígio social

da carreira vem condicionado à evasão e permanência no curso “.Infelizmente o

curso em questão é novo no mundo profissional, o que favorece ainda mais para a

decisão de evadir, os alunos preferem optar com algo que tenha mais garantia de

um emprego e uma estabilidade ao fim do curso

Para Silva Filho (2007) a evasão significa no setor público recursos investidos

sem o devido retorno e, no setor privado, perda de receitas ressaltando que em

ambos os casos a evasão é uma fonte de ociosidade de professores, funcionários e

espaço  físico.  Observamos  que  são  muitos  pontos  que  direta  e  indiretamente

interferem  na  evasão  conforme  citam  os  autores  estudados,  diferentes  pontos

ofuscam essa questão, tais como: fatores internos à instituição (recursos humanos,

aspectos didático-pedagógicos e a infraestrutura); fatores externos relacionados aos

alunos (aspectos sociais,-  políticos e econômicos);  fatores relativos aos alunos e

outros problemas de ordem social entre outros.
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3.3 EVASÃO NOS IF’S

A  crise  da  evasão  agrave-se  a  cada  dia  em  instituições,  tanto  públicas

(aquelas que são ofertadas gratuitamente) quanto nas privadas (as consideradas

particulares), visto que a saída dos alunos vem associada a vários fatores e vem

sendo um desafio  em diversos países.  É importante  ressaltar  que o número de

alunos matriculados vem aumentando a cada dia, no entanto, com ele vem também

o de desistentes. A partir deste fato notamos que através da análise e catalogação

das  respostas  cedidas  via  questionário  que  mais  da  metade  de  alunos  que

ingressam nessas  faculdades  saem formados,  em alguns  casos  os  números  de

saídas chega a ser superior ao quantitativo de entrada.

A evasão está classificada por diversos eixos (alunos que não se matriculam,

evasão,  desistência  e  jubilamento),  situação  que  ocorre  em  diversas  áreas  de

conhecimento,  que  podem  vir  a  ser  de  licenciatura  a  um  bacharelado,  com

incidência em várias etapas e intensidade do curso.

Tentando amenizar esse quadro os IF’s investiu no modo de entrada desses

alunos, adotando assim o SISU (Sistema de Seleção Unificada) que adota como

referência a nota que os alunos adquirem no ENEM, permitindo a todos o acesso a

uma educação federal gratuita e renomada, entretanto essa iniciativa parece não ter

solucionado o problema.

Alguns casos de evasão nas universidades são mantidos em sigilo visando a

manutenção  da  reputação  de  prestígio  dos  cursos.  Alguns  casos  ocorrem  não

somente a evasão, mas sim, situações como depressões, suicídios, desgaste físico

e mental. 

Estudos  recentes  apontam  que  as  taxas  de  desistência  são  bastantes

preocupantes, a seguir, exibiremos as universidades  com menor índice de evasão,

lembrando que a média nacional referente a evasão é de 24,58%(dados citados na

revista/índice-de-abandono-universidades-publicas).
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Tabela 02 - 25 universidades públicas com menor índice de abandono no Brasil

Posição Universidade Taxa UF

1ª Universidade
Regional do Cariri

(Urca)

4,47% CE

2ª Fundação
Universidade

Federal de Rondônia
(Unir)

6,74% RO

3ª Universidade
Federal do

Maranhão (UFMA)

6,90% MA

4ª Universidade
Federal do Espírito

Santo (UFES)

7,88% ES

5ª Universidade de São
Paulo (USP)

9,26% SP

6ª Universidade de
Campinas (Unicamp)

9,77% SP

7ª Universidade
Federal da Bahia

(UFBA)

9,82% BA

8ª Universidade
Federal de São
Carlos (Ufscar)

9,95% SP

9ª Universidade
Estadual de São
Paulo (Unesp)

10,04% SP

10ª Universidade do
Estado da Bahia

(Uneb)

10,17% BA

11ª Universidade
Estadual de Feira de

Santana (Uefs)

10,31% BA

12ª Universidade
Federal do

Amazonas (Ufam)

10,81% AM

13ª Universidade
Estadual de Ponta

Grossa (UEPG)

11,30% PA

14ª Universidade
Estadual do

Sudoeste da Bahia
(Uesb)

11,37% BA
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15ª Universidade
Federal de Alfenas

(Unifal)

11,55% MG

16ª Universidade
Estadual de Montes
Claros (Unimontes)

11,96% MG

17ª Universidade
Estadual do

Maranhão (Uema)

12,70% MA

18ª Universidade
Federal de Itajubá

(Unifei)

12,85% MG

19ª Universidade do
Estado do Pará

(Uepa)

12,92% PA

20ª Instituto Federal do
Espírito Santo (Ifes)

12,94% ES

21ª Universidade
Federal de Minas
Gerais (UFMG)

12,96% MG

22ª Universidade
Federal da Grande
Dourados (UFGD)

12,98% MS

23ª Universidade
Federal de

Pernambuco (UFPE)

13,03% PE

24ª Centro Federal de
Educação

Tecnológica
(CEFET-RJ)

13,05% RJ

25ª Universidade
Federal de São
Paulo (Unifesp)

13,20% SP

Fonte: revista / indice-de-abandono-universidades-publicas

4.0 EVASÃO NO IFBA - CAMPUS SANTO AMARO

4.1 DADOS DO CURSO

O curso Licenciatura em Computação foi implantado no IFBA-Campus Santo

Amaro em 2010 em regime semestral com funcionamento no turno noturno inclusive

com aulas aos sábados. O mesmo é composto por aulas práticas, tecnológicas e
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teóricas, com pretensão de uma duração mínima de 4 anos e carga horária de 3260

horas.O aluno licenciado estará habilitado a lecionar disciplinas de computação na

educação básica em todos os níveis e modalidades.

Figura 01 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA Campus Santo

Amaro

Fonte Google imagens (2019)

São oferecidos os seguintes cursos:

  Tecnologia  da  Informação  modalidade  subsequente.  O  mesmo  formava

técnico para utilizar ambientes de desenvolvimento de software através de

linguagem de programação e a lógica (hoje não mais ofertada).

    Eletromecânica na modalidade subsequente. Esse curso forma profissionais

na operação de equipamento mecânico e elétrica,  além de compreender a

necessidade de planejamento, programação e controle na manutenção.

  Proeja  é  uma  modalidade  que  acontece  no  período  noturno  e  forma

profissionais  técnicos  em  segurança  do  trabalho,  apto  em  coordenar  e

orientar  sistema de segurança  de trabalho.  Esses  profissionais  atuam em

empresas comerciais, construção civil entre outros.

 Licenciatura em Computação,  o mesmo forma licenciados em computação

para  atuarem em escolas  no  nível  de  educação  básica,  esse  profissional

utiliza a informática como ferramenta na construção do ensino aprendizagem.

Neste capítulo, especificaremos o curso de Licenciatura em Computação do

IFBA - Campus Santo Amaro, o mesmo é um curso realizado no período noturno e
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tem duração de 8 semestres podendo se estender a 10 semestres. Os egressos do

Curso de Licenciatura em Computação poderão atuar como docente de Computação

do Ensino Fundamental e Médio, professor do Ensino Corporativo no treinamento e

qualificação de funcionários, educador em escolas técnicas da área de Computação,

consultor  em  secretarias  de  educação,  instituições  de  ensino  e  em  empresas,

consultor técnico para construção de ambientes de aprendizagem informatizados,

desenvolvedor de atividades de pesquisa de tecnologia em informática. A grade do

nosso  curso  conta  com  disciplinas  que  integram  as  áreas  de  computação  e

educação, a mesma poderá ser visualizada no Anexo1 Quadro 01 na pag 85.

O IFBA - Campus Santo Amaro, espera que esse novo curso proporcione

oportunidades  e  grandes  mudanças  comportamentais  nas  práticas  pedagógicas,

contribuindo  assim  para  uma  maior  capacitação  e  crescimento  profissional  dos

futuros professores que estão sendo formados e que os mesmos possam contribuir

nas  possíveis  mudanças  existentes  no  seu  contexto  escolar,  podendo  assim

apresentar  ás  suas  turmas  uma nova versão  de  professor-colaborador,  além de

contribuir de forma direta e indireta no desenvolvimento de sua cidade no que tange

formação inicial e continuada de todos os que estão ao seu redor, tornando-se assim

um agente transformador e multiplicador. O IFBA adota os termos da lei de cotas

desde  2006  (Lei  12.711  de  29/08/2012).  Em subordinação  à  lei,  ao  Decreto  nº

7.824/2012 e à Portaria Normativa do MEC nº 18 de 11/10/2012, utiliza reservas de

50%  (cinquenta  por  cento)  das  vagas  para  estudantes  que  frequentaram

inteiramente o ensino médio em escolas públicas.

4.2 DADOS GERAIS DE EVASÃO ENTRE 2010 e 2018

Iniciamos a tabulação dos dados disponibilizados nos históricos escolar dos

estudantes. A Figura 02 apresenta os números de alunos matriculados, números de

alunos aprovados e números de alunos reprovados por semestre. Observa-se que

para o cômputo, consideramos alunos aprovados aqueles que não foram reprovados

em nenhuma disciplina naquele semestre. 
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Figura 02 - Número de Alunos matriculados, aprovados e reprovados por semestre.

 Fonte: Cores, (2019)

Percebe-se  que  no  gráfico  acima,  o  número  de  alunos  reprovados

acompanha o quantitativo de matriculados,  no semestre de 2010.2.  No início  da

pesquisa nos foi apresentado um quantitativo de 40 alunos matriculados no total, e

uma aprovação de 31 alunos, o que equivale a 77,5% de aprovações e 17,5% de

reprovações.  Essa  taxa  de  reprovações  vem  oscilando  de  forma  gradativa  no

decorrer  do  curso,  no  entanto,  um crescimento  pouco  notável,  com exceção  do

semestre  de  2012.2,  onde  houve  uma  alta  na  reprovação  chegando  a

aproximadamente  30  reprovações,  ou  seja,  34,09%  dos  alunos  que  estavam

cursando este semestre não alcançaram créditos suficientes para ter aprovação em

algumas disciplinas. Assim como 2012.2, os semestres de 2016.1, 2016.2 e 2017.1

apresentam um número de reprovados acima do normal,  ambos com um índice

acima de 60% de reprovações.  Tentando entender  o real  motivo desse cenário,

pesquisamos vários fatores que poderiam contribuir para esse declínio no quesito

reprovação.  Assim,  elencou-se  outra  análise  possível  sobre  as  reprovações  por

disciplina.  Veja,  a  Tabela  2,  que  apresenta  a  quantidade  de  reprovações  por

semestre entre 2010.2 e 2017.2 detalhada por disciplina.

4.2.1 EVASÃO POR DISCIPLINA

Analisando os dados catalogados referentes às reprovações por disciplinas, é

possível observar as disciplinas que contêm maior índice de reprovações entre o

ciclo  de  2010.2  á  2017.2.  Partindo  do  pressuposto  de  que  um dos  motivos  da

evasão seria as reprovações em algumas disciplinas específicas como: algoritmo,
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lógica  matemática,  comunicação  e  expressão,  cálculo  I,  informática  aplicada  à

educação  e  linguagem  de  programação,  observa-se  que  a  maioria  dessas

disciplinas está situada nos primeiros semestres do curso.  A seguir  poderão ser

visualizados tabelas com as disciplinas divididas por núcleos ,segundo PPC do curo

de LC – IFBA – Campus Santo Amaro.

Tabela 03– Número de Reprovações nas disciplinas do Núcleo de formação tecnológica

DIS
CIPL
INA
S

2010
.2

2011
.1

2011
.2

2012
.1

2012
.2

2013
.1

2013
.2

2014
.1

2014
.2

2015
.1

2015
.2

2016
.1

2016
.2

2017
.1

2017
.2

Anál
ise e
Proj.
Sist
ema

s

4 1 2 1 1 2 2

Ban
co
de

Dad
os

1 1 2 3 5

Estr
utur
a de
Dad
os

3 11 3 4 2 1 4 1 5 1 8 4

Gerê
ncia
de

Proj.

1 1 2 1 2 1

IHC 2 2 3 1 1 1

Infor
máti
ca

Aplic
ada

8 7 9 19 8 9 21 17 5 14 10 16 11

Met
odol
ogia
da

Prati
ca I

3 1 1 3 2 1

Met
odol
ogia
da

Práti
ca II

1 1 1 1 1

Mod 4 2 6 1 1 1 1 4
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elag
em
de

Ban
co

Mult
.

Hipe
r.

1 1 2

Red
es
de

Com
puta
dore
s I

1 1 1 1 2

Red
es
de

Com
puta
dore
s II

2 1 1 1

Fonte: Histórico cedido pelas CORES -Autoria própria (2019)

Durante  o  processo  de  pesquisa  analisamos  fatores  e  disciplinas  que

possivelmente  podem  ter  contribuído  para  a  evasão  dos  alunos  do  curso  de

licenciatura  em  computação  Campus  Santo  Amaro,  sendo  estas  disciplinas  de

computação e de exatas, ambas de suma importância para a formação do aluno e

para o currículo dos cursos de computação.

Diante da tabela 04 exibida acima é possível perceber que as disciplinas que contém

um alto índice de reprovações estão ligadas ao Núcleo de Formação Tecnológica,

das quais destacamos Informática Aplicada à Educação que aparece com um total

de 154 reprovações entre o intervalo de 2010.2 á 2017.2,isso também é visto no

semestre 2014.1,onde ocorreu maiores números de alunos que repetiram a matéria;

em  seguida  temos  Estrutura  de  Dados,  com  um  total  de  47  alunos  e  por  fim

Modelagem de Banco de Dados, com 20 reprovações.
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Tabela 04– Número de Reprovações nas disciplinas do Núcleo de Formação Humanística

DISC
IPLIN

AS

2010.
2

2011.
1

2011.
2

2012.
1

2012.
2

2013.
1

2013.
2

2014.
1

2014.
2

2015.
1

2015.
2

2016.
1

2016.
2

2017.
1

2017.
2

Com
unica
ção e
Expr
essã

o

7 14 14 27 8 9 26 3 10 7 23 9 16 14

Ética
e

Cida
d.

1 1 1 1 1

Filos
ofia
da

Edu.

1 7 1 3 7 4 1 4 1

Histó
ria
da

Educ
.

7 6 9 20 8 6 16 2 12 5 13 6 15 12

Psic
ologi
a da
Educ
ação

3 3 3 1 4 5 2 5 2 1

Soci
ologi
a da
Edu.

3 7 1 7 1 3 2

CTS 7 9 9 26 19 3 12 8

Empr
eend
edori
smo

4 1 3 3 2 1

Fonte: Histórico cedido pelas CORES -Autoria própria (2019)

Na  Tabela  04,  mostramos  o  quantitativo  das  reprovações  referentes  às

disciplinas  do  núcleo  de  formação  humanista.  Neste  eixo  a  disciplina  que  mais

reprova é a de Comunicação e Expressão, visto que a mesma aparece com 187

reprovações, entre o intervalo de 2010.2 á 2017.2, todavia é importante ressaltar

que  a  disciplina  em  questão  fazia  parte  das  obrigatórias  no  1º  semestre;  em

sequência temos História da Educação com 137 reprovações no total, e  CTS, que
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também era uma das disciplinas obrigatórias no 1º semestre, com  o índice de 93

reprovações. Após analisar essa tabela percebemos que assim como eixo temático,

tecnológico  e  outras  disciplinas  apresentam  um  alto  índice  de  reprovações  no

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - campus Santo Amaro.

Tabela 05– Número de Reprovações nas disciplinas do Núcleo de Formação Básica

DISCIPLINAS
201
0.2

201
1.1

201
1.2

201
2.1

201
2.2

201
3.1

201
3.2

201
4.1

201
4.2

201
5.1

201
5.2

201
6.1

201
6.2

201
7.1

2017.
2

Algebra Linear 1 2 2 2 2 4 2

Algoritmo 24 27 15 4 31 24 16 28 6 33 23 31 17 30 31

Arquitetura 9 10 3 1 3 4 1 2 1 4 2 5 3

Avaliação 4 2 1 3 2 1 2

Cáculo diferencial e
integral 7 3 6 8 10

Cáculo I 14 6 3 7 8 13 11 6 8

Cálculo II 3 3 3 4 2 6 3 5

Desenvolvimento
Web 2 1 8 2 1 1

Didática 6 4 3 2 1 1

Inglês I 1 1 2 3 3 1 1 8 5 1 6

Inglês II 3 6 3 2 1 1 2 1 1

Libras 2 2 1 4 2 1 1

Linguagem de Prog. 4 3 12 L 2 11 1 5 11 7 2 3 1 6

Linguagem OO. I 2 5 4 3 2 3 1

Linguagem OO. II 7 2 1 7 1 1 8 2

Lógica Matemática 17 29 17 7 31 24 20 32 12 33 14 34 15 23 27

Met. Pesquisa I 3 1 14 24 2 15 7 17 8 15 13

Metodologia da
Pesquisa II 2 1 2 6 1 2 2

Organização da
Edu. 1 1 1 1 1 5 2

Sistemas
Operacionais 5 4 8 3 5 1 3 1 4 3 1
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TCC 2 2 3 2 3 3

Estágio I 1 1 1 2 1

Estágio II 1 1 1 1 2

Estágio III 1

Estágio IV 2 1

Fonte: Histórico cedido pelas CORES -Autoria própria (2019)

Na tabela 05, mostramos as disciplinas que compõem o Núcleo de Formação

Básica,  com destaque  para  Algoritmos devido  ao número de alunos  repetentes,

mostrando no período de 2010 a 2018.1 um quantitativo de 340 reprovações, porém

é  importante  ressaltar  que  essa  disciplina  faz  parte  da  grade  curricular  do  1º

semestre; em seguida vem Lógica Matemática que também é ofertada no semestre

inicial,  que  diante  dos  dados  tabulados,  logo  percebemos  a  dificuldade  que  os

estudantes encontram logo no início do curso.
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Figura 03- Números de reprovações por disciplinas

Fonte: Autoria própria (2019)

Após análise da tabela 04,05 e 06, percebemos que o número de reprovações

por disciplinas está presente ativamente em todos os semestres, em diferentes eixos

temáticos,  sendo considerado assim como um dos motivos  da evasão.  A seguir

traremos  algumas  das  disciplinas  que  se  destacam com  maiores  índices  de

reprovações.

Figura 04 -Disciplinas com maiores índices de reprovações

Fonte: Autoria própria (2019)

Diante do cenário de reprovações, despertou o desejo de verificar a situação

em relação aos estudantes que permaneceram na instituição, analisando quantos

alunos formaram de 2010 até o ano atual, quantos deveriam ter concluído, entre

outros  aspectos.  Logo  também  foi  construído  um  gráfico  que  demonstrasse  o
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número de concluintes. Nele constará o total de alunos concluintes ou que deveriam

ter  concluídos  (total  de  alunos  matriculados  –  concluídos  –  evadidos  –

desligados).Outro cálculo possível em um cenário ideal, sem evasão, é o total de

alunos matriculados que concluíram. Assim,  como pode ser visto na  Figura 24 na

pag.55, temos 47 anos que deveriam formar até 2018.2 e 212 que deveriam formar

em  um  cenário  ideal  (sem  evasão),  contra  apenas  15  alunos  que  realmente

formaram,  ou  seja,  aproximadamente  32%  dos  alunos  que  deveriam  se  formar

realmente se forma, no primeiro cenário e 7% no segundo.

4.3 ANÁLISE DA EVASÃO POR SEMESTRE

A Tabela 06 gerada a partir  dos dados fornecidos pela CORES apresenta

dados  como  vagas  ofertadas,  preenchidas,  número  de  evasão,  quantidade  de

estudantes  que  concluíram,  se  desligaram ou  estão  em curso.  Percebe-se  que,

embora essa tabela ofereça um panorama sobre as vagas, o número de concluintes,

evadidos e desligamento não reflete o semestre em qual eles estão apresentados.

Esses dados referem-se aos alunos das turmas, ou seja, 6 estudantes da turma

2010.2 concluíram o curso, obviamente que não no ano de 2010.2. No entanto, é

possível perceber a porcentagem de estudantes que se formaram, abandonaram ou

preencheram as vagas por turma durante o período de 2010.2 á 2018.2.

Tabela 06 – Oferta e ocupação de vagas no curso de LC, campus Santo Amaro, ano de

ingresso 2010.2 á 2018.1

ANO

VAGAS
PREENCHIDA

S EVADIDOS CONCLUÍDA
DESLIGA
MENTO CURSANDO

2010.2 40 26 6 2 6

2011.1 27 16 1 9
01 TRANSF
EXTERNA

2011.2 18 10 4 2 2

2012.2 38 25 3 6 4

2013.1 32 17 5 10

2013.2 8 4 1 Sem 3
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dados

2014.1 29 17 Sem dados 5 7

2014.2 SI Sem dados Sem dados
Sem

dados Sem dados

2015.1 35 18 Sem dados 3 14

2015.2 8 4 Sem dados 2 2

2016.1 27 15 Sem dados
Sem

dados 12

2016.2 9 7 Sem dados 1 1

2017.1 29 12 Sem dados 4 13

2017.2 32 0 Sem dados 2 30

2018.1 23 0 Sem dados 5 18

Fonte: Dados cedido pelas CORES Autoria própria (2019)

Podemos observar na tabela 06, segundo dados fornecidos pela CORES, que

em 2010 foram ofertados e preenchidas 40 vagas no processo seletivo, mas houve

26  evasões  logo  na  época  de  inicialização;02  abandonos  e  6  concluintes.  Vale

ressaltar  que  essa  conclusão  passou  do  prazo  estabelecido  para  conclusão  de

curso, ou seja, a maioria desses alunos que concluíram fizeram um intervalo maior

do que o esperado para alcançar a conclusão de curso. È notória a dificuldade que o

campus  tem até  mesmo  em trazer  alunos  novos,  como  podemos  constatar  em

2014.2 foram ofertadas 30 vagas e não houve nenhum inscrito. A pesquisa citada

acima teve como tema a Evasão no curso de Licenciatura em Computação-Campus

Santo Amaro, abrangendo inicialmente somente a modalidade de nível superior e a

partir de dados disponibilizados pelas CORES, histórico dos alunos e questionário

aplicado via e-mail e whatsapp, percebemos a real situação referente a evasão do

curso superior do IFBA-Santo Amaro.

É perceptível que grande parte dos problemas de evasão pode ser atacado

por parte da coordenação do Curso, pois durante as tabulações e questionários,

notou-se que os números de reprovações em disciplinas específicas vem ocorrendo

ao longo de todo semestre,  entre  os  períodos  de  2010.2  e  2018.2.  Logo é  um

problema constante e sério.
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Dentre os fatores, pode-se observar um alto índice de evasão no primeiro

semestre. Assim, a criação de um grupo voltado para acompanhar mais de perto a

situação dos estudantes novatos é de suma importância. Esse grupo deve buscar

entender  os  reais  motivos  que  levam  à  evasão  e  procurando  contactar  esses

estudantes, atacando suas dificuldades, tanto em termos de motivações quanto de

aprendizagem.

Analisando o gráfico obtido pelo cruzamento das tabelas de reprovações por

disciplinas  e  por  núcleo,  foi  possível  inferir  que  a  maioria  dos  estudantes  que

evadiram o curso tiveram um grande déficit  nas disciplinas presentes no primeiro

semestre do curso, porém, as duas disciplinas que apresentaram um peso maior

foram a de Algoritmos e Lógica Matemática. Podendo ser observado que grande

parte  dos  alunos  que  evadiram,  estavam  no  centro,  entre  os  círculos  maiores,

formados pelos nós das disciplinas do primeiro semestre, porém, uma boa parte dos

nós que não estão centralizados neste ponto, ainda assim estão ligados a estas

duas disciplinas, o que significa que não obtiveram êxito em alcançar os créditos

necessários para que houvesse uma aprovação. O estudo aqui relatado teve como

tema central a evasão do curso de Licenciatura em Computação.

Através das discussões expostas nos capítulos que abrange esse trabalho,

percebe-se  o  quanto  esse  assunto  é  discutido  em diferentes  eixos  temáticos  e

faculdades,  tendo  em  vista  que  são  vários  os  fatores  que  levam  os  alunos  a

desistirem de seus sonhos,  vários  problemas internos,  externos e  pessoais.Com

isso  tentamos  confrontar  as  idéias  e  compreensões  institucionais  X  idéias  e

compreensões estudantis, e mostrar de maneira clara os reais motivos presentes

nessa decisão. O objetivo deste trabalho foi efetuar uma investigação relacionada

aos motivos que levam os alunos a evadirem o curso de LC do IFBA-Campus Santo

Amaro, procurando analisar o motivo de tanta desistência e evasão na modalidade

superior.
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Figura 05 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2010.2

Fonte: Autoria própria (2019)

Na  figura  05  percebemos  que  tiveram  grandes  números  de  vagas

ofertadas,40 vagas pelo  PROSEL e  um preenchimento bastante  significativo,  no

entanto, nesse semestre foi detectado uma evasão de 65% alunos que deveriam dar

continuidade, estabelecendo assim nesse semestre de 2010.2.

 Figura 06– Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2011.1

Fonte: Autoria própria (2019)

E a realidade só foi  agravando, conforme está demonstrado na Figura 06 ,

assim como no semestre  de 2010.2 foram ofertados 30 vagas novamente, mas desta

vez houve um resultado muito satisfatório, pois 90% delas foram preenchidas, o que

após análise, identificamos que houve uma redução no número de evasões referente

ao semestre de 2010.2 ,apenas 53% de casos analisados.
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 Figura 07– Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2011.2

Fonte: Autoria própria (2019)

Conforme  podemos  analisar  na  Figura  07,  assim  como  no  semestre  de

2011.2 foram ofertados 30  vagas novamente e o número de vagas preenchidas não

foi tão satisfatório, porque só foram preenchidas apenas  60% e mais uma vez o

índice de evasão continua aumentando a cada semestre ,neste constatamos  55,5%

de casos analisados.

Figura 08 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2012.2.

Fonte: Autoria própria (2019)

Na figura 08 percebemos que houve uma queda no número de evasões, de 40

vagas disponíveis, foram preenchidas 38 e foi detectada uma evasão de 25 alunos

que deveriam dar continuidade ao curso. Portanto, nesse semestre de 2012.2, foram

catalogados um total de 63% de desistência.
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Figura 09 – Números vagas disponível, preenchidas e evasão no semestre 2013.1

Fonte: Autoria própria (2019)

Podemos perceber na figura 09, que novamente ocorreu atualização no número de

ofertas retomando ao ponto inicial de 30 vagas disponíveis em  de 2013.1 ,sendo 20

pelo PROSEL e 10 pelo programa SISU e, diferente dos semestres analisados nas

figuras  anteriores,  o  preenchimento  foi  bastante  satisfatório,  pois  de  30  vagas

fornecidas foram preenchidas 100%, e detectado uma evasão de 17  alunos que

deveriam dar  continuidade,  nesse semestre de 2014.1,totalizando assim 57% de

desistência.

 Figura 10 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2013.2

Fonte: Autoria própria (2019)

Vendo  a  necessidade  de  atrair  mais  alunos  para  o  campus  IFBA,  Santo

Amaro, no semestre de 2013.2, foram ofertadas 30 vagas semestrais como se pode

perceber na Figura 10, sendo 20 vagas disponibilizadas pelo PROSEL e 10 pelo
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SISU, entretanto o índice de ocupação foi o equivalente a 27%, e o de desistentes

também acompanhou o aumento de alunos, chegando a 50% de evasão.

 Figura 11 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2014.1

Fonte: Autoria própria (2019)

Podemos  perceber  na  figura  11,  que  novamente  houve  atualização  no

número  de  ofertas  retomando  ao  ponto  inicial  de  30  vagas  disponíveis  em  de

2014.1 ,sendo 20 pelo PROSEL e 10 pelo programa SISU e diferente dos semestres

analisados nas figuras anteriores, o preenchimento foi considerado  satisfatório, pois

de  30  vagas  oferecidas,  foram  preenchidas  97%,  e  detectado  uma  evasão

equivalente a 59%  de alunos que deveriam dar continuidade, nesse semestre de

2014.2 .

Figura 12 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2014.2

Fonte: Autoria própria (2019)

Percebe-se  na  figura  12,  que  mais  uma  vez  o  número  de  ofertas  foi

equivalente a 30  vagas disponíveis em  de 2014.2, sendo 20 delas pelo PROSEL e
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10 pelo programa SISU, com  preenchimento não satisfatório de 0%  e detectado

uma  evasão  equivalente  a  0%   alunos  que  deveriam  dar  continuidade,  nesse

semestre de 2015.1 .

Figura 13 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2015.1

Fonte: Autoria própria (2019)

Podemos ver na figura 13, que novamente houve atualização no número de

ofertas,  haja  vista  que foram ofertadas 40 vagas em de 2015.1,  sendo 24 pelo

PROSEL  e  16  pelo  SISU  e  diferente  dos  semestres  analisados  nas  figuras

anteriores, o preenchimento foi de 35 ocupadas, com um preenchimento de  88%, e

detectado uma evasão equivalente a 51% de alunos que deveriam dar sequência ao

curso ,tornando preocupante o quadro de alunos pelo baixo índice de procura do

curso ofertado.

Figura 14 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2015.2

Fonte: Autoria própria (2019)

Já na figura 14, nota-se que houve uma melhora na situação, tendo em vista

ações nesse sentido como a divulgação maior dos cursos ofertados pelo campus e

atualizando o número de ofertas num total 40 vagas, disponíveis em de 2015.2, sendo
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24 ofertadas pelo PROSEL e 16 pelo SISU, com  preenchimento não satisfatório, pois

das  40  vagas  oferecidas  foram  preenchidas  apenas  20%,detectando  assim  uma

evasão equivalente a 50% de alunos que deveriam dar continuidade no semestre de

2016.1. 

Figura 15 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2016.1

Fonte: Autoria própria (2019)

Ainda apostando numa boa divulgação, o IFBA Campus Santo Amaro ofertou

30 vagas no semestre de 2016.1, conforme pode ser visto na Figura 15, sendo 12

delas pelo PROSEL e 18 pelo SISU, com preenchimento considerado satisfatório,

visto que de 30 vagas oferecidas, foram preenchidas 90%, e detectada uma evasão

equivalente a 56%  de alunos que deveriam prosseguir no semestre de 2016.2.

Figura 16 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2016.2

Fonte: Autoria própria (2019)
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Na figura 16, constata-se que não houve declínio no número de vagas

ofertadas no semestre de 2016.2, porquê das 58  vagas oferecidas , sendo 12

pelo  PROSEL,10  pelo  SISU  e  36  REMANESCENTES,  verificou-se  um

preenchimento considerado não satisfatório de 16%,identificando assim uma

evasão  equivalente  a  78% dos  alunos  que  deveriam  ter  avançado  para  o

semestre de 2017.1.

Figura 17 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2017.1

Fonte: Autoria própria (2019)

Com a figura 17, percebe-se que ocorreu um aumento bastante considerável

no número de ofertas no semestre de 2017.1,pois 30 vagas ofertadas neste semestre,

houve um  preenchimento de 97% e foi detectada uma evasão equivalente a 41% de

alunos que poderiam dar continuidade no semestre de 2017.2.

Figura 18 – Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2017.2

Fonte: Autoria própria (2019)

Percebe-se na figura 18, que novamente o campus oferece uma total de vagas
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equivalente a 54 no semestre de 2017.2, conforme se pode analisar na figura acima,

sendo que dessas 54 ofertadas,30 vagas pelo PROSEL e 24 pelo SIMPLIFICADO,

havendo  um  preenchimento  de  59%,  no  entanto  no  período  de  construção  da

pesquisa não havia a tabulação do número de evasões existentes no semestre de

2017.2.

Figura 19– Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2018.1

Fonte: Autoria própria (2019)

Percebe-se na figura 19, que novamente o campus oferece uma total de vagas

equivalente a 59 no semestre de 2018.1, conforme é demonstrado na figura acima,

dessas  59  oferecidas,  sendo  todas  ofertadas  pelo  PROSEL,  havendo  um

preenchimento de 39% ,mas não há um percentual de evasão, pois no processo de

construção da pesquisa não tinha a tabulação desse dados no semestre 2018.1.

Figura 20– Números vagas disponíveis, preenchidas e evasão no semestre 2018.2

Fonte: Autoria própria (2019)

É possível notar na figura 20 que novamente o campus oferece uma total de
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vagas equivalente  a  30 no semestre  de  2018.2,  conforme podemos analisar  na

figura  acima,  dessas  30  ofertadas,  não  tivemos  o  quantitativo  do

preenchimento  ,pois  no  tempo  da  construção  da  pesquisa  não  havia  feito  a

tabulação  do  número  de  egresso  nem  de  evasões  existentes  no  semestre  de

2018.2.

Figura 21– Número de Vagas Preenchidas por Vagas Disponíveis.

Fonte: Dados cedido pelas CORES.Autoria própria (2019)

Assim como na imagem anterior,  é  notável  na figura  21,  que ocorreu um

aumento  bastante  considerável  no  número  de  ofertas  no  semestre  de  2018.2,

segundo o gráfico acima, sendo 60 vagas ofertadas no semestre ,no entanto, não

foram  analisados o número de alunos que preencheram essas vagas nem os que

evadiram,  pois  os  documentos  ao  qual  tivemos  acesso  não  constava  essas

informações atualizadas.

A  Figura  21  traz  um  comparativo  em  percentual  entre  as  vagas

disponíveis e as vagas ocupadas. Percebe-se, de modo geral que o segundo

semestre tem um número menor de vagas ocupadas, com exceção de 2012.2,

possivelmente  devido  ao  fato  do  semestre  anterior  não  ter  sido  ofertado

(2012.1).
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Figura 22 – Percentual de Alunos que Evadiram, Concluíram, Se Desligaram ou estão

em Curso

Fonte: Dado cedido pela CORES. Autoria própria (2019)

Um outro aspecto relevante nesta pesquisa é que o número de evasão por

turma,  é  sempre  superior  a  30%,  com exceção  das  turmas  de  2018.1  e  2018.2,

devido ao pouco tempo de estudo. Vale ressaltar que esse percentual é por turma e

não por  semestre.  Assim, percebe-se que O maior percentual  de evasão está na

turma de 2016.2, seguindo de 2013.1 e 2010.2. A média da evasão, considerando o

ano de 2018 e sem considerar as duas últimas turmas é 13,5. Quanto aos alunos

concluintes, embora o número absoluto da turma 2010.2 seja maior, nota-se que a

turma de 2011.2 possuiu um maior percentual de formandos.

Assim, após análise dos dados concluímos que foram ofertadas 597 vagas

efetivamente de 2010 a 2018 (Aproximadamente 37 vagas por semestre). Desde

então constam 171 evasões (48% das vagas ocupadas), 46 desligamentos (12%das

vagas ocupadas), 15 formandos (4% das vagas ocupadas) e 123 (34% das vagas

ocupadas)  e  97  universitários  ativos  atualmente.  Isto  é,  das  vagas  preenchidas

percebemos que a porcentagem e alunos que chegam a se formar é muito baixa e

os níveis de evasão e desistência são altíssimos, acima dos números relatados em

pesquisa de cursos similares, no Brasil e no exterior.

4.4 PERFIL DOS EVADIDO POR SEMESTRE

Tendo  em  vista  que  precisaremos  de  uma  análise  mais  precisa  para

identificar  o  momento correto  da  evasão dos estudantes,  buscamos através dos
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dados  dos  históricos  levantar  essa  informação.  Consideremos  um  estudante

evadido, quando no semestre seguinte ele não possui histórico escolar. Buscamos

ainda identificar o intervalo de tempo que o estudante leva para evadir do curso.

Essa análise foi realizada fazendo um comparativo entre o semestre de entrada e o

semestre que ele evadiu (não possui mais dados no histórico). Assim percebe-se

que 62% dos estudantes desistem já no primeiro semestre.

Após essa contrapartida, iniciamos a tabulação dos dados disponibilizados

nos históricos escolares dos estudantes, de forma manual. Foi implementado um

modo de extração das notas pela conversão de PDF para texto, mas os arquivos

não se mostraram padronizados.

Figura 23 - Índice de evasão por semestre

Fonte: Dado cedido pela CORES. Autoria própria (2019)

Desse modo, constata-se que há poucos estudantes formados e os índices de

evasão são altíssimos. De modo geral algumas turmas possuem mais concluintes

que outras,  não nos revelando um padrão.  Destacamos que algumas disciplinas

possuem um alto número absoluto de reprovações,  como foi  visto na Figura 23.

Nota-se ainda algumas alterações nos números de reprovações, no entanto seria

necessário testes estatísticos mais robustos para identificar se essas mudanças são

significativas ou não. Por fim, entende-se que não há padrões de evasão, quando ao

semestre que eles desistem: 

a) 62% evadem logo nos primeiros meses de cursos;

b) 12% evadem entre início do segundo ou nem iniciam o semestre 
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c) 7% evadem no meio do 3º semestre

d) 8% evadem no meio do 4º semestre

e) 2% evadem no 5º semestre, observamos que a partir desse semestre há uma

diminuição no quantitativo das evasões;

f) 2%evadem no meio do 6º semestre;

g) 3% evadem no 7º semestre;

h) 1% evadem no 8º semestre;

i) 3% evadem no 9º semestre;

j) 1% evadem no 10º semestre;

k) 1% evadem no 11º semestre;

Desse modo,  buscamos compreender  como mais  detalhes esses motivos,

através dos dados qualitativos, como veremos no decorrer do trabalho.

4.5 EVASÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO CAMPUS 
SANTO AMARO

O curso de Licenciatura em Computação, modalidade presencial na maioria

das instituições possuem uma carga horária de 3.400 horas com duração de 4 anos

podendo se estender a 6 anos. A criação desse curso traz uma reformulação na

matriz  curricular  com  a  inclusão  da  disciplina  de  informática  nas  escolas  de

educação básica. No entanto, é um curso que não vem sendo muito procurado por

jovens alunos e o índice no número de evasões vem sendo bastante alta e poderá

aumentar ainda mais essa estatística. Segundo Gatti (2009) a maioria dos alunos

que optam por cursos de licenciatura é proveniente de escolas públicas. Podemos

relacionar essa afirmação ao quadro das dificuldades encontradas por estes alunos

na graduação,  reflexo  na  qualidade  da educação pública  adquirida  na  formação

base, fundamental e no ensino médio, além de envolver “questões de identidade do

curso e adequação pedagógica até aspectos mercadológicos e reconhecimento de

suas potencialidades” (CASTRO; VILARIM, 2013, p. 18).Ainda segundo Gatti (2009)

os percentuais de concluintes nas licenciaturas são baixos, o curso de pedagogia

apresenta o maior índice de concluintes entre as licenciaturas. 
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4.6 NÚMEROS DE ESTUDANTES QUE FORMARAM E DEVERIAM FORMAR

Diante do cenário de reprovações, despertou o desejo de verificar a situação

em relação aos estudantes que permaneceram na instituição, analisando quantos

alunos formaram de 2010 até o ano atual,  quantos deveriam ter concluído entre

outros  aspectos.  Logo  também  foi  construído  um  gráfico  que  demonstrasse  o

número  de  concluinte,  nele  irá  constar  total  de  alunos  concluintes,  alunos  que

deveriam  ter  concluído  (total  de  alunos  matriculados  -  concluídos  -  evadidos  -

desligados). Outro cálculo possível, em um cenário ideal, sem evasão, é (total de

alunos matriculados - concluídos). Assim, como pode ser visto na Figura 24temos 47

anos que deveriam formar até 2018.2 e 212 que deveriam formar em um cenário

ideal  (sem evasão),  contra apenas 15 alunos que realmente formaram. Ou seja,

aproximadamente 32% dos alunos que deveriam se formar realmente se forma, no

primeiro cenário e 7% no segundo.

Figura 24 – Números de estudantes que formaram e deveriam formar

Fonte: Autoria própria (2019)

Para  uma  visão  mais  detalhada  referente  à  evasão,  buscamos  gerar  um

gráfico  para  um  melhor  entendimento  do  índice  de  evasão  por  semestre,

ressaltamos que foi considerado evasão, as matrículas que não foram renovadas no

semestre seguinte.
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Figura 25 - Distribuição percentual dos alunos evadidos por ano de egresso

Fonte: Autoria própria (2019)

Percebe-se que o ano de 2010.2 apresenta um percentual maior perante

aos outros semestres avaliados ,foram 60% no índice de evasão, em seguida no

semestre 2014.2 houve uma redução bastante significativa 0% de evadidos o que

significa  que  todos  os  alunos  que  frequentaram o IFBA no  semestre  de 2014.1

retornaram para o semestre seguinte, no entanto, esse cenário não durou por muito

tempo, pois no semestre que antecede o índice subiu para 45%,em 2016 aumento

ainda mais totalizando 50 % e em 2017.1 ,último semestre que tivemos acesso aos

dados houve uma redução para 40% no número de evadidos na instituição.

4.7 PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES SOBRE A EVASÃO LC - IFBA A PARTIR 
DOS DADOS COLETADOS.

A seguir traremos dados do questionário divulgado via e-mail e rede social, no

período de Novembro e Dezembro de 2018. As perguntas foram formalizadas de

acordo com o objetivo deste trabalho, buscando identificar os motivos da evasão,

foram  enviados  90  convite  via  e-mail  e  20  via  whatsapp,  desses  formulários

enviados foram respondidos 42 questionários, como ser visualizados a seguir.
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Figura 26– Modo de envio do questionário da pesquisa

Fonte: Autoria própria (2019)

Desse  número  de  participantes,  percebemos que  o  perfil  dos  alunos  que

participaram da pesquisa por meio do questionário a maior parte dos envolvidos

foram do sexo feminino, como veremos a seguir.

Figura 27– Perfil dos estudantes que participaram da pesquisa via questionário

Fonte: Autoria própria (2019)

Através da coleta desses dados, observa-se que alguns estudantes explicam

com clareza sobre aspectos da evasão, reprovação e até mesmo desmotivação da

parte dos professores que administram a disciplina, traremos esses itens separados

por categorias. O fator auto confiança passada para os alunos interferem na grande

parte  das  decisões  a  serem  tomadas,  logo  visualizamos  algumas  resposta  de
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estudantes  evadidos  referente  às  disciplinas  em  questão  de  grande  índice  de

reprovações.

4.8 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

O  presente  trabalho  tem  como  metodologia  de  investigação,  a  análise

documental dos históricos escolar e questionários que foram enviados aos alunos

desistentes,  cujo  modelo  está  disponível  no  apêndice  A,  com  a  finalidade  de

identificar e traçar um perfil  dos alunos evadidos e os motivos que os levaram a

tomar essa decisão. Para Ludke e André (1986,p.13).

A análise documental é entendida como uma série de operações que visa
estudar  e  analisar  um  ou  vários  documentos  na  busca  de  identificar
informações  factuais  nos  mesmos;  descobrir  as  circunstâncias  sociais,
econômicas e ecológicas com as quais podem estar relacionados, atendo-
se sempre às questões de interesse. 

Tendo  em  vista  que  buscamos  investigar  um  evento  já  ocorrido,  a

metodologia de análise documental se fez necessária e mais apropriada ao objetivo

da  pesquisa.  A  referida  análise  constitui  uma  técnica  importante  na  pesquisa

qualitativa,  seja  complementando  informações  obtidas  por  outras  técnicas,  seja

desvelando aspectos novos de um tema ou problema (Ludke e André, 1986).

Desse modo visando um complemento  eficaz,  utilizamos como técnica  de

obtenção dos dados, a pesquisa qualitativa, buscando entender as experiências dos

alunos evadidos. O trabalho teve início com a aplicação de um questionário  com

descrição de técnicas e instrumentos adotados para coleta de dados. Nesse ponto

usamos uma linguagem simples, deixando o participante bastante a vontade; depois

foi usada a análise documental, e a de conteúdo como descrição das técnicas de

tratamento, visando compreender mais a fundo os motivos pelo quais os estudantes

abandonam o curso. Desse modo a pesquisa seguiu os seguintes passos: 

 Levantamento bibliográfico e documental;

 Coleta  de  dados  em setores  do  IFBA como a  Coordenação  de Registros

Escolares (CORES);

 Aplicação de questionário aos alunos evadidos;
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 Análise dos questionários e históricos entre os anos de 2010 a 2018;

 Tabulação dos dados e categorização;

 Análise dos dados e resultados finais.

4.9 COLETA DE DADOS

Tendo em vista a metodologia de pesquisa adotada, buscamos através da

Coordenação  de  Registros  Escolares,  os  dados  dos  estudantes  evadidos.  A

Coordenação por sua vez ofereceu os boletins e históricos de todos os estudantes

que em algum momento, dentro do período investigado, entre os anos de 2010 a

2019, foram matriculados no curso de  LC  na Instituição. Compreendendo que os

números dos históricos poderiam nos levar a dados inconclusivos, mas, ainda assim,

procuramos o contato dos estudantes através da CORES. A seguir enviamos um e-

mail  e  convidamos  os  estudantes  evadidos  a  responderem  um  questionário

disponibilizado  online,  através  do  googleforms  (Anexo  A),embora  tenhamos

utilizados diferentes meios de divulgação do questionário, ressaltamos que a análise

das respostas  foram obtidas pelo  questionário  do  googleforms.  O objetivo  deste

questionário foi caracterizar o perfil dos estudantes evadidos, identificando assim um

ideal  type,  como  idealizado  conceitualmente  pelo  sociólogo  alemão  Max  Weber

(1864-1920)  e  tabular  os  motivos  que  mais  apareceram como determinantes  na

evasão do curso.

Para  aprofundamento  do  entendimento  sobre  os  fatores  que  levam  os

estudantes  à  evasão,  utilizamos  a  estratégia  de  análise  baseada  na  Teoria

Fundamentada  que  é  utilizada  tanto  na  pesquisa  qualitativa  quanto  quantitativa.

Dessa  forma  buscamos  através  dos  dados  coletados  e  alinhando  ás  teorias

estudadas,  compreender  este  fenômeno,  assim  como  elucidam Struss  e  Corbin

(1990.p.23):

Uma Teoria Fundamentada é aquela derivada indutivamente do estudo do
fenômeno  que  representa.  Isto  é,  ele  é  descoberto,  desenvolvido,  e
provisoriamente  verificado  por  meio  de  sistemática  coleta  e  análise  de
dados.  Portanto,  a  coleta  de  dados,  análise  e  teoria  possuem  relação
recíproca entre si .Não se começa com uma teoria para prová-la .Começa-
se  com uma  área  de  estudo  em que  se  permite  a  emersão  do  que  é
relevante. 
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No  entanto,  foi  utilizada  uma  abordagem  mais  intuitiva  da  amostragem

teórica,  a  mesma é direcionado para coleta e interpretação de dados,  buscando

através dos mesmos uma sustentação teórica do fenômeno analisado. Amostragem

teórica é uma estratégia de definição gradual da amostra (FLICK,2004).

Ainda segundo Glauser e Straus:

A amostragem teórica é o processo de coleta de dados para a geração da
teoria por meio da qual o analista coleta, codifica e analisa conjuntamente
os dados,  decidindo quais  serão coletados a seguir  e onde encontrá-los
para  fundamentar  a  teoria  emergente.  Esse  processo  é  controlado  pela
teoria em formação (1967,p.45).

Vale ressaltar que nessa metodologia, o pesquisador tende a desenvolver o

processo de coleta de dados, análise e codificação do mesmo de forma simultânea e

sistemática,  evitando  interferências  do  seu  conhecimento  prévio  sobre  as

informações que estão sendo utilizadas. Para tal empreendimento, deve-se utilizar a

“sensibilidade teórica”,  compreendida como a destreza para olhar  os dados com

perspicácia  e  imaginação  com o  objetivo  de  verificar  a  relevância  dos  dados  e

discernir o que é ou não é pertinente ao estudo (STRAUSS CORBIN,1990).

Existem várias técnicas que podem ser aplicadas nesse processo de coleta

de dados, modelos que podem partir  de uma simples observação, questionários,

análise de cartas, pesquisas em bibliotecas, no entanto, é importante ressaltar que

independente  dos  recursos  que  forem  utilizados,  haverá  de  ter  bastante

compreensão e firmeza na interpretação daquilo que está sendo analisado e, assim,

após essa análise, é que iniciamos a codificação dos dados.

Para Flick (2004), a interpretação de dados é o cerne da pesquisa qualitativa

cuja função é desenvolver a teoria e servindo de decisão sobre quais dados serão

trabalhados, é de suma importância uma análise detalhada das informações que

estão sendo analisado para obter um resultado o mais próximo da realidade dos

fatos  além  de  evitar  equívocos  e  inconsistências.  Logo  após,  iniciamos  a

codificação, o mesmo refere-se aos procedimentos utilizados para rotular e analisar

os dados coletados. Pode ser definida, de acordo com Strauss e Glaser, como “o

termo geral para conceitualização de dados: assim, os códigos abrangem questões

nascentes  e  oferecem  respostas  provisórias  sobre  categorias  e  seus

relacionamentos” (1987,p.21).

Direcionamos  essa  pesquisa  a  partir  do  ano  letivo  de  2010,  através  de
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levantamento dos dados de ingressos, vagas ofertadas e possíveis saídas. Através

do mapeamento desses dados foi constatado que durante esse período de 2010 á

2018.1,  355  alunos  ingressaram  no  campus,  foi  detectado  a  saída  de  48,16%

evadidos,15  alunos  diplomados  e  mantendo  hoje  um  quadro  de  97  alunos

frequentando.  Para  uma  melhor  compreensão  trouxemos  gráfico  referente  aos

dados que mostramos na tabela de vagas ofertadas e preenchidas.

Após conferir todos os históricos entre 2010 e 2018, tabulamos as matrículas

reprovações e aprovações. Em seguida, fomos calculando o número de estudantes

que abandonaram e/ou evadiram. Após as classificações ficamos com um total de

171 alunos que por algum motivo evadiram do curso (Vide  tabela 07,pagina 59) .

Iniciamos  a  tentativa  de  contato  com  todos  os  estudantes  que  evadiram,

porém, alguns e-mails enviados retornaram e alguns contatos telefônicos estavam

desatualizados.  Foram  enviados  90  e-mails  convidando  os  estudantes  a

participarem da pesquisa e 20 link do formulário enviado via Whatsapp, no entanto,

participaram  da  pesquisa  e  responderam  o  questionário  via  formulário  Google

somente 42 pessoas.

Tabela 07 - Quantitativo de alunos evadidos por semestre

Ano Vagas Preenchidas Evasão

2010.2 40 26

2011.1 27 16

2011.2 18 10

2012.2 38 25

2013.1 32 17

2013.2 8 4

2014.1 29 17

2014.2 0 0

2015.1 35 18

2015.2 8 4

2016.1 27 15
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2016.2 9 7

2017.1 29 12

2017.2 32 0

2018.1 23 0

2018.2 0 0

Fonte: CORES - Autoria própria (2019)

5.0 ANÁLISE DOS DADOS

Através dos dados obtidos, realizamos o cômputo dos motivos relacionados à

evasão  dos  estudantes.  Identificamos  fatores  expostos  pelos  estudantes  e  a

situação acadêmica na qual o mesmo se encontrava.

Ressaltamos  que  os  dados  trazidos  neste  trabalho  mostraram  dados  de

alunos que não frequentam mais o curso de LC do IFBA campus Santo Amaro,

estudantes que por algum motivo evadiram do curso, logo, tentamos entender quais

foram  os  principais  motivos.  Baggi  e  Lopes  (2011)  estabelecem  o  conceito  de

evasão apenas no âmbito institucional, ao definir evasão como a saída do aluno da

instituição antes da conclusão de seu curso. Vale destacar que entre os estudantes

pesquisados apareceram casos em que ocorreu a  evasão nos semestres  finais,

próximos a conclusão do curso. No entanto, durante a análise dos questionários

aplicados, percebemos que nenhum estudante que fez parte da pesquisa estava

semestralizado, embora tivesse frequentando a instituição por mais 2 anos. Cardoso

(2008) refere-se a noções similares, porém com terminologias mais sofisticadas: a

evasão aparente, que trata da mobilidade do aluno de um curso para o outro e a

evasão real, que se aplica à desistência do aluno do ensino superior. Fizeram parte

também da pesquisa o equivalente a 20% dos ex-alunos, que simplesmente saíram

do  IFBA  e  ingressaram  em  outras  instituições  federais,  ou  seja,  evasões  que

segundo os próprios participantes colocaram o principal motivo a não identificação

do curso em questão. 
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5.1 DISCIPLINAS COMO CAUSA

Segundo (CUNHA; TUNES; SILVA,2001; MANRIQUE, 1997), a reprovação

em determinadas disciplinas, faz com que os estudantes fiquem desestimulados,

logo  os  alunos  ficam  mais  propensos  a  abandonarem  seus  cursos  ,evasão

relacionado  a  essa  disciplina  em  questão  foi  bastante  frequente  entre  os

entrevistados. Na categoria que diz respeito ao aprendizado nas disciplinas técnicas,

dentre as falas dos alunos entrevistados destacamos:

[...] Dificuldade de aprendizagem nas matérias técnicas.

[...] Pela dificuldade que tive na disciplina algoritmos.

[...] Mero aborrecimento quando eu ouvir de um docente em sala de aula mexer com

minha auto estima minha e dos colegas como a  colocação já  citada acima esse

professor  na  verdade  contribuiu  para  minha  desistência  do  curso  além  do  mais

fortalece a evasão dos demais.

[...] Estava cansada de perder ou desistir e mesmo sofre em determinadas disciplinas

exatas.

[...] Eu mesma e o fato de analisar que não estava avançando nos estudos.

[...]  Dificuldades em compreender assuntos de computação a exemplo da disciplina

algoritmos e outra dada pela professora Fabiana no primeiro semestre.

Podemos perceber nas falas e nos dados apresentados que um dos motivos

pela decisão de evadir do curso é referente a dificuldade que os alunos têm em

entender  e  acompanhar  algumas  disciplinas  técnicas  e  algumas  metodologias

aplicadas pelos professores que administram ela.

5.2 NÃO IDENTIFICAÇÃO COM O CURSO

A  seguir  poderá  ser  visto  alguns  motivos  relatados  pelos  estudantes.

Percebe-se que, a maioria dos casos de evasão acontece nos semestres iniciais do

curso, como já levantado pelos dados quantitativos da CORES. Muitos estudantes

(73,58% dos entrevistados) destacam que o principal motivo da sua evasão foi a não

identificação  com  o  curso.  Segundo  os  estudantes,  no  decorrer  das  aulas

perceberam  que  aquela  área  não  era  a  almejada  para  uma  vida  acadêmica  e
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profissional.  Percebe-se  ainda  que  alguns  estudantes  avançam por  mais  alguns

semestres, com o intuito de ter a certeza dessa decisão.

No entanto,  mesmo após o momento que os alunos abandonam o curso,

embora isso impacte na sua perspectiva de desenvolvimento profissional e pessoal,

eles  afirmam que  o  que  os  motivaram a  entrar  no  curso  é  principalmente  pelo

reconhecimento que o IFBA possui e pelo fato de que, após a conclusão do curso

estaria totalmente preparados para o mundo profissional. Como pode ser visto na

fala dos estudantes, ao serem interpelados sobre o motivo do ingresso no curso.

[...] Por ser uma Instituição Conceituada e um Excelente Ensino.

[...]  Por  ser  uma Instituição Federal  com prestígio,  e  uma equipe acadêmica de

qualidade!

[...]  Ingressar  na  área de tecnologia  de  ensino  para  ampliação da disciplina  em

escolas  das  redes  públicas  e  privadas  na  visão  das  melhorias  tecnológicas  em

diversas áreas

 [...]  Adquirir  habilidades e competências no uso das TIC,  para assim obter  boa

colocação no mercado de trabalho.

Percebemos nas respostas  mostradas o quanto  os  alunos quiseram fazer

parte da instituição IFBA – Campus Santo Amaro, mostra o reconhecimento que os

alunos têm com a instituição e desejo que alguns almejava com sua inserção numa

faculdade federal pública.

Tabela 08– Formas de saída dos estudantes não diplomados nos campus Santo Amaro, ano

de ingresso 2009

Forma de saída
Quantidade de

ocorrências

Desistência de curso 171

Mudança de curso 21

Falta de motivação
Secretaria/Colegiado/

Coordenação

23

Por não me identificar
com área 14
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Evasão nos semestre
iniciais do curso 34

Evasão com mais de
60% do curso 8

Total Geral: 271

Fonte: Questionário aplicado;SUAP/IFBA.Cores (2019)

Percebe-se,  através da Tabela  08,  que diversos fatores contribuíram para

essa situação entre elas temos: 21 pessoas que evadiram devido a troca de curso e

de faculdade, 23 sintam a falta de motivação de vários fatores, 14 enfatizam a não

identificação com o curso, 34 desistiram do curso nos primeiros semestres do curso

e 8 pessoas  evadiram entre 7º e 8º semestre.

Inicialmente  cabe  enfatizar  que  grandes  partes  desses  alunos  trancaram  suas

matrículas ainda cursando nos primeiros anos do curso em questão, no total de 46

alunos entrevistados. Este fato é comum a outras Instituições, “verifica-se, em todo o

mundo, que a taxa de evasão no primeiro ano de curso é duas a três vezes maior do

que a dos anos seguintes” (SILVA FILHO, 2007).

Além desses itens citados na Tabela 07, foram observados outros pontos que

foram colocados  como  uns  dos  motivos  da  saída  dos  estudantes.  A  Figura  28

apresenta o gráfico com esses motivos.

Figura 28– Motivos que levam os estudantes a desistirem do curso

Fonte: Autoria própria (2019)

Assim,  percebe-se  que  há  vários  motivos  que  originam  e  levam  ao

trancamento  de  matrícula.  A  não  identificação  com o  curso,  questões  pessoais,
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dificuldade de aprendizados, por incompatibilidade no horário das aulas X trabalho

foram as razões mais citadas e com maiores números de porcentagem. 

5.3 LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Além  dos  fatores  escolares,  o  fator  da  falta  de  transporte  é  um  ponto

importante e bastante mencionado durante as entrevistas, são 13,63% de evasões

causadas  pela  falta  de  transporte,  isso  acontece  porque  parte  dos  alunos  que

compõem  o  quadro  do  curso  Licenciatura  em  Computação  residem  em  outros

distritos e cidades como: Saubara,  São Francisco do Conde,  São Brás,  Sítio de

Camaçari, Acupe entre outras localidades (que pertence a Santo Amaro).Observou-

se que a localização no campus também foi um dos fatores que foram encontrados

após análises das respostas analisadas no questionário. Esses fatores já havia sido

apontada por Arruda e Ueno (2003), identificando as dificuldades de locomoção de

alguns alunos.

Ao serem perguntados sobre os motivos, os estudantes apontam.

[...] Falta de transporte público.

[...] Mudei de cidade e não conseguir transporte para frequentar as aulas.

 [...] Dificuldade para ir para instituição de, transporte não disponível.

[...] Falta de transporte e segurança devido às condições físicas de cadeirante.

Percebe-se que a relação transporte/distância é um fator bastante vivenciado

por alunos em diversas instituições públicas Federais. A questão do transporte e a

dificuldade enfrentada pelos alunos com as viagens rotineiras podem interferir na

evasão (DIAS et al., 2010).

Até  então  contamos  com  o  bom  senso  dos  prefeitos,  governadores  e

representantes do município para nos ajudar no que tange o assunto transporte, no

entanto, é uma luta diária e semestral, pois infelizmente ainda não existe uma lei

que  obriguem  nossos  governantes  a  olhar  por  aqueles  que  sonham  com  uma

formação superior.

Infelizmente os representantes de prefeitura Municipal  não colaboram para

amenizar essa situação que se agrava a cada semestre, impossibilitando alunos a

ingressarem ou dar continuidade no curso que escolheu, logo sem apoio municipal e
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sem meio de deslocamento o que resta aos alunos é desistirem do seu sonho de

fazer  parte  de  uma  instituição  de  nome  e  referencial.  Além da  necessidade  de

conciliar e acompanhar o horário do transporte público intermunicipal.

5.4 TRABALHO X ESTUDOS

Entre outros conjuntos de fatores, temos a dificuldade em conciliar o trabalho

com os estudos. A dificuldade em conciliar os horários das aulas com o trabalho

indica a relação de evasão com o turno do curso ofertado (KRUGER ET AL., 2011).

Segundo os estudantes, são fatores que interferem na permanência no curso.

[...] Trabalho em horários compatíveis.

[...] Tempo, muitas vezes eu viajo a trabalho e passo semanas fora, ai não iria ter

como estudar e trabalhar ao mesmo tempo.

[...] Incompatibilidade de horários.

[...] Devido, justamente pela questão logística.

5.5 O CURSO

Outro  fator  que  impactou  nas  decisões  de  abandonar  o  curso  foi  o

descompasso  daquilo  que  os  alunos  esperavam  do  curso  e  a  realidade  que

encontraram.  No  entanto,  os  alunos  confirmam  a  pouca  informação  que  obtia

referente ao curso,  muitos acreditavam que “a idéia geral  era de um curso para

ensinar informática básica” , não tinham noção de como realmente era o curso, logo

especificamente  observou  que  os  evadidos  não  tinha  informações  sobre  o  que

realmente constituía o curso de LC.

Isso pode ser observado na fala dos mesmos.

[...] Não tinha conhecimento do módulo de ensino, contudo surpreendido como as

disciplinas para a formação de um profissional para atuação.

 [...] É um curso que possibilita a atuação na área de ensino e afins.

 [...] Sabia pouca coisa do que o curso oferecia. Tinha conhecimento de que seria

lecionar informática.
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[...] A princípio, não tinha conhecimento como seria a proposta do curso e qual área

de  atuação.  Mas  presumi  que  estaria  favorecendo  o  ensino  do  curso  de

informatização e sua amplitude que exerce hoje no mundo.

 [...] Quase nada, vim conhecer melhor durante os estudos na instituição.

[...] Que era boa oportunidade para ser docente. 

[...] Á Princípio que era sobre computação.

 [...] Não tinha muitas informações sobre o curso.

5.6 DIFICULDADE COM OS CONTEÚDOS

Observou-se também que a dificuldade em compreender alguns conteúdos

de determinadas disciplinas também somam na decisão de evadir  o  curso.  Este

resultado é afirmado por Robbins et al. (2004), que mostraram relação entre evasão

e aspectos associados à aprendizagem. Logo, percebe-se claramente a dificuldades

que os alunos demonstram no que tange o desempenho acadêmico, demonstrando

ser um fator de bastante impacto e claramente associado através de relatos e que

merece bastante atenção neste contexto.

Segundo o estudantes são alguns fatores relacionados à aprendizagem.

[...] O professor da disciplina de algoritmos, pouco didático.

[...] Dificuldade de aprendizagem nas matérias técnicas.

[...] Pela dificuldade que tive na disciplina algoritmos.

[...]  Estava cansada de perder  ou desistir  e  mesmo sofre em determinadas

disciplinas exatas.

Podemos  perceber  na  fala  dos  alunos  entrevistados,  que  existe  muita

dificuldade em relação ao ensino aprendizagem das disciplinas técnicas, ao entrar

no IFBA eles se deparam com uma realidade nova de ensino e infelizmente poucos

conseguem acompanhar em novidade

Afinal de contas, segundo RODRIGUES (2002, p. 5),

“normalmente  demonstra  um  certo  descompasso  com  todas  as
inovações  e  técnicas  educacionais  atuais.  Pelo  fato  de  ser  uma
disciplina da área tecnológica e o  professor,  via  de regra,  não ter
formação pedagógica, fica ainda mais complicado o êxito dos alunos.
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Em  disciplinas  como  essa,  é  notória  a  necessidade  da  ”Arte  de
Ensinar” para o professor universitário. Vale alientar que o fracasso
de grande parte dos alunos está associado a uma falta de preparo
dos  mesmos  para  o  ingresso  na  universidade.  Isto  ocorre,
principalmente,  em  instituições  particulares  de  ensino,  onde  o
processo seletivo é menos concorrido e acabam ingressando alunos
sem  nenhuma  base,  principalmente  quanto  aos  conteúdos  da
matemática. Como esta base é indispensável para o aprendizado da
disciplina, fica muito difícil a assimilação do conteúdo programático.”

A arte de ensinar vai além das paredes da sala, deve haver cumplicidade,

diálogo e confiança, transparecer a todo momento que aquele aluno pode contar

com você a todo instante, e assim derrubar a barreira que nos força a aceitar que o

professor é o detentor do saber e os alunos uma tábua rasa. O diálogo se constrói e

se concretiza através de ações conjuntas entre indivíduos autônomos através de

parcerias que não se realizam se não houver cooperação (ERICKSON, 1989).

A  incompatibilidade  com  o  curso  e  questões  pessoais  que  aparecem  com

porcentagens menores, porém não deixam de ser um motivo existente. Como pode

ser observado na fala dos estudantes.

5.7 OUTROS FATORES

Foram citados também outros motivos que foram associados a fato dos alunos

terem evadidos, fatores que estão relacionados a assuntos pessoais.

[...] Trabalho, casa, filhos não conseguir faltava tempo pra estudar.

 [...] Porque engravidei.

 [...] Porque, não estava bem pessoalmente, e não tiver auxílio para continuar.

[...] Pedi afastamento por problemas de saúde, a cerca de um ano e meio.

Podemos  perceber  através  dos  dados  divulgados  anteriormente  que  são

vários  os  fatores  internos,  externos  e  individuais  que  desencadeia  a  evasão  no

Curso  de  Licenciatura,  Campus  Santo  Amaro.  No  entanto,  existem  fatores  que

aparentemente possuem maior impacto, entre elas temos: reprovação de disciplinas

técnicas, falta de motivação no ambiente acadêmico e institucional. problemas  em

disciplinas específicas, incompatibilidade entre horários das aulas  X trabalho, não

conseguir conciliar sua disponibilidade com os estágios que são obrigatórios

Outro ponto a se destacar é o fator “motivação”. A Figura 28, é uma síntese dos

termo mencionados pelos estudantes. Pode-se observar, no entanto, que a palavra
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motivação ou derivados é inexistente. A motivação é considerado um fator crucial no

envolvimento do aluno com as atividades que são disseminadas pelos professores,

colegiado, coordenação e todo corpo institucional,  considerado algo essencial  no

processo ensino aprendizado. Segundo Bzuneck (2004b), a motivação é entendida

como um conjunto de fatores ou como um processo que leva, instiga e provoca uma

escolha, iniciando um comportamento que está direcionado a um objeto.

No contexto educacional, a motivação impacta no desempenho dos alunos,

pois a satisfação naquilo que está sendo feito impulsiona a permaneça no curso.

Segundo Bzuneck (2004b, p.9), a palavra motivação de tem sua origem no verbo

latino  movere,  cujo  termo  supino  motum e  o  substantivo  motivum,  determinam

semanticamente a palavra motivo. Portanto, a motivação pode ser definida como

“aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar o curso”. Nesta

direção, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define a motivação como “um

conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção

determinada  e  uma forma de  desenvolvimentos  próprios  da  atividade  individual”

(HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2004, p.1968).

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Discutimos neste trabalho quais os motivos que levam alunos do curso de

Licenciatura  em  computação  no  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciências  e

Tecnologia da Bahia no campus Santo Amaro a evadirem. Percebemos que esse

cenário entre alunos de graduação é bastante constante e complexo, no entanto,

entendemos após análise dos dados que podem ser causado e explicado por vários

fatores.  Acreditamos  que  é  papel  da  coordenação  juntamente  a  uma  equipe

específica para estudar o caso, se permitir entender e conhecer esses casos a fim

de amenizar, sanar ou evitá-los.

O objetivo central desta pesquisa foi  descrever os motivos que provocam a

evasão  no  curso  de  Licenciatura  em  Computação  entre  2010  e  2018,  isto  é,

conhecer o porquê da abdicação e da evasão dos estudos nessa modalidade de

curso superiores. O diagnóstico direcionado para cumprir as principais finalidades

deste estudo, foram iniciadas com o levantamento dos alunos que ingressaram e
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saíram da instituição durante essa época de criação.

As análises de dados identificados através do questionário, das observações

e  do  estudo  dos  históricos  trouxeram  informações  de  suma  importância  para

desencadeá-lo  do  tema  estudado.  A  falta  de  motivação,  desentendimento  com

professores, dificuldade com disciplinas técnicas e a não identificação com o curso,

foram  alguns  dos  motivos  que  contribuiu  com  a  decisão  de  evasão  do  aluno,

segundo depoimentos. Percebemos que as inquietações dos alunos são constantes

e vem aumentando a cada instante e semestre.

Através  dos  dados  obtidos,  via  questionário,  realizamos  o  cômputo  dos

motivos relacionados à evasão dos estudantes.  Identificamos que a partir de dados

dos questionários e do histórico escolar de cada estudante,  é possível  visualizar

fatores expostos pelos estudantes e a situação acadêmica na qual  o  mesmo se

encontrava.

Valem ressaltar que consideram alunos evadidos todos os alunos que não

concluíram o  curso  e  não  estão  mais  matriculados,  mesmo  que  o  processo  de

desistência  tenha  sido  feito  de  modo  formal,  diferentemente  do  que  aponta

2012,onde demonstramos através de gráfico, o semestre com maiores números de

reprovações do instituto, aproximadamente 90%. O motivo pelo qual tomamos essa

decisão é que buscamos aferir quais fatores influenciam para a desistência do curso,

não importando se por um processo formal (trancamento) ou evasão.

Percebemos  também  que  a  ausência  da  procura  pelo  curso  é  bastante

constante e que o IFBA não consegue alcançar um grande número de estudantes no

curso em questão,  é  visível  a  questão de um muro que separa  o  CAMPUS da

SOCIEDADE,  esse  distanciamento  vem aumentando  de  modo  descontrolado.  É

preciso estabelecer estratégias que ajudem na quebra desse muro e aproximar a

sociedade com a instituição

Observamos que algumas disciplinas obrigatórias também estão associadas ao 

aumento da evasão nas instituições devido à dificuldade em acompanhar o plano de 

ensino e os conteúdos aplicados, tais como:

 Lógica matemática;
 Algoritmos;
 Cálculo I;
 Metodologia Pesquisa I;
 Comunicação e expressão;
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 Informática aplicada.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Este  trabalho  serve  como  base  para  o  estudo  da  evasão  no  curso  de

Licenciatura  em  Computação  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  da  Bahia  –  Campus  Santo  Amaro,  e,  trabalhos  futuros  poderão  ser

desenvolvidos para melhor aprofundar os resultados encontrados:

 Analisar os índices de resistência por disciplinas;

 Aplicar questionários semestrais para saber a satisfação dos alunos;

 Analisar qualitativamente os motivos da evasão, através de questionário com

alunos evadidos;

 Desenvolver um sistema de acompanhamento para os alunos iniciais;

 Refletir sobre as práticas de ensino utilizada;

 Refletir o projeto pedagógico adequado ao seu público do egresso;

 Solicitar ações para motivação dos professores e alunos;

 Promover orientações pedagógicas e suporte referente a grade acadêmica

aos alunos que estão entrando na instituição;

 Verificar  a  possibilidade  de  adequar  os  horários  das  aulas  com  a

disponibilidade do transporte público;

 Realizar um diálogo semestral  com os alunos que apresentam um grande

índice de faltas, buscando evitar uma possível evasão;

 Criar  projeto  de  aconselhamento,  incentivo  e  apoio  para  permanência  e

conclusão do curso com êxito.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO:

Dados pessoais:

Nome(opcional)___________________________________ 

Endereço_________________________________________

Objetivos em relação à universidade:

Por que escolheu o curso de Licenciatura em Computação?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Porque escolheu a IFBA?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

O que você sabia a respeito do curso de LC?

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Sobre o curso:

Como era o acesso às informações da Secretaria/Colegiado/Coordenação?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Você compreendia a matriz curricular do curso?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Obteve orientações sobre essa matriz?

________________________________________________________________

Teve acompanhamento de algum professor em sessões de orientação acadêmica? 

Recebeu algum tipo de auxílio institucional (bolsa, resid, auxílio, etc)?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Caracterização da evasão:

Por que se desvinculou do curso? Quando foi? Como foi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A formação anterior (ensino médio) teve relação com a saída?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você considera que esse desligamento foi uma decisão sua?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Como avalia sua saída do curso?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Qual o “fato detonador” para o desligamento?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Situação hoje:

Faz outro curso superior? Onde?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A experiência do IFBA ajudou na escolha desse curso?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quando conclui?

__________________________________________________________________________

Conseguiu fazer aproveitamento de estudos? Ocupação atual?
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APÊNDICE B - Questionário enviado pelo google drive

Questionário IFBA - Campus Santo Amaro Licenciatura em Computação

*Obrigatório

Endereço de e-mail *

_________________________________________

 Nome.

_______________________________________

 Endereço. *

_________________________________________

Por que escolheu o curso de Licenciatura em Computação? *

_________________________________________

Porque escolheu a IFBA? *

_________________________________________

O que você sabia a respeito do curso de LC? *

_________________________________________

Como era o acesso às informações da Secretaria/Colegiado/Coordenação? *

_________________________________________

 Você compreendia a matriz curricular do curso?*

_________________________________________
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 Obteve orientações sobre essa matriz?*

_________________________________________

Teve acompanhamento de algum professor em sessões de orientação acadêmica? *

_________________________________________

Como aluno da Instituição,você recebeu algum tipo de auxílio institucional (bolsa,

resid., auxílio, etc) ? *

_________________________________________

Por que se desvinculou do curso? *

_________________________________________

 Em qual semestre você se desvinculou da Instituição? *

_________________________________________

O que ou quem colaborou para que você tomasse essa decisão? *

_________________________________________

Alguém tentou lhe convencer de desistir dessa decisão ?*

_________________________________________

Alguma disciplina contribuiu nessa sua decisão de evadir do curso ?*

_________________________________________

 A formação anterior (ensino médio) teve relação com a saída? *

_________________________________________
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 Você considera que esse desligamento foi uma decisão sua? *

_________________________________________

 Como avalia sua saída do curso? *

_________________________________________

 Qual o “principal fator” para o desligamento? *

_________________________________________

 Faz outro curso superior? Onde? *

_________________________________________

 A experiência do IFBA ajudou na escolha desse curso? *

_________________________________________

 Quando conclui? *

_________________________________________

 Conseguiu fazer aproveitamento de estudos? Ocupação atual? *

_________________________________________
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APÊNDICE C – TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O Sr.(a)  está sendo convidado(a)  para participar  da pesquisa “UMA ANALISE A

PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES ACERCA DE SUA EVASÃO:CASO

ESPECIFICO DO CURSO  DE LICENCIATURA DA COMPUTAÇÃO NO IFBA –

CAMPUS SANTO AMARO – BA entre 2009 e 2018  ”. Nesta pesquisa pretendemos

“descrever  os  prováveis  fatores  que  provocam  a  evasão  do  curso  de

Licenciatura em Computação do Campus Santo Amaro entre 2009 e 2018.”. O

motivo  que  nos  leva  a  estudar  “  Por considerando  o  alto  índice  de  estudantes

evadindo  no  curso  de  Licenciatura  em  Computação  do  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Santo Amaro, referente ao tema

de Redes Complexas,  um estudo sobre os  pontos-chave para a evasão desses

estudantes,  analisando  as  disciplinas  onde  os  estudantes  que  evadem  não

conseguem obter o crédito mandatório para aprovação, na tentativa de se identificar

um “ponto crítico” nesse grande índice de evasão presente no referido curso”.  A

principal metodologia utilizada realização deste trabalho foi  à coleta de dados no

SUAP  (Sistema  Unificado  de  Administração  Pública),acesso  aos  históricos  dos

alunos(documento cedido pela CORES),Analise desses históricos, diagnósticos dos

alunos evadidos, contato com esses alunos, aplicação do questionário via drive e

whatsapp.

Os riscos desta pesquisa são compostos por: divulgação dos dados fornecidos sem

a autorização do participante, em virtude das informações coletadas serem utilizadas

unicamente com fins científicos; possível quebra de confidencialidade, comunicação

e divulgação inapropriada dos resultados, para amenizar e evitar os riscos citados,

manteremos o sigilo das resposta, a confidencialidade e privacidade e o anonimato

dos sujeitos envolvidos.

Ao mesmo tempo o conhecimento desse projeto contribuirá para identificação dos

eventuais  motivos  que  vem  causando  evasão  no  curso  de  Licenciatura  em

Computação no Campus Santo Amaro alem de contribuir em possíveis ações para

diminuição da evasão.

Esclarecemos  ainda  que,  por  se  tratar  de  uma  participação  voluntária  em  uma

pesquisa, você não terá direito a remuneração, brinde, benefício direto ou indireto
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Mas caso  haja  gasto  referente  à  alimentação  ou  deslocamento  iremos  ressarcir

qualquer gasto que venha a ser necessário durante o processo de construção da

pesquisa.

Caso  o(a)  Sr.(a)  venha  a  sofrer  qualquer  tipo  de  dano  resultante  de  sua

participação na pesquisa, o(a) Sr.(a) tem direito a receber a assistência integral e

imediata,  de  forma  gratuita,  pelo  tempo  que  for  necessário,  tanto  após  o

encerramento do estudo quanto no caso de interrupção da pesquisa, além de lhe

ser garantido o direito à indenização.

O Sr.(a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e

estará  livre  para  participar  ou  recusar-se  a  participar.  Poderá  retirar  seu

consentimento  ou  interromper  a  participação  a  qualquer  momento.  A  sua

participação  é  voluntária  e  a  recusa  em  participar  não  acarretará  qualquer

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo(a) Instituto Federal de

Educação ,Ciência e Tecnologia  - Campus Santo Amaro e pelo pesquisador, que

tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Caso o (a) Sr.(a) tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou

ainda  deseje  retirar-se  da  pesquisa,  por  favor,  entre  em  contato  com  os

pesquisadores abaixo a qualquer tempo. 

Muriell dos Santos Cruz: muriellcruz@gmail.com,(71)99660-3889

Luis Gustavo Araujo: luisaraujo.ifba@gmail.com,(71)98766-2577

Suelen Gonçalves: sgqp@hotmail.com,(71)99108-1012

Também em caso de dúvida, o(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê

de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da

Bahia (CEP/ICS/UFBA). O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) busca defender os

interesses dos participantes de pesquisa. O CEP é responsável pela avaliação e

acompanhamento  dos  aspectos  éticos  de  todas  as  pesquisas  envolvendo  seres

humanos. O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da

Universidade Federal da Bahia (CEP/ICS/UFBA) está localizado na Avenida Reitor

Miguel Calmon, s/n, - Instituto de Ciências da Saúde – 4° andar, Vale do Canela.

Horário  de  funcionamento:  De  Segunda-feira  a  Sexta-feira  das  07h00min  às

17h30min. Telefone: (71) 3283-8951. E-mail: cepics@ufba.br.

mailto:sgqp@hotmail.com
mailto:luisaraujo.ifba@gmail.com
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Os resultados poderão ser acessados na biblioteca da instituição que a pesquisa

está sendo feita. Seu nome ou o material  que indique sua participação não será

liberado  sem a  sua  permissão.   O(a)  Sr.(a)  não  será  identificado  em nenhuma

publicação,  informamos  ainda  que  utilizaremos  uma  codificação  para  os

participantes,  impossibilitando  assim  qualquer  identificação.  Este  termo  de

consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, rubricadas em todas as

suas páginas, as quais serão assinadas, ao seu término, pelo(a) Sr.(a) ou por seu

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável. Uma das vias deste

termo  será  arquivada  pelo  pesquisador  responsável,  no  " Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia  - Campus Santo Amaro " e a outra será fornecida

ao(a) Sr.(a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com

o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, e após esse tempo

serão  destruídos.  Os  pesquisadores  tratarão  a  sua  identidade  com  padrões

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do

Conselho  Nacional  de  Saúde),  utilizando  as  informações  somente  para  os  fins

acadêmicos e científicos.

Local, _________ de __________________________ de 20   .

  Nome completo (participante) Data

  Nome completo (pesquisador responsável)                             Data

Em caso de haver desistência em permanecer na pesquisa, autorizo que os

meus dados já coletados referentes aos resultados de exames, questionários

respondidos e similares ainda sejam utilizados na pesquisa, com os mesmos

propósitos já apresentados neste TCLE.    

( ) SIM                                                ( ) NÃO 

_______________________________________________________________
_________________________________________
Nome completo (participante) Data
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ANEXOS

Quadro 01 – Distribuição das disciplinas por semestre (carga horária e créditos)
Núcleo
s

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA CRÉDITOS Pré-requisitos

1

1
Semestre

Formação T P PE TOT T P PE TOT

1 Algoritmos NB 30 30 0 60 2 2 0 4
2 Metodologia da Pesquisa I NB 30 0 0 30 2 0 0 2
3 Lógica Matemática NB 60 0 0 60 4 0 0 4
4 Comunicação e Expressão NH 60 0 0 60 4 0 0 4
5 História da Educação NH 60 0 0 60 4 0 0 4
6 Informática Aplicada a Educação NT 30 30 0 60 2 2 0 4

Sub-Total 270 60 0 330 18 4 0 22

2

2 semestre T P PE TOT T P PE TOT
7 Linguagem de Programação NB 30 30 0 60 2 2 0 4 1
8 Arquitetura de Computadores NB 45 0 15 60 3 0 0 3
9 Cálculo I NB 60 0 0 60 4 0 0 4 3
10 Inglês I NB 60 0 0 60 4 0 0 4
11 Filosofia da Educação NH 60 0 0 60 4 0 0 4 5
12 Psicologia da Educação NH 30 0 30 60 2 0 2 4 5

3

Sub-Total 285 30 45 360 19 2 2 23

3 semestre T P PE TOT T P PE TOT
13 Linguagem Programação OO I NB 30 15 15 60 2 1 1 4 7

14 Sistemas Operacionais NB 45 0 15 60 3 0 1 4 8
15 Álgebra Linear NB 60 0 0 60 4 0 0 4 9

16 Cálculo II NB 60 0 0 60 4 0 0 4 9
17 Inglês II NB 60 0 0 60 4 0 0 4 10

18 Didática NB 30 0 30 60 2 0 2 4 11 12
19 Estrutura de Dados NB 30 30 0 60 2 2 0 4 7

Sub-Total 315 45 60 420 21 3 4 28

4

4 semestre T P PE TOT T P PE TOT
20 Linguagem Programação OO II NB 30 15 15 60 2 1 1 4 13
21 Modelagem de Banco de Dados NT 45 0 15 60 3 0 1 4 13
22 Analise e Projeto de Sistemas NT 45 15 30 90 3 1 2 6 13
23 Avaliação de Aprendizado NB 30 0 0 30 2 0 0 2 18
24 Sociologia da Educação NH 60 0 0 60 4 0 0 4 11
25 Metodologia e Prática do Ensino da 

Computação I
NT 30 0 30 60 2 0 2 4 18

Sub-Total 240 30 90 360 16 2 6 24
5 semestre T P PE TOT T P PE TOT

5

26 Desenvolvimento Web NB 30 30 0 60 2 2 0 4 20
27 Banco de Dados NT 30 30 0 60 2 2 0 4 21
28 Redes de Computadores I NT 45 15 0 60 3 1 0 4 13
29 Ciência, Tecnologia e Sociedade NB 30 0 0 30 2 0 0 2
30 Organização da Educação Brasileira NB 30 0 0 30 2 0 0 2 11 12
31 Metodologia e Prática do Ensino da 

Computação II
NT 30 0 30 60 2 0 2 4 25

32 Estágio Supervisionado em Computação I NB 30 75 0 105 2 5 0 7 25
Sub-Total 225 150 30 405 15 10 2 27

6 semestre T P PE TOT T P PE TOT

6

33 Interação Humano-Computador NT 45 0 15 60 3 0 1 4
34 Gerência de projetos NT 45 0 15 60 3 0 1 4
35 Redes de Computadores II NT 45 15 0 60 3 1 0 4 28
36 Empreendedorismo NH 45 0 15 60 3 0 1 4
37 Libras NB 30 0 0 30 2 0 0 2
38 Metodologia da pesquisa II NB 30 0 0 30 2 0 0 2 2
39 Estágio Supervisionado em Computação II NB 30 75 0 105 2 5 0 7 32

Sub-Total 270 90 45 405 18 6 3 27

7

7 semestre T P PE TOT T P PE TOT
40 Multimídia e Hipermídia NT 30 30 0 60 2 2 0 4
41 Software Educacional NT 30 0 30 60 2 0 2 4
42 Educação a Distância NT 30 0 30 60 2 0 2 4
43 Optativa I NO 45 0 15 60 3 0 1 4
44 Optativa II NO 45 0 15 60 3 0 1 4
45 Estágio Supervisionado em Computação III NB 30 75 0 105 2 5 0 7 39

Sub-Total 210 105 90 405 14 7 6 27

8

8 semestre T P PE TOT T P PE TOT
46 TCC NB 30 0 0 30 2 0 0 2 38
47 Ética e Cidadania NH 45 0 15 60 3 0 1 4
48 Economia, Trabalho e Educação NC 60 0 0 60 4 0 0 4
49 Optativa III NO 45 0 15 60 3 0 1 4
50 Optativa IV NO 45 0 15 60 3 0 1 4
51 Estágio Supervisionado em Computação IV NB 30 75 0 105 2 5 0 7 45

Sub-Total 255 75 45 375 17 5 3 25
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Fonte:Portal IFBA Campus Santo Amaro (2019)

Quadro 02 – Disciplinas Optativas, carga horária e créditos

CARGA 
HORÁRIA CRÉDITOS

Núcleos DISCIPLINAS T P PE TOT T P PE TOT
Optativas 870 300 90 1260 58 20 6 84

Compiladores 30 30 0 60 2 2 0 4

Computação Gráfica 45 0 15 60 3 0 1 4

Currículo e Novas Tecnologias 30 30 0 60 2 2 0 4

Desenvolvimento e manipulação de software para o ensino de 30 15 15 60 2 1 1 4
computação

Ambiente Virtual de Aprendizagem 30 15 15 60 2 1 1 4

Educação de Jovens e Adultos 30 30 0 60 2 2 0 4

Educação e trabalho 45 0 15 60 3 0 1 4

Engenharia de Software 30 30 0 60 2 2 0 4

Filosofia da Ciência 60 0 0 60 4 0 0 4

Gerencia de Redes 60 0 0 60 4 0 0 4
NOPT Inteligência Artificial aplicada a educação 60 0 0 60 4 0 0 4

Educação Inclusiva 60 0 0 60 4 0 0 4

Pesquisa em educação 30 0 30 60 2 0 2 4

Psicologia Organizacional 60 0 0 60 4 0 0 4

Relações interpessoais e educação 60 0 0 60 4 0 0 4

Relações raciais e educação 30 0 0 30 2 0 0 2

Sistema de Informação Geográfico 30 0 0 30 2 0 0 2

Sistemas Distribuídos 30 0 0 30 2 0 0 2

Teoria de Jogos 30 0 0 30 2 0 0 2

Tópicos Avançados de Redes de Computadores 30 0 0 30 2 0 0 2

Tópicos Avançados de Sistemas Operacionais 30 75 0 105 2 5 0 7

Tópicos em Modelagem Computacional 30 75 0 105 2 5 0 7

Fonte:Portal IFBA Campus Santo Amaro
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Quadro 03 - Fluxograma da matriz curricular do curso de Licenciatura em computação

Fonte - Portal IFBA Santo Amaro (2019)

Figura 01– Modo de inserção dos alunos de 2010 á 2018.1

Fonte - CORES (Coordenação de Registro Escolares IFBA Campus Santo Amaro (2019)
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