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RESUMO 

 

 

MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE 

TENDÊNCIA À EVASÃO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL  

 

 

AUTOR: EVANDRO GOMES FLORES 

ORIENTADOR: FELIPE MARTINS MULLER 

CO-ORIENTADOR: RAUL CERETTA NUNES 

 

 

A evasão no ensino superior é um fenômeno complexo e representa uma preocupação na 

gestão das instituições de ensino superior (IES). Entretanto, o conhecimento sobre as causas 

de evasão tem sido explorado de várias formas em diferentes estudos nos últimos anos, o que 

dificulta o planejamento de ações eficazes de combate. O objetivo desta pesquisa é apresentar 

um modelo de gestão do conhecimento que, através da combinação destes vários estudos, 

permitisse a identificação dos fatores mais críticos de evasão. Por meio das informações 

coletadas (causas de evasão), estas informações foram combinadas através de uma análise 

estatística fatorial onde se identificou as principais causas contribuintes para evasão na 

UFSM. O experimento demonstrou que o modelo proposto é apropriado para identificar os 

fatores críticos de evasão na instituição como um todo, diferentemente da maioria das 

abordagens que normalmente se utilizam de um curso em específico em seus estudos de caso, 

e, demonstra que esta proposta tem uma abordagem genérica e pode ser aplicada a outras 

universidades. Desta forma, os resultados obtidos proporcionarão subsídios importantes à 

Gestão do Conhecimento, em especial nas IES, de modo que poderão servir como base para a 

elaboração de novas estratégias de retenção dos alunos. 

 

Palavras chave: Evasão, Gestão do Conhecimento, Análise Fatorial Exploratória. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR ACCOMPANYING DROPOUTS 

TREND IN PRESENTIAL  GRADUATION COURSES 
 

 
AUTHOR: EVANDRO GOMES FLORES 

ADVISOR: FELIPE MARTINS MULLER 

CO-ADVISOR: RAUL CERETTA NUNES 

 

 

Dropouts at university is a complex phenomenon and represents a concern in the management 

of universities. However, knowledge about the causes of evasion has been explored in various 

ways in different studies in recent years, making it difficult to plan effective combat actions. 

The objective of this research is to present a knowledge management model that, through the 

combination of these several studies, allowed the identification of the most critical factors of 

dropouts. Through the collected information (causes of evasion), this information was 

combined through a factorial statistical analysis where the main contributing causes for 

evasion in UFSM were identified. The experiment demonstrated that the proposed model is 

appropriate to identify dropout critical factors in the institution as a whole, unlike most of the 

approaches that are commonly used in a specific course in their case studies, and 

demonstrates that this approach has a generic approach and can be applied to other 

universities. In this way, the obtained results will provide important subsidies to the 

Knowledge Management, especially in IES, so that they can serve as a basis for the 

elaboration of new student retention strategies. 

 

Keywords: College Dropouts, Knowledge Management, Exploratory Factor Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evasão nas Instituições de Ensino Superior (IES) está relacionada à perda de 

estudantes que iniciam, mas não concluem seus cursos. É um fenômeno complexo, associado 

a não concretização de expectativas e reflexo de múltiplas causas que precisam ser 

compreendidas no contexto socioeconômico, político e cultural, no sistema educacional e nas 

IES. A evasão significa desistência por qualquer motivo, e é caracterizada por ser um 

processo de exclusão determinado por fatores e variáveis internas e externas às IES 

(RISTOFF, 1999). 

De acordo com Barreiro e Terribili (2007), com a globalização da economia a 

sociedade vê o ensino superior como importante forma de inserção dos indivíduos nela 

própria e no mercado de trabalho, e, há muita pressão para um aumento contínuo do número 

de vagas intensificado pela globalização. A partir de 1990 iniciaram-se várias reformas nos 

sistemas públicos de ensino, vinculados à redefinição do Estado e orientados por organismos 

internacionais, nesse contexto, estão presentes as premissas econômicas de racionalização dos 

gastos públicos, para dotar de maior eficiência os sistemas educativos (BARREIRO e 

TERRIBILLI, 2007). 

Para Santos e Giraffa (2013) é pressuposto que a evasão e a permanência são conceitos 

intimamente ligados e possuem elementos complementares. Ao buscar elucidar as causas da 

evasão estudantil é possível avaliar os motivos pelos quais os estudantes desistem de sua 

carreira universitária, contribuindo para a elaboração e planejamento de ações que privilegiem 

a permanência dos estudantes, a partir de ações que qualifiquem o período que os estudantes 

estejam nas Instituições de Ensino Superior (IES).  

 Recentes trabalhos que trataram a evasão no ensino superior tiveram como finalidade 

compreender os atributos que causam a evasão (ADACHI, 2009; PALÁCIO, 2012; PEREIRA 

JUNIOR, 2012; AMARAL 2013). Entre os vários atributos encontrados nesses trabalhos 

destacam-se: a falta de motivação dos alunos e professores, problemas pessoais e 

socioeconômicos, insatisfação com o curso/instituição, problemas de aprendizagem 

associados com metodologias de ensino e processos de avaliação, restrições do mercado de 

trabalho, desconhecimento prévio do curso, repetências contínuas em disciplinas do curso, 

nível de estudo anterior à matrícula, entre outros. 
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1.1 Problemática 

Muitos estudos têm sido feitos nos últimos anos em relação ao tema “Evasão”, 

principalmente nas IES, mas são raros aqueles que se preocupam em buscar as reais causas 

que levaram o aluno a desistir do ensino superior. Algumas instituições, com foco na receita, 

medem sua evasão, ano a ano, contabilizando a quantidade de alunos que desistiram do curso, 

seja por trancamento da matrícula, seja por cancelamento, porém esta medição não chega a 

aferir a perda real da receita (LOBO, 2007).  

Outras fazem a medição olhando para o início e fim do curso apenas, ou seja, medindo 

quantos alunos iniciaram o curso e quantos, daquela turma, completaram. Entretanto este tipo 

de medição pode sofrer influência pelos possíveis alunos recebidos por transferências (NERI 

2009). Outras, ainda, ignoram os trancamentos, perante a possibilidade do retorno, o que pode 

ser um engano, pois a receita se esvai também com o trancamento e a grande maioria desses 

resulta em cancelamento posterior (NERI 2009).  

No entanto, mesmo que os critérios de medição não sejam uniformes e os dados não 

sejam divulgados, em virtude de as IES não gostarem de admitir suas perdas de alunos, é 

sabido que o percentual de alunos que não completam os seus cursos de graduação é 

consideravelmente alto e variável para diferentes cursos (LOBO, 2012). 

Financeiramente, muitas pessoas pensam que os gestores das universidades públicas não 

se preocupam com receita em virtude de trabalharem com dinheiro do governo, isso é um 

grande equívoco, pois o principal indicador utilizado para fins de análise dos custos de 

manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior é o cálculo do Aluno Equivalente, e 

um dos atributos mais importantes no cálculo do aluno equivalente é o número de alunos 

diplomados, sendo assim os índices de evasão impactam diretamente nos repasses de verbas 

para as universidades (MEC/SESu, 2005).  

Os repasses públicos são feitos através de cálculos anuais, principalmente de caráter 

acadêmico, sendo que um dos principais indicadores é o aluno equivalente (MEC/SESu, 

2005). Ao se contemplar número de alunos para alocação de recursos, passa-se a fornecer um 

estímulo à expansão das vagas nas universidades federais. Através do Decreto nº 7.233, de 19 

de julho de 2010, que “dispõe sobre procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à 

autonomia universitária”, determinaram-se diretrizes básicas e critérios técnicos para a 

distribuição de recursos orçamentários no âmbito das universidades federais. O objetivo 

principal deste decreto foi o de institucionalizar a alocação de recursos de custeio e capital 
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para as universidades federais, por meio de um “modelo de alocação” que pudesse garantir 

mais precisão técnica e transparência na distribuição de recursos orçamentários (MEC/SESu, 

2005). 

Dessa forma, a distribuição dos recursos de Orçamento de Custeio e Capital (OCC) 

para as universidades federais é baseada em uma equação cujas parcelas constituintes 

fornecem uma medida do tamanho da instituição, mensurando em termos do número de 

alunos equivalentes; da eficácia/eficiência da instituição, mensurada em termos da Relação 

Aluno Equivalente/Professor Equivalente (RAP); e da qualidade dos cursos ofertados em cada 

instituição, mensurada com base nos conceitos constantes das bases do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). Assim foram desenvolvidas 

fórmulas matemáticas para que se pudesse apurar o Total de Alunos Equivalentes de 

Graduação Presencial das IES (TAEG), por meio da matriz ANDIFES, Portaria nº 651/2013. 

Com esses cálculos, é possível perceber o crescimento ou decréscimo dos cursos de 

graduação em quantidade de alunos e a possibilidade de aumento ou diminuição no repasse de 

recursos públicos para investimento neles. Sendo assim, nenhuma universidade pública quer 

que o aluno evada, uma vez que um dos resultados da evasão é a diminuição desse repasse 

financeiro (MEC/SESu, 2005). 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho buscou, com a combinação de conhecimentos, 

propor um modelo metodológico de gestão baseado em análise estatística fatorial que 

possibilita o acompanhamento dos fatores que mais contribuem para evasão de alunos dos 

cursos de graduação presenciais. 

A questão que norteou o desenvolvimento deste estudo foi baseada na seguinte 

pergunta: Está havendo uma combinação adequada dos conhecimentos já explicitados em 

diferentes estudos/pesquisas para gerir eficientemente a evasão? 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

Levando-se em consideração a importância da gestão da evasão nas IES e a 

necessidade de identificação dos fatores que influenciam este fenômeno esta pesquisa propõe 

os seguintes objetivos: 
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1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar as causas efetivas de abandono (evasão) dos cursos de graduação presencial 

de uma Instituição de Ensino Superior (IES) e identificar os atributos (causas) que mais 

contribuem para a evasão, propondo um modelo de gestão da evasão ancorado nos conceitos 

da gestão do conhecimento. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar um estudo de caso com uma população real, considerando os conhecimentos 

obtidos na literatura. 

 Realizar uma análise dos resultados obtidos no estudo de caso, a fim de identificar os 

atributos com maior relevância no fenômeno da evasão. 

 Propor/criar um modelo metodológico de gestão da evasão capaz de auxiliar nas 

estratégias de permanência dos alunos no ensino superior. 

1.3 Justificativa 

As políticas e ações governamentais, dos últimos anos vêm mostrando mudanças no 

Ensino Superior, com um aumento do número de vagas nas universidades. Uma das ações de 

políticas públicas na educação mais importante nos últimos anos foi o Programa de Apoio aos 

Planos de Reestruturação e Expansão para as Universidades Federais (REUNI) que se 

instituiu como uma forma de expansão e democratização do ensino superior no país. No 

âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), o REUNI foi implantado a partir 

de 2008 com características de um contrato de gestão, visando melhorar o desempenho dessas 

instituições (SIQUEIRA, 2015).  

Como meta, o REUNI apresentava os seguintes objetivos: aumentar o número de 

estudantes de graduação nas universidades federais e de estudantes por professor em cada sala 

de aula da graduação (relação de dezoito alunos de graduação por professor em cursos 

presenciais); diversificar as modalidades dos cursos de graduação, por meio da flexibilização 

dos currículos, uso da Educação à Distância (EaD), da criação dos cursos de curta duração, 

dos ciclos (básico e profissional) e/ou bacharelados interdisciplinares; incentivar a criação de 

um novo sistema de títulos, elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90%; e 

estimular a mobilidade estudantil entre as instituições de ensino públicas e/ou privadas 

(MANCEBO et al., 2015).  

Essa expansão tornou necessária uma reflexão das políticas de permanência dos 

estudantes no Ensino Superior, visto que, a evasão neste segmento possui números bastante 
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significativos. Este cenário atinge todas as IES no País, o que enfatiza a necessidade do 

melhoramento contínuo dos processos como um diferencial na amenização do problema da 

evasão. 

Além do crescimento, outro desafio enfrentado pela educação superior na sua 

tradicional responsabilidade de ofertar ensino, pesquisa e extensão é o financiamento, o rateio 

orçamentário entre as universidades federais é baseado num modelo matemático que 

considera a produção e o desempenho acadêmico de cada instituição,  sendo fundamental que 

os gestores universitários conheçam, acompanhem e se estruturem a favor do melhor 

resultado nas variáveis que compõem o modelo onde o valor do Aluno-Equivalente de 

Graduação tem um peso significativo no cálculo do financiamento (BRASIL, 2010).  

Sendo assim, é fundamental que se faça a gestão desta importante variável que é a 

evasão dos alunos de graduação, pois neste sentido quando um aluno evade de seu curso tanto 

a universidade quanto a sociedade sofrem as consequências da perda, seja no âmbito 

financeiro ou no âmbito profissional, pois a sociedade, através da universidade, investiu em 

um aluno que não correspondeu ao sucesso esperado e a sociedade deixou de receber um 

profissional capacitado (BRASIL, 2010). 

A contribuição deste trabalho é um modelo de gestão do conhecimento (GC) apoiado 

em uma análise estatística fatorial que busca, de forma sistêmica, padronizar o entendimento e 

análise da questão e a eficiência no processo de gestão do conhecimento relacionado à gestão 

da evasão no ensino superior. Nesse sentido, a pesquisa proporciona subsídios importantes 

aos gestores das IES, servindo como base para a elaboração de novas estratégias de retenção 

dos alunos na universidade. 

Seguindo o foco deste trabalho, discutem-se, inicialmente, os conceitos e referências 

acerca do fenômeno Evasão, da Gestão do Conhecimento e da importância do alinhamento da 

Gestão do Conhecimento com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). E, então 

faz-se uma caracterização da instituição objeto da pesquisa. Logo após, são apresentados os 

procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa, seus resultados, as 

considerações finais do estudo e as referências utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo traz informações referentes a evasão no ensino superior, a gestão do 

conhecimento e a importância das tecnologias da informação e comunicação como suporte na 

gestão do conhecimento, seus conceitos, bem como suas formas de organização. A visão de 

diferentes autores acerca dos temas relacionados se dá objetivando fundamentar a elaboração 

e execução desta pesquisa. 

2.1 Evasão no Ensino Superior 

A palavra evasão vem do latim evasio e foi utilizada pela primeira vez em meados do 

século XV significando fuga, saída, fora, abandono, fracasso, insucesso, mas vale ressaltar 

que as nomenclaturas referentes à evasão variam conforme o estudioso adotado e que todas 

estas terminologias levam a um único caminho que é a não finalização de um curso, 

treinamento, qualificação, especialização ou qualquer modalidade educacional que conduza o 

alunado a um conhecimento especializado. 

A contribuição teórica para o tema da Evasão no Ensino Superior é originária do 

debate que se iniciou nos Estados Unidos, a partir do ano de 1950. Tinto (1975), defende a 

ideia de que quanto maior for o comprometimento do aluno com a IES, via integração 

acadêmica e social, menor a probabilidade de evasão. O autor verifica que a permanência do 

aluno na IES é consequência da sua integração acadêmica (resultados acadêmicos) e social 

(integração com colegas e professores), considerando também sua base familiar, 

conhecimento prévio e sua expectativa em relação ao curso. 

Para Walter (2006), evasão é o índice de abandono ao curso, definido como o número 

de estudantes que se matricularam, mas não cumprem todos os requisitos para a conclusão do 

mesmo. Observa-se que esta definição engloba os estudantes jubilados, ou seja, os que não 

desistiram do curso, mas não conseguiram concluí-lo dentro do tempo máximo permitido, o 

que ocasiona um prejuízo ainda maior à instituição e ao estudante, haja vista que os recursos 

foram consumidos até o último momento, porém sem atingir o objetivo principal: a 

graduação.   

De acordo com Adachi (2009), este debate tem os estudos de Tinto (1975) como uma 

de suas principais referências teóricas de explicação da evasão e destaca, já nesta 

oportunidade, a importância da integração acadêmica, estabelecida por meio de compromissos 

pessoais, sociais e acadêmicos que consistem em elementos instauradores de um forte vínculo 

do estudante com a instituição.  Tais elementos se transformariam em mecanismos capazes de 
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evitar uma decepção com o curso ou com a instituição que acabasse por ocasionar o 

desligamento do aluno. 

Pesquisa referida por Mattar (2009) sobre a evasão nos cursos de Administração de 

Empresas da FEA/USP, em instituição pública estadual, nos oferece uma visão das diferenças 

que existem em relação à evasão em instituições privadas. De acordo com os autores, o erro 

na escolha, somado ao fato de o evadido descobrir não gostar da área, faz com que esses 

motivos sejam responsáveis praticamente por 60% da evasão. 

A evasão é um dos grandes problemas que cercam o contexto da educação superior, 

por se tratar de um fenômeno complexo (SCALI, 2009), heterogêneo e macrossocial (BAGGI 

e LOPES, 2010). Desse modo, define-se evasão no ensino superior como o movimento de o 

aluno deixar a IES e nunca receber o diploma (TINTO, 1975), ou mesmo, é a interrupção no 

ciclo dos estudos, em qualquer nível de ensino (MOROSINI et al., 2011). Diante deste 

contexto, faz-se necessário compreender o fenômeno da evasão, para poder planejar e criar 

estratégias para minimizar as perdas que a evasão provoca para todos os envolvidos e em 

particular para a gestão universitária. 

A complexidade da evasão enquanto paradigma de análise do desempenho das 

atividades de ensino se estabelece desde a dimensão conceitual. Entendidas no contexto 

universitário a partir de sua relação com fuga, abandono, desistência, as definições de evasão 

geram ambiguidades que precisam ser equalizadas em suas diferenças a fim de que ocorra a 

relação conceitual dessa temática com as peculiaridades do ensino superior (REINERT E 

GONÇALVES, 2010).  

A redução dos índices de evasão é um dos principais objetivos do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), sendo que estes índices refletem no desempenho das IES e dos 

seus cursos de graduação. Este objetivo resulta da importância de focar o sistema de produção 

acadêmica com vistas à evasão. 

O MEC/SESu (1997), através da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras classifica a evasão no ensino superior em três tipos (Figura 

1): evasão de curso, quando o estudante desliga-se do curso de origem sem concluí-lo 

(transferência interna ou aprovação no vestibular para outro curso na mesma instituição); 

evasão de instituição, quando ele abandona a IES na qual está matriculado (transferência 

externa ou aprovação no vestibular para curso em outra instituição); e evasão de sistema 

quando o aluno se ausenta de forma permanente ou temporária da academia (desistência).  
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 Figura 1: Níveis de evasão no ensino superior 

 
 Fonte: Adaptado do MEC/SESu (1997) 

A política governamental de democratização do acesso ao ensino superior, vigente a 

partir de 2007, segundo Azambuja (2010) e Rios (2011), possibilitou o amplo ingresso de 

estudantes no ensino superior. Dentre as medidas adotadas, para Azambuja (2010) e Rios 

(2011), encontrasse o lançamento, em 2007, do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que permitiu uma expansão 

democrática do acesso, o que aumentou expressivamente o contingente de estudantes de 

camadas sociais de menor renda na universidade pública. 

Para Santos e Cerqueira (2009) o “processo de democratização se iniciou pela 

ampliação do número de vagas, e não experimentou, na mesma proporção, a garantia de 

condições de permanência”. 

As discussões acerca da relevância da política de assistência estudantil se 

intensificaram nos últimos anos. Conforme Alves (2013), a pressão do FONAPRACE
1
, em 

parceria com os estudantes, levou o governo a implementar o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), e a partir de então, a política de assistência ganha espaço 

permanente na agenda governamental e recebe recursos específicos para assistir aos 

estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. 

O PNAES tem por objetivos democratizar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal; minimizar a desigualdade social e regional; agir 

preventivamente nas situações de retenção e evasão; viabilizar a igualdade de oportunidades, 

____________________________________________________ 

1 
Criado em 1987 para assessorar a ANDIFES e fortalecer a política estudantil (ALVES, 2013) 
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promover a inclusão social pela educação; e contribuir para a melhoria do desempenho 

acadêmico (Decreto nº 7.234/2010). 

Na Figura 2 ilustra-se o modelo de fluxo de alunos utilizado neste trabalho, o qual 

contém várias formas de ingresso (Vestibular, Processo Seriado, SISU, dentre outras oriundas 

de vagas novas, e demais formas de ingresso oriundas de vagas remanescentes de processos 

de anos anteriores). Os ingressantes evadem na forma de Concluinte, quando finalizam o 

curso, e, quando não concluem o curso são considerados Evadidos, independente do motivo. 

Durante a permanência na IES o aluno é considerado matriculado, inclusive no ano de 

ingresso e no ano de conclusão. 

 Figura 2: Modelo de Fluxo de Alunos 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

A evasão no ensino superior está ligada a diversos fatores que são comumente 

classificados em internos e externos. No Quadro 1 apresenta-se as causas da evasão mais 

comumente referenciadas na literatura. 

Quadro 1: Possíveis causas de evasão mais referenciadas na literatura 

    (continua) 

Principais Causas 

 A estrutura dos cursos 

 Acesso à internet 

 Acompanhamento psicológico 

 Ambiente de estudo e vivência 

 Assistência Estudantil 

 Atendimento da coordenação 

 Baixa frequência e reprovações 

 Corpo docente do curso 
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 Deslocamento até o campus 

 Dificuldade para trabalhar em grupos de estudo 

 Dificuldade por ter concluído nível médio em escola fraca 

 Dificuldades de realizar estudos sistemáticos 

 Dificuldades em disciplinas específicas 

 Dificuldades financeiras 

 Disponibilidade de bolsas de pesquisa 

 Distração em outras atividades 

 Ensino, extensão e trabalho 

 Espaço de convivência 

 Estrutura 

 Eventos culturais e esportivos 

 Expectativas prévias em relação ao curso 

 Facilidade de aprendizado 

 Facilidade de dialogo com a coordenação 

 Falta constantemente às aulas 

 Falta de atenção 

 Falta de cursos de nivelamento 

 Formação prévia 

 Imaturidade para estudos profissionais 

 Infraestrutura necessária 

 Integração acadêmica 

 Laboratórios 

 Mercado de trabalho 

 Moradia estudantil 

 Não conseguia acompanhar a turma 

 Necessidade de aulas de reforço 

 O reconhecimento da instituição 

 Opção de curso 

 Posicionamento no mercado de trabalho 

 Processo de matricula 

 Recepção e acolhimento dos calouros 

 Restaurante universitário 

 Salas de aula 

 Segurança 

 Serviços oferecidos 

 Tempo disponível para o curso 

 Visão de futuro e qualidade de vida 

Hoffmann (2016) 

 Assistência Estudantil 

 Distância 

 Estrutura 

 Falta de afinidade 

 Mercado de trabalho 

Quadro 1: Possíveis causas de evasão mais referenciadas na literatura 

        (continuação) 
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 Família 

 Problemas financeiros 

 Insatisfação com a instituição 

 Insatisfação com o curso 

 Reopção de curso 

 Problemas de saúde 

 Transferência 

Rios (2016) 

 Se não houver melhora na qualidade da educação básica a educação superior 

continuará reproduzindo, as falhas da educação básica; 

 Relação professor-aluno; 

 O aluno não se identifica com o curso; 

 Mobilidade estudantil 

Lobo (2012) 

 Se a escolha do curso for feita precoce, pode trazer consequências negativas para o 

aluno; 

 A variável gênero como causa da evasão. 

Pereira Júnior (2012) 

 Faltou no momento de escolha a orientação vocacional; 

 Relacionamento dentro do ambiente familiar; 

 Deficiência na educação básica, afeta a qualidade do ensino; 

 O baixo compromisso institucional. 

Goiris, Reinert e Gubiotti (2012) 

 Caso a escolha seja feita de forma precoce e equivocada, o aluno vai alegar não 

conhecer o curso. 

 Se a opção não for bem orientada, a escolha pode comprometer o nível de 

compromisso com o curso; 

 Insatisfação com o curso e a instituição; 

 Repetência e reprovação; 

 Desempenho nas disciplinas; 

 Currículo rígido; 

 Ausência de integração acadêmica; 

Morosini et al. (2011) 

 Casamentos, filhos; 

 Responsabilidade com a família; 

 Deficiência na educação básica; 

 Métodos de avaliação adotados pelas IES; 

 Problemas na leitura, escrita e interpretação; 

 O fato de atribuir nota ao aluno pode levar o mesmo a abandonar o curso; 

 Trabalho versus estudo; 

 O curso não possui o prestígio; 

 A localização da IES. 

Castro e Malacarne (2011) 

Quadro 1: Possíveis causas de evasão mais referenciadas na literatura 

        (continuação) 
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 Imaturidade; 

 Estudantes dependentes das famílias. 

Baggi e Lopes (2010) 

 O baixo compromisso institucional; 

 Horários de trabalho excessivo; 

 O curso não possui o prestígio. 

Fernandes et al. (2010) 

 Herança profissional; 

 Característica da família; 

 Status social, renda familiar, ocupação e escolaridade dos pais; 

 Desempenho nas disciplinas; 

 Os estudantes precisam se adequar a metodologia do curso; 

 Horários de trabalho excessivo; 

 Momento da escolha do curso; 

 A localização da IES. 

Baggi (2010) 

 Insatisfação com o curso e a instituição e o sistema educacional como um todo. 

Andriola (2009) 

 Deficiência do ensino básico; 

 Período inicial do curso considerado de risco e com grandes chances de evasão; 

 Desempenho nas disciplinas; 

 Os estudantes não se adéquam a metodologia do curso; 

 Aulas teóricas e disciplinas complexas; 

 Currículo rígido das universidades. 

Silva Filho et al. (2009) 

 Reprovações nos períodos iniciais; 

 Aspectos financeiros. 

Adachi (2009) 

 O aluno ingressante no ensino superior traz consigo uma variedade de características 

pessoais, familiares, profissionais e ou acadêmicas; 

 Período inicial do curso considerado de risco e com grandes chances de evasão; 

 Impactos da cultura e rotina institucional que difere da cultura escolar do ingressante; 

 Nos períodos iniciais do curso podem acontecer momentos de estresse e ansiedade; 

 O conjunto financeiro; 

 Falta de tempo para dedicar-se aos estudos; 

 Sono, cansaço; 

 Desencanto da profissão. 

Scali (2009) 

 Biblioteca insuficiente 

 Carga horária semanal 

 Currículo inadequado 

 Desconhecimento Prévio do curso 

 Didática ineficiente 

Quadro 1: Possíveis causas de evasão mais referenciadas na literatura 

        (continuação) 
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 Dificuldade de acompanhamento 

 Discriminação racial 

 Estar cursando outro curso 

 Falta associação teoria/prática 

 Falta da Empresa Júnior 

 Falta de apoio da empresa 

 Falta de respeito Professores c/ alunos 

 Falta de tempo para os estudos 

 Greves prejuízo calendário escolar 

 Inadequação entre os conteúdos 

 Inadequado ao trabalho 

 Indecisão profissional 

 Integração universidade/empresa 

 Laboratórios insuficientes 

 Mudança de domicilio 

 Mudança de estado civil 

 Mudança no horário de trabalho 

 Não atendeu expectativa 

 Orientação insuficiente (Coordenadores) 

 Pouca ênfase Disciplinas Profissionalizantes 

 Pouca motivação dos professores 

 Pré-requisitos rígidos 

 Pressão familiar 

 Programas de apoio para alunos carentes 

 Responsabilidade econômica 

 Salas inadequadas 

 Problemas de saúde 

 Sistema de avaliação das disciplinas inadequado 

Biazus (2004) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

2.2 Gestão do Conhecimento 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento é como um processo dinâmico 

utilizado para justificar a crença pessoal em relação à verdade, produzido (ou sustentado) pela 

informação, significa perceber e interpretar as informações com base no aprendizado e 

experiências vivenciadas anteriormente, sendo que esse é classificado em conhecimento tácito 

e explícito. Para os autores, o conhecimento tácito é aquele pessoal, específico a um 

determinado contexto, sendo assim difícil de ser formulado e transmitido, esse tipo de 

conhecimento inclui aspectos cognitivos e técnicos. Já o explícito, conforme visão de Teixeira 

Filho (2000) está registrado de alguma forma e, disponível para as pessoas. Sendo, portanto, 

Quadro 1: Possíveis causas de evasão mais referenciadas na literatura 

            (conclusão) 
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codificado e transmissível em linguagem formal e sistemática (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997). 

Na visão de Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é uma mistura fluida de 

experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, que 

proporciona uma estrutura para embasar a avaliação e incorporação de novas informações ou 

experiências.  

Para Sveiby (1998), o conhecimento pode ser entendido como: "uma capacidade 

humana, de caráter tácito, orientado para a ação, baseado em regras, individual e em constante 

mutação. Seu conteúdo é revelado em ações de competência individual, isso porque, na 

prática, essa se expressa por meio de conhecimento explícito, habilidade, experiência, 

julgamento de valor e rede social".  

Definir o que realmente é conhecimento é uma tarefa desafiadora, considerando que o 

conhecimento reside apenas na mente dos indivíduos e ao mesmo tempo poder ser capturado, 

armazenado e compartilhado, isso faz com que o conceito de conhecimento não seja 

consensual, sendo que várias são as definições dadas pelos autores (SPIEGLER, 2002).  

Angeloni (2003) define que conhecimento corresponde ao agrupamento articulado de 

informações por meio da legitimação empírica, cognitiva e emocional, não podendo ser 

considerado apenas como um agrupamento de informações.  

O conhecimento é o ativo mais importante de uma organização, com a vantagem de 

que é sustentável, visto que “é inerente ao homem e não aos sistemas automatizados e aos 

processos” (SILVA e NEVES, 2003). Desenvolve-se ao longo do tempo, não sofre perdas 

relacionadas a desgastes, com alta capacidade de julgamento, servindo como alicerce para a 

resolução de problemas. A inserção da gestão do conhecimento nas organizações deve 

compreender um conjunto de diretrizes e recomendações básicas, que “influenciam 

diretamente a riqueza do mercado de conhecimentos de uma empresa, que pode ser avaliado 

por abordagens que buscam mensurar estrategicamente a aprendizagem e o conhecimento” 

(SILVA, 2004). 

Para a criação de tais conhecimentos, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que essa 

ocorre através das diferentes formas de conversão do conhecimento a serem apresentadas a 

seguir.  

a) Socialização: Tácito para tácito. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), este 

processo pode ocorrer através: “da linguagem, observação, imitação e prática no qual a 
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simples transferência de informações fará pouco sentido se estiver dissociada das emoções e 

dos contextos específicos nos quais as experiências compartilhadas estão embutidas”. Através 

da socialização é gerado o conhecimento compartilhado. Nesse processo, a aquisição de 

conhecimento dá-se através da troca de experiências, fazendo-se o chamado brainstorming, no 

qual um indivíduo compartilha experiências com os demais do grupo e se coloca na posição 

daquele que executa a atividade, podendo aprender, in loco a partir de uma experiência real.  

b) Externalização: Tácito para explícito. É o processo no qual o conhecimento 

tácito é expresso através de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses e modelos, tornando-se 

explícito. A escrita, neste contexto, pode ser considerada como uma forma de conversão do 

conhecimento, mesmo que nessa “transferência” possa haver discrepâncias e lacunas. Por 

meio desta forma de conversão é gerado o conhecimento conceitual (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997). O conceito pode ser criado através do diálogo e da reflexão coletiva, 

combinando, assim, a dedução e a indução.  

c) Combinação: Explícito para explícito. Segundo Angeloni (2003), a combinação 

“é um modo de conversão do conhecimento que envolve a junção de diferentes conjuntos de 

conhecimentos já explicitados. São usados documentos, redes de computadores, conversas e 

reuniões como meios para combinar os diferentes conhecimentos”. A combinação utiliza a 

tecnologia da informação para combinar conhecimentos explícitos. Indivíduos trocam e 

combinam conhecimentos também através da educação e treinamento, gerando o 

conhecimento sistêmico.  

d) Internalização: Explícito para tácito. A internalização é o processo de 

incorporação do conhecimento explícito ao tácito, sendo a aprendizagem uma maneira de 

efetuar esta conversão. Consiste em incorporar o conhecimento nas atividades operacionais da 

empresa visando um resultado prático (SANTIAGO JR., 2004). Para que o conhecimento seja 

internalizado são necessárias a verbalização e diagramação do conhecimento sob forma de 

documentos, manuais ou histórias orais (NONAKA e TAKEUCH, 1997). Ouvir experiências 

alheias é um meio de compartilhamento de conhecimento tácito, que passa, então, a ser da 

organização. Todo o conhecimento obtido nos processos anteriormente descritos – 

socialização, externalização e combinação – têm ainda mais valia quando internalizados nas 

bases do conhecimento tácito dos indivíduos, a partir do “aprender fazendo” (SANTIAGO 

JR., 2004).  

A criação do conhecimento em uma organização é produto de uma interação contínua 

e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito. Essa interação é caracterizada pelas 
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mudanças entre diferentes modos de conversão do conhecimento, que por sua vez são 

induzidas a vários fatores. Esse processo cíclico caracteriza a espiral do conhecimento, 

proposta por Nonaka e Takeuchi (1997). A espiral do conhecimento inicia-se através da troca 

de experiências entre os indivíduos (socialização), que são por sua vez, formalizadas através 

da criação de conceitos e modelos (externalização), transformando o conhecimento tácito em 

explícito. Na etapa seguinte, o conhecimento formalizado é acessado e combinado 

possibilitando a geração de novos conhecimentos (combinação), que por sua vez são 

aprendidos pelos indivíduos, momento em que o conhecimento explícito se transforma em 

tácito (internalização).  

 Figura 3: Espiral do conhecimento 

 
 Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

Para tanto, essas etapas devem ser planejadas e estruturadas para um melhor 

aproveitamento do conhecimento, sendo, portanto, necessário a coordenação das mesmas para 

que os objetivos traçados sejam alcançados. Hoffmann (2016) atingiu seus objetivos através 

da gestão do conhecimento aplicada no contexto da evasão, o que demostra que gerir 

conhecimento pode contribuir significativamente para reduzir a evasão. 

2.3 Tecnologias da Informação e da Comunicação aliadas à Gestão do Conhecimento 

A comunicação é o mais eficaz meio de se compartilhar o conhecimento. Muitos 

profissionais preferem a comunicação face a face ao ter que consultar manuais complicados, 

muitas vezes com linguagens demasiadamente técnicas, que dificultam a compreensão. Com o 

acúmulo de atividades quotidianas, a comunicação é prejudicada, em decorrência da falta de 
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tempo que estes inúmeros compromissos provocam. Para que a comunicação aconteça, não é 

necessário estar presente em um mesmo local físico. As Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), através da internet, proporcionam a troca de informações. Para isso, a 

cultura da troca de conhecimento, informações e práticas deve ser estimulada, criando dessa 

maneira, uma rede de conhecimento na organização.  

O ambiente virtual facilita a interação, ao passo que pessoas de diferentes lugares 

podem se corresponder, ajudando-se mutuamente, respeitando a rotina e a disponibilidade de 

cada um. É o meio mais econômico de compartilhar informação, comparar resultados e 

diferentes opiniões sobre um determinado assunto. 

Segundo Toumi (2001) o sucesso dos negócios está ficando cada vez mais dependente 

da tecnologia e do conhecimento, que estão mudando as formas tradicionais de organizar e 

gerenciar as organizações. As suposições tradicionais em coordenação, controle e apropriação 

de recursos estão perdendo sua relevância, e as habituais formas de administrar as 

organizações estão se tornando inadequadas. 

Para Rezende (2010) tecnologia da informação são recursos tecnológicos 

computacionais para geração e uso da informação. Tais recursos de hardware e software 

permitem de forma rápida e eficiente a coleta, o processamento, armazenagem e acesso as 

informações, que tratadas podem contribuir significativamente ao sucesso organizacional. 

Considerando que a informação é o fator determinante ao sucesso organizacional e 

está diretamente ligada ao conhecimento, poderíamos dizer que ao utilizarmos de recursos 

tecnológicos que geram e utilizam informação, estamos gerindo o conhecimento, portanto, a 

tecnologia da informação é um importante aliado ao processo de gestão formal e sistêmica do 

conhecimento. 

Em função desta complexidade de se reunir o conhecimento para os gestores faz-se 

necessário uma organização sistemática dos mecanismos de coleta, transporte, 

armazenamento, retenção e otimização deste valioso recurso organizacional, sendo que estes 

podem contar com recursos tecnológicos para tal atividade, e se tornar uma ferramenta 

essencial para gerir uma organização moderna.  

Levando-se em consideração que o número de alunos que ingressaram no ensino 

superior aumentou significativamente nos últimos anos e continua aumentando, e que os 

recursos humanos destinados a gerenciar a demanda desses alunos não aumentou na mesma 

proporção, isso nos leva a crer que a gestão destes alunos, principalmente no que diz respeito 
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ao combate a evasão, se tornou inviável sem o uso das TIC, e isso vem sendo comprovado 

através de resultados publicados, como o submetido por Kantorski et al. (2016). 

Este trabalho se utilizou das TIC como apoio fundamental na compilação de 

informações para que estas fossem disponibilizadas em forma de conhecimento através dos 

resultados obtidos. O capítulo a seguir apresenta a IES protagonista do estudo de caso no qual 

este estudo foi desenvolvido.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que nortearam a presente 

pesquisa.  

3.1 Caracterização e Delineamento da Pesquisa 

Esta pesquisa especificamente classifica-se como de natureza exploratória, pois busca 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, para a formulação de abordagens 

condizentes para o desenvolvimento de estudos posteriores (Yin, 2010). Uma pesquisa 

exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, pode envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram, ou têm experiência práticas com o 

problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso 

(GIL, 2008). A pesquisa exploratória, quanto aos fins, segundo Vergara (2000), é realizada 

em área na qual há pouco conhecimento científico acumulado ou sistematizado. Por tratar-se 

de uma pesquisa que buscou explorar as causas efetivas que contribuíram para a evasão dos 

alunos dos cursos de graduação presenciais optou-se por este tipo de pesquisa. 

 Quanto à abordagem caracteriza-se por uma pesquisa quantitativa, visto que o estudo 

de caso visa medir de uma maneira precisa os principais fatores que influenciam na evasão em 

uma IES. No entender de Hair et al. (2005), os dados quantitativos devem ser coletados por 

meio de várias escalas numéricas. As abordagens quantitativas são muito utilizadas quando 

possui problema de pesquisa ou modelos teóricos bem definidos, como é o caso da evasão. 

A metodologia adotada foi a de estudo de caso, que tem como proposta ir ao encontro 

dos objetivos da investigação. Segundo Yin (2010) todo o estudo de caso investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

3.2 Desenho Metodológico da Pesquisa 

O processo metodológico desta pesquisa foi pensado de maneira genérica, para que 

outras instituições possam se utilizar do método em estudos futuros a fim de identificar os 

fatores principais de evasão dos seus alunos. Na figura 4 é possível visualizar o desenho do 

processo identificando as principais tarefas e a sequência em que devem ser realizadas. 
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 Figura 4: Mapeamento do processo da metodologia aplicada 

 
  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

A pesquisa exploratória se deu através de ampla pesquisa na literatura e em forma de 

questionário que foi enviado diretamente para os alunos que evadiram da universidade com a 

finalidade de captar os atributos que refletiram a realidade das causas que os levaram a 

desistência do curso superior, este foi aplicado devido à necessidade de identificar os 

principais fatores influenciadores específicos da instituição estudada. 

A Gestão do Conhecimento é parte importante desse trabalho e através dela todos os 

procedimentos foram apoiados. Foi utilizada a combinação como principal forma de 

conversão do conhecimento, visto que o ponto de partida se deu através de dados já 

explicitados, tais como, o conhecimento dos especialistas que foi externalizado por Hoffmann 

(2016) e as diversas causas explicitadas na literatura. O fato de esta pesquisa ter como um de 

seus objetivos a análise dos fatores que mais influenciam na evasão, esta, também é uma 

forma de internalizar o conhecimento, visto que, através dela é possível sistematizar a busca 

deste conhecimento. Desta forma, o conhecimento sobre evasão segue o caminho da espiral 

do conhecimento (Figura 3) utilizando-se da combinação de conhecimentos distintos para 
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geração de novos conhecimentos e da internalização para manter as informações sempre 

disponíveis e atualizadas.   

Levando-se em consideração que as Instituições de Ensino Superior (IES), de forma 

geral, estão constantemente buscando um entendimento das causas e motivações de suas 

evasões é que este trabalho, apoiado em dados da literatura e de estudos anteriores que 

explicitaram conhecimentos relevantes, se utilizou das potencialidades do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para combinar estes dados e transformá-los 

em informação, e, assim apresentá-los em forma de conhecimento através de uma análise 

estatística fatorial que aponta os principais fatores influenciadores da evasão na instituição, 

possibilitando assim uma melhor gestão da evasão.  A Figura 5 mostra a hierarquia de 

transformação dos dados em informação e conhecimento e como estas variáveis podem ser 

reaproveitadas.  

       Figura 5: Hierarquia de transformação de dados em informação e conhecimento 

 
       Fonte: Elaborado pelo autor 

A coleta das causas ocorreu conforme o modelo de coleta de causas representado na 

Figura 6. Foi criado um banco de dados de causas com os atributos encontrados nos diversos 

estudos pesquisados, conforme já mostrado no Quadro 1, formando assim uma base 

referencial para o início desta pesquisa.  

Neste estudo o questionário aplicado corresponde as meta causas, mas em outros 

estudos, questionários podem ser formulados utilizando-se diretamente os atributos do banco 

de dados de causas. Este modelo de coleta de causas, além dos alunos evadidos, também pode 
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ser utilizado como base de pesquisa para extrair conhecimento de especialistas, e assim 

realimentar o banco de dados de causas enriquecendo a base para estudos subsequentes. 

     Figura 6: Modelo para coleta de causas 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

Os diversos atributos de causas identificados e relacionados, após a coleta de causas, 

foram agrupados por afinidades, onde estes agrupamentos foram chamados de meta causas, 

no Quadro 2 podem ser conferidos os critérios de agrupamento dos atributos.  

Estes agrupamentos contribuíram para que de uma forma mais enxuta fosse possível 

representar o conjunto de atributos relacionados na literatura e assim cada meta causa resultou 

em uma pergunta do questionário de entrevista (Quadro 3), desta maneira foi possível 

simplificar a estrutura do questionário de modo que compreendesse todas as causas apuradas.  

Quadro 2: Agrupamento de causas em meta causas 

   (continua) 

Causas Meta Causas 

Currículo inadequado 

O curso/universidade não atenderam suas expectativas 
Currículo rígido 

Baixo compromisso institucional 

Insatisfação com a instituição 
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Sistema de avaliação inadequado 

Reconhecimento da Instituição 

Curso não possui prestígio 

Insatisfação com o curso 

Não atendeu as expectativas 

Pré-requisitos rígidos 

Conteúdo ministrado pelos 

professores 

Os professores não atenderam suas expectativas 

Disponibilidade dos professores para 

interagir com os alunos 

Facilidade de dialogo com a 

coordenação 

Professores despreparados 

Relação Professor/Aluno 

Aulas teóricas e disciplinas 

complexas 

As disciplinas eram muito complexas e teóricas 
Falta de associação teoria/prática 

Inadequação entre os conteúdos 

Pouca ênfase em disciplinas 

profissionais 

Curso inadequado ao seu trabalho 

Havia poucas expectativas em relação ao mercado de trabalho 

para os profissionais formados no curso 

Mercado de trabalho 

Posicionamento do profissional no 

mercado de trabalho 

Valorização profissional e pessoal 

Carga horária semanal Os horário das aulas não eram compatíveis com os seus 

horários Horários de oferta das disciplinas 

Eventos culturais e esportivos 

Falta de programas de integração entre alunos e professores. 

Falta de integração (Colegas, 

professores, coordenação) 

Integração acadêmica 

Recepção e acolhimento dos calouros 

Mobilidade acadêmica Curso não oferecia possibilidade de Mobilidade Acadêmica 

Acessibilidade 

Infraestrutura da universidade era deficiente 

Acesso a internet 

Biblioteca 

Espaço de  convivência 

Estrutura 

Laboratórios 

Salas de aula 

Segurança 

Assistência estudantil 

Falta de assistência estudantil 

Disponibilidade de bolsas de 

pesquisa 

Acompanhamento psicológico 

Problema de saúde 

Moradia estudantil 

Quadro 2: Agrupamento de causas em meta causas 

       (continuação) 
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Programas de apoio para alunos 

carentes 

Restaurante universitário 

Ensino, extensão e trabalho 

Falta de programas de prática profissional Falta de empresa júnior 

Integração Universidade/Empresa 

Greves - Prejuízo no calendário 

escolar 

No período em que você estava no curso houve muitas greves - 

Prejuízo no calendário escolar. 

Deslocamento até o campus Você tinha dificuldades para se deslocar até o campus. 

Ausência de laços afetivos 

Problemas pessoais e familiares 

Dificuldades financeiras 

Filhos 

Herança profissional 

Mudança de domicilio 

Mudança de estado civil 

Problemas familiares 

Desencanto da profissão 

Sua escolha pela profissão foi precoce, ocasionando uma 

escolha equivocada pelo curso. 

Falta de orientação vocacional 

Falta de perspectivas profissionais 

Imaturidade 

Indecisão profissional 

Status social 

Visão de futuro e qualidade de vida 

Preconceito de gênero 

Sofreu algum tipo de preconceito Preconceito racial 

Preconceito social 

Curso de segunda opção 

O curso e/ou universidade não era o desejado (2ª opção). Formação prévia 

Transferência 

Alto nível de reprovações 

Mau desempenho em disciplinas com muitas reprovações e 

repetências. 

Falta constantemente às aulas 

Reprovações nos períodos iniciais 

Deficiência na educação básica 

Dificuldade por ter concluído nível 

médio em escola fraca 

Dificuldade de aprendizado 

Dificuldade para trabalhar em grupos 

de estudo 

Dificuldades em disciplinas 

específicas 

Imaturidade para estudos 

profissionais 

Não conseguia acompanhar a turma 

Problemas na leitura, escrita e 

interpretação 

Falta de cursos de nivelamento 

Necessidade de aulas de reforço 

Quadro 2: Agrupamento de causas em meta causas 

       (continuação) 
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Dificuldades de realizar estudos 

sistemáticos 

Distração em outras atividades 

(Internet, jogos, redes sociais) 

O interesse por outras atividades deixou os estudos em 

segundo plano. 

Envolvimento com projetos de 

pesquisa 

Estar cursando outro curso 

Falta de atenção 

Falta de tempo para os estudos 

Falta de apoio da empresa 

Dificuldades para conciliar trabalho e estudos Horários de trabalho excessivo 

Trabalho versus estudo 

Mora em outra cidade e o 

deslocamento é difícil 
Dificuldade de adaptação na cidade sede do curso 

Mora em outra cidade e não se 

adaptou a Santa Maria 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 3: Questionário aplicado aos alunos evadidos 

Número Questão 

Q1 O curso e/ou universidade não atenderam suas expectativas (currículo, prestígio, 

compromisso institucional, etc.).  

Q2 Os professores não atenderam suas expectativas.  

Q3 As disciplinas eram muito complexas e teóricas.  

Q4 A infraestrutura da universidade era deficiente (Laboratórios, internet, biblioteca, etc.).  

Q5 Havia poucas expectativas em relação ao mercado de trabalho para os profissionais 

formados no curso.  

Q6 Os horários das aulas não eram compatíveis com os seus horários. 

Q7 Falta de programas de integração entre alunos e professores.  

Q8 Curso não oferecia possibilidade de Mobilidade Acadêmica (cursar alguns semestres em 

outra instituição).  

Q9 O curso e/ou universidade não era o desejado (2ª opção).  

Q10 Falta de assistência estudantil (bolsas, moradia, RU, saúde, etc.).  

Q11 Falta de programas de prática profissional (empresa júnior, estágios em empresas, etc.).  

Q12 No período em que você estava no curso houve muitas greves (prejuízo no calendário 

escolar).  

Q13 Você tinha dificuldades para se deslocar até o campus.  

Q14 Problemas pessoais e familiares.  

Q15 Sua escolha pela profissão foi precoce, ocasionando uma escolha equivocada pelo 

curso.  

Q16 Sofreu algum tipo de preconceito.  

Q17 Mau desempenho em disciplinas com muitas reprovações e repetências.  

Q18 O interesse por outras atividades deixou os estudos em segundo plano.  

Q19 Dificuldade de adaptação na cidade sede do curso. 

Q20 Dificuldades para conciliar trabalho e estudos.  

Q21 Outro: ______________________________________________ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 2: Agrupamento de causas em meta causas 

         (conclusão) 
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Espera-se com o resultado deste trabalho propor um modelo de gestão do 

conhecimento capaz de auxiliar na gestão organizacional, que poderá ser aplicado em 

qualquer universidade, visto que, o modelo desenvolvido pode ser aplicado em qualquer 

instituição, possibilitando a identificação dos principais fatores de evasão levando-se em 

consideração as características específicas locais (geográficas, políticas, culturais, entre 

outros). 

3.3 Objeto de Estudo 

O estudo de caso foi desenvolvido no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), e teve como objetivo explorar o conhecimento dos alunos evadidos dos cursos 

graduação da modalidade presencial em relação às causas efetivas que motivaram sua 

desistência do ensino superior. A população estudada foi a dos alunos que evadiram de 

qualquer um dos cursos oferecidos pela UFSM ingressantes pela forma de ingresso 

Vestibular, Processo Seriado e Demais Formas de Ingresso dos cursos de Graduação na 

modalidade presencial. Alunos ingressantes por Convênio Cultural PEC-G, Ingressos 

Plataforma Freire, Portador de Diploma, Reingresso, Transferência Interna, Transferência 

amparada em lei e Transferência Edital de Vagas, foram enquadrados como ingressantes por 

demais formas de ingresso. O período da pesquisa foi o compreendido entre os anos de 2009 e 

2015, visto que um estudo anterior realizado por Hoffmann (2016) com os especialistas da 

instituição em relação ao mesmo tema se utilizou deste período, desta forma, estudos futuros 

podem fazer relação com os dois trabalhos. 

A população selecionada para o estudo leva em consideração a universidade como um 

todo, sem fazer subdivisões de campi, cotas, forma de ingresso, entre outros. Por se tratar de 

alunos que não fazem mais parte do quadro da universidade o questionário foi aplicado sem a 

identificação dos respondentes a fim de garantir o número mínimo da amostra, por esse 

motivo não foi possível dividir os resultados em categorias. 

Em um levantamento prévio realizado no Sistema de Informações Educacionais (SIE), 

da Universidade federal de Santa Maria (UFSM), foi possível identificar que o número de 

alunos que desistiram de cursar o ensino superior na modalidade presencial foi considerado 

expressivo, o Gráfico 1 mostra a evolução da evasão no período que foi estudado. 
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Gráfico 1 – Evolução do quadro de alunos na UFSM 

 
  Fonte: SIE – Sistema de Informação da UFSM (2016). 

3.4 A Universidade Federal De Santa Maria 

Localizada no centro geográfico do Rio Grande do Sul e a quase 300 km da capital 

rio-grandense, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi criada em 1960 pelo Prof. 

Dr. José Mariano da Rocha Filho pela Lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, mas 

instalada oficialmente somente em março de 1961 como Instituição de Ensino Superior, 

Autarquia Especial, vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Pioneira na interiorização 

do Ensino Superior, a instituição foi idealizada com a proposta de construir e difundir 

conhecimento, tendo como premissa a formação de pessoas capazes de inovar e de contribuir 

com o desenvolvimento da sociedade de modo sustentável. 

A UFSM, com mais de 55 anos de história, é uma instituição de ensino superior 

público gratuito e de qualidade que construiu credibilidade e tradição ao longo de sua 

trajetória.  

É composta por quatorze unidades universitárias, sendo onze localizadas em Santa 

Maria, agrupadas por área de conhecimento, a saber: Centro de Ciências Naturais e Exatas, 

Centro de Ciências Rurais, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Educação, Centro de 

Ciências Sociais e Humanas, Centro de Tecnologia, Centro de Artes e Letras, Centro de 

Educação Física e Desportos, Colégio Politécnico, Colégio Técnico e Industrial de Santa 
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Maria e Unidade de Educação Infantil Ipê-Amarelo. A UFSM possui, também, três Unidades 

Universitárias fora de sede, a saber: o Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do 

Sul (CESNORS/UFSM - com campus em Frederico Westphalen e Palmeira das Missões), a 

Unidade Descentralizada de Educação Superior da Universidade Federal de Santa Maria em 

Silveira Martins (UDESSM) e o Campus da UFSM em Cachoeira do Sul. Fazem parte 

também da estrutura da UFSM, entre outros, diversos órgãos: o Hospital Universitário, o 

Hospital Veterinário, a Biblioteca Central, o Museu Educativo, o Planetário, a Imprensa 

Universitária, a Editora da UFSM e a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Toda esta estrutura 

é fundamental para a formação de profissionais qualificados, aptos a satisfazerem suas 

aspirações pessoais e as necessidades da sociedade (UFSM - GUIA DO ESTUDANTE, 

2015). 

A comunidade UFSM é constituída por cerca de 26.518 estudantes, 1.969 docentes e 

2.774 servidores técnico-administrativos em Educação, distribuídos em seus quatro campi e 

em vários polos de educação a distância no país. A UFSM oferta, anualmente, mais de 257 

cursos entre ensino básico, médio, técnico, tecnológico, graduação, pós-graduação e extensão 

(UFSM EM NÚMEROS, 2017). 

A UFSM objetiva o desenvolvimento regional, com base na sustentabilidade, na 

inovação, na articulação e na conexão com as políticas públicas educacionais nacionais que 

priorizam a construção de acesso amplo e democrático ao Ensino Superior no Brasil. Essa 

instituição dos saberes compromete-se social e economicamente com a consolidação de 

espaços que garantam o ingresso, a permanência, a diplomação, além de política de egressos. 

Em 2014, a UFSM atingiu os 50% de reserva de vagas destinadas às Ações Afirmativas, bem 

como Ações Afirmativas próprias, como as destinadas ao Indígena Aldeado e às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais (UFSM - GUIA DO ESTUDANTE, 2015). 

Juntamente com essa dimensão e respeito à diversidade, a Universidade desenvolve 

políticas e ações visando à permanência discente, como a ampliação da Moradia Estudantil, a 

extensão do Benefício Socioeconômico, o Observatório de Ações Afirmativas (AFIRME) e o 

Núcleo de Acessibilidade. No final de 2014, a UFSM, inserida nas políticas estratégicas para 

o desenvolvimento local, regional e nacional, aprovou, em seu Conselho Universitário, a 

Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC). A agência possui o objetivo 

de ampliar e intensificar as iniciativas institucionais voltadas à disseminação da cultura e da 

educação empreendedora para o fortalecimento da transferência de tecnologia com foco nas 

relações universidade-empresa e para proteção do conhecimento e das tecnologias geradas 

pela comunidade universitária (UFSM - GUIA DO ESTUDANTE, 2015). 
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Na atualidade a UFSM está na 18ª posição do ranking das melhores e mais bem 

conceituadas instituições de ensino superior do Brasil, em conformidade com o Índice Geral 

de Cursos (IGC), avaliado pelo do Ministério da Educação (MEC). No retrospecto estadual, a 

UFSM é a segunda melhor instituição de ensino superior, perdendo a liderança para a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a quinta melhor instituição 

universitária do Brasil. Nos quesitos inovação e internacionalização, a UFSM também aparece 

bem no mapa, é a 21ª no quesito inovação e está na 45ª posição no processo de 

internacionalização (UFSM NA MIDIA, 2017). No capítulo seguinte apresentam-se os 

procedimentos metodológicos desta pesquisa. 

3.5 Aspectos Éticos 

Para a realização do presente estudo, conforme orientações recebidas da instituição 

objeto da pesquisa, o projeto foi submetido/cadastrado na plataforma Brasil e encaminhado à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM (CEP). Após este procedimento, o 

projeto foi apreciado pelo CEP da UFSM, tendo sido aprovado e registrado sob o número 

CAAE: 61499916.6.0000.5346 e número de parecer: 1.850.717. A partir disto, solicitou-se a 

autorização da Pró-Reitora de Graduação da UFSM à época, a qual foi deferida, conforme 

explicitado no Apêndice A. 

O projeto também foi registrado no Gabinete de Projetos (GAP) do Centro de 

Tecnologia (CT) da UFSM sob o número de registro 044632, por meio de sua submissão pelo 

Sistema de Informações Educacionais (SIE). 

Após a qualificação do projeto por uma banca, e o fornecimento do termo de 

autorização para realização da pesquisa pela instituição objeto do estudo, partiu-se para a 

coleta de dados. Foram fornecidos aos participantes os esclarecimentos acerca da pesquisa, 

oportunidade no qual foi assegurado o sigilo de identidade a todos os sujeitos da pesquisa, 

deixando-se igualmente expresso que a participação era facultativa, com possibilidade de 

desistência, e sem implicar em penalização de qualquer ordem, seja por não adesão ou pelo 

teor das respostas. Os participantes também foram informados quanto à forma de contato com 

o pesquisador e com o orientador, caso surgissem dúvidas. 

Os participantes então confirmaram sua participação através da aprovação no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujo modelo se encontra no Apêndice B. 

Assim, destaca-se que esta pesquisa seguiu os preceitos éticos. 
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3.6 Riscos do Estudo 

Os riscos do estudo foram mínimos aos participantes, e se referiam apenas ao 

desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do instrumento de pesquisa.  

3.7 Benefícios do Estudo 

O retorno da pesquisa aos seus participantes será indireto, em termos sociais. Com a 

contribuição dos respondentes pretende-se, sobretudo, beneficiar a organização participante, 

fornecendo subsídios para a gestão da evasão. 

A pesquisa também visa contribuir para a sistematização e divulgação do 

conhecimento, o qual será difundido em formato de dissertação e artigos com fins acadêmicos 

e científicos, e, dessa forma, também estimular novas pesquisas sobre as temáticas abordadas, 

especialmente na área da evasão. 

3.8 Sujeitos da Pesquisa 

Nesta pesquisa foram definidos como sujeitos da pesquisa os alunos que evadiram dos 

cursos de graduação presenciais da UFSM. 

3.9 População e Amostra 

A população inicialmente selecionada para este estudo foi composta por 13.873 

matriculas de alunos que evadiram em 133 cursos de graduação presencial na UFSM. Foram 

desconsiderados os alunos que não possuíam endereço de e-mail em seu cadastro, e foi 

enviado apenas um e-mail para os alunos que evadiram em mais de um curso, resultando em 

uma população efetiva de 11.521 alunos. Contudo, conforme Santos (2015) nem sempre é 

possível realizar um censo em que participem todos os indivíduos de uma população 

estudada. Diante disto, de acordo com Hair Jr. et al. (2009), pode-se extrair uma amostra 

probabilística suficiente para que seja possível fazer generalizações e interferências sobre 

aquela população. 

A amostra inicialmente calculada foi de 373 alunos, onde se levou em consideração 

um erro amostral de 5% e um nível de confiança de 95%. Para o calculo amostral foi utilizada 

a formula referenciada por Santos (2016) (Formula 1). 
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     Formula 1: Formula para cálculo do tamanho da amostra 
 

 

  Fonte: (Santos, 2016)  

Onde: 

n = O tamanho da amostra que queremos calcular 

N = Tamanho do universo 

Z = É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança 

desejado. Em função do nível de confiança que buscamos, usaremos um valor determinado 

que é dado pela forma da distribuição de Gauss. Os valores mais frequentes são: 

Nível de confiança 90% -> Z=1,645 

Nível de confiança 95% -> Z=1,96 

Nível de confiança 99% -> Z=2,575 

e = É a margem de erro máximo que eu quero admitir (p.e. 5%) 

p = É a proporção que esperamos encontrar. Como regra geral, usaremos p=50% por 

não ter informações sobre o valor que esperamos encontrar.  

Para esse caso tem-se: 

N = 11.521 

Z = 1,96 

p = 0,50 

e = 0,05 

𝑛 =  
11.521 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5) + 0,052 ∗ (11521 − 1)
 =  

11.065

29,7
 ≈ 373 

Esforços foram realizados na expectativa de enviar o questionário a todos os alunos 

evadidos no período estudado, o que resultou em um número de respondentes igual a 1.911 

alunos, número extremamente superior à amostra inicialmente calculada. 

3.10 Coleta e Análise dos Dados 

A coleta foi precedida pela realização de uma pesquisa bibliográfica, a fim de 

compreender como o tema evasão vem sendo estudado nos últimos anos e também ampliar a 

visão em relação aos atributos influenciadores externalizados por estes estudos. Apoiado 
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nestas pesquisas foi elaborado o questionário que foi aplicado aos alunos que evadiram de 

algum dos cursos de graduação presencial da UFSM. As perguntas do questionário foram 

desenvolvidas com base no agrupamento das causas em meta causas (Quadro 2), onde cada 

meta causa resultou em uma pergunta totalizando 20 questões que foram aplicadas no formato 

de escala likert (0-5), onde o número 1 (um) representava o MENOR grau de contribuição e o 

número 5 (cinco) representava o MAIOR grau de contribuição, caso o motivo não tivesse 

contribuído para a desistência do curso este foi representado pela opção 0 (zero). A questão de 

número 21 (Outro motivo) foi aplicada para ser respondida de forma descritiva, esta questão 

teve como finalidade a identificação de algum motivo de evasão que não estivesse 

contemplado nas questões formuladas. Para análise dos resultados da questão descritiva foi 

utilizado o método de identificação de palavra-chave em cada resposta e partir daí calculada a 

sua frequência. 

O questionário foi gerado com auxílio da ferramenta Google Docs, que além de 

possibilitar a aplicação online (oferecendo maior comodidade aos respondentes), dispõe as 

respostas em uma planilha do Microsoft Excel, facilitando a tabulação e a utilização dos dados 

em outras ferramentas, tal como, o software SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences) 

onde foi realizada a análise fatorial dos resultados. Para envio dos e-mails utilizou-se o 

sistema de notificações institucional da UFSM, por ser mais seguro e transmitir uma maior 

confiabilidade aos respondentes, os endereços de e-mail foram captados no cadastro do aluno 

junto à universidade. 

Cabe salientar que a coleta dos dados ocorreu após a qualificação do projeto no âmbito 

da UFSM e da obtenção de autorização junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM, bem 

como, autorização para utilização dos dados dos alunos junto à Pró-Reitoria de Graduação, e 

da confirmação do registro do projeto através da Plataforma Brasil. A coleta de dados dessa 

dissertação foi realizada durante 30 dias, pelo mestrando, no período entre 06 de novembro e 

06 de dezembro de 2016. 

No Quadro 4 apresenta-se uma síntese dos procedimentos metodológicos da pesquisa, 

no que tange aos objetivos específicos e às fontes de evidências já mencionadas. 
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Quadro 4: Síntese dos procedimentos metodológicos 

Etapas Objetivos específicos 
Fontes de 

evidências 
Análise dos dados 

1 
Identificar os principais motivos de 

evasão descritos na literatura. 

Livros, teses e 

dissertações. 
Análise de conteúdo. 

2 

Identificar as causas efetivas que 

motivaram cada aluno a evadir da 

universidade. 

Questionário para os 

alunos evadidos. 

Estatística descritiva 

e Análise de 

Conteúdo. 

3 
Identificar estatisticamente os 

principais fatores de evasão. 
SPSS 

Estatística descritiva 

e análise fatorial. 

4 
Externalizar as principais causas que 

influenciam na evasão. 
Análise fatorial. Análise de conteúdo. 

5 
Propor melhorias para a gestão da 

permanência na UFSM. 

Resultado da 

pesquisa. 
Análise de conteúdo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para Yin (2010), “os estudos de caso não precisam ficar limitados a uma única fonte 

de evidências. Na verdade, a maioria dos melhores estudos baseia-se em uma ampla variedade 

de fontes”. Estas fontes de evidências estão a serviço do estudo de caso. Neste sentido, a 

análise bibliográfica e a aplicação do questionário, analisados à luz da estatística descritiva, da 

análise de conteúdo e da análise fatorial, compõem uma triangulação.  

Para Denzin (1989), a triangulação “é o emprego e combinação de várias 

metodologias de pesquisa no estudo de um mesmo fenômeno”. Bryman (2006) considera que 

a triangulação é um dos motivos que justifica a combinação quantitativa e qualitativa de uma 

pesquisa. Na Figura 7 ilustra-se a triangulação de dados nesta pesquisa. 

             Figura 7: Triangulação de Dados 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Tabela 1 mostra os dados gerais da pesquisa com os alunos evadidos dos cursos de 

graduação presenciais da UFSM. 

Tabela 1: Dados gerais da pesquisa com os alunos evadidos 

Descrição Quantidade 

Total de evasões (2009-2015) 13873 

Total de alunos sem e-mail 1099 

Total de e-mails enviados 11521 

E-mails inválidos (não entregues) 1088 

Total de e-mails entregues com sucesso 10433 

Total de respostas 1911 

Total de alunos que descreveram outro motivo 819 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A pesquisa desenvolvida neste estudo teve caráter qualitativo e o método de pesquisa 

utilizado foi o estudo de caso. Para a tabulação e análise dos dados foi utilizado o software de 

apoio SPSS 20.0 através da realização de técnicas de análise, estatística descritiva e de análise 

fatorial exploratória (AFE). Para a verificação da consistência dos fatores encontrados, 

utilizou-se o teste de confiabilidade Alpha de Cronbach.  

Para evitar falhas de interpretação e proporcionar um melhor entendimento, a partir 

deste ponto, os atributos passarão a ser chamados de variáveis tendo em vista que os 

agrupamentos destas variáveis pela AFE serão denominados de fatores.  

A AFE foi utilizada com a finalidade de explorar os dados da escala objeto deste 

estudo, pois de acordo com Hair Jr. et al. (2009) a análise fatorial permite analisar as inter-

relações entre variáveis, definindo conjuntos de variáveis que são fortemente inter-

relacionadas, conhecidos como fatores.  

Com a finalidade de verificar se a análise fatorial era apropriada, para o conjunto de 

dados utilizado, foram realizados dois testes: o teste de esfericidade de Bartlett que tem por 

objetivo averiguar se a correlação entre as variáveis é significativa, devendo apresentar um 

SIG < 0,05 e o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) o qual tem por objetivo identificar se a 

correlação entre os pares de variáveis pode ser explicada por outras variáveis incluídas no 

estudo e deve apresentar um valor maior ou igual a 0,5. De acordo com Field (2009) o valor 

do KMO é considerado medíocre (entre 0,5 e 0,7), bom (entre 0,7 e 0,8), ótimo (entre 0,8 e 

0,9) e excelente (> 0,9).  

Dos métodos utilizados para estimar as cargas fatoriais, dois apresentam destaque e 

são amplamente utilizados pela literatura: (1) o método dos componentes principais e (2) o 

método da verossimilhança. A opção pela utilização do método dos componentes principais 
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para estimar as cargas fatoriais neste trabalho, deve-se ao fato de que este método é o mais 

indicado quando o pesquisador tem a intenção de definir o número mínimo de fatores que 

atendem pela variância máxima dos dados (MALHOTRA, 2001).  

A possibilidade de serem encontrados, na análise fatorial, tantos fatores quantas forem 

as variáveis pesquisadas, leva frequentemente o pesquisador a resumir as informações 

compreendidas nas variáveis originais em um número menor de fatores. Hair Jr. et al. (2009) 

apresentam os seguintes métodos que estabelecem critérios para definição dos fatores a serem 

utilizados: determinação a priori, autovalores, gráfico de declive, percentagem da variância, 

confiabilidade meio a meio e testes de significância. Neste estudo optou-se pela utilização do 

método dos autovalores, superiores a um, para a definição dos fatores. Para facilitar a 

interpretação dos fatores escolhidos utilizou-se o método de rotação Varimax, o qual segundo 

Hair Jr. et al. (2009), concentra-se na simplificação das colunas da matriz fatorial e, 

geralmente é considerado superior a outros métodos de rotação ortogonal para a obtenção de 

uma estrutura fatorial simplificada.  

Na avaliação do grau de confiabilidade dos fatores foi aplicado o Alpha de Cronbach 

que, segundo Hair Jr. et al. (2009) pode apresentar as seguintes qualificações: Fraca (α < 0,6), 

Moderada (0,6 ≤ α < 0,7), Boa (0,7 ≤ α < 0,8), Muito Boa (0,8 ≤ α < 0,9) e Excelente (α ≥ 

0,9), sendo que os valores superiores a 0,7 indicam confiabilidade satisfatória de consistência 

interna. 

Este capítulo descreveu todos os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa, delineando a forma como foram aplicados no estudo, bem como os fatores éticos, 

riscos e seus benefícios. Após a apresentação dos procedimentos, passa-se, no capítulo 

seguinte, para a discussão dos resultados. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados da pesquisa, discutindo-os à 

luz da literatura e dos objetivos propostos no capítulo introdutório.  

4.1 Perfil dos Alunos Evadidos 

A população inicialmente selecionada para este estudo foi composta por 13.873 

matriculas de alunos que evadiram em 133 cursos de graduação presenciais na UFSM. 

Para envio do questionário foram desconsiderados os alunos que não possuíam 

endereço de e-mail em seu cadastro, e foi enviado apenas um e-mail para os alunos que 

evadiram em mais de um curso, resultando em uma população efetiva de 11.521 alunos. 

Com relação ao perfil dos alunos evadidos, a faixa etária com maior concentração foi 

entre 21 e 31 anos perfazendo um total de 71% da população, o sexo teve uma maior 

concentração no sexo masculino 51%, a forma de ingresso na universidade com maior 

concentração foi o vestibular com 67% e o maior motivo registrado foi o de abandono de 

curso com 74%. 

4.2 Análise da questão descritiva 

A questão descritiva, número 21 do questionário, deveria ser respondida em caráter 

descritivo para que o pesquisador pudesse identificar algum outro motivo de evasão que não 

estivesse contemplado nas questões formuladas e que pudesse ser relevante. Dos 1.911 alunos 

que responderam ao questionário 819 descreveram algum motivo nesta questão que foram 

analisados pela identificação de palavra-chave e observados a sua frequência.  

O Quadro 5 mostra o resultado desta análise, a qual mostrou que a maioria dos 

motivos já estavam contemplados em questões anteriores e que aqueles não contemplados não 

demonstraram relevância, desta forma os motivos descritos foram representados exatamente 

como como relatado pelos respondentes. Sendo assim esta questão não teve nenhuma 

influência nos resultados da pesquisa e não foi levada em consideração na análise fatorial.  

Quadro 5: Motivos descritos pelos evadidos e sua frequência. 
  (continua) 

Motivos descritos pelos alunos evadidos Frequência 

Interesse por outro curso 186 

Trabalho x Estudo 87 

Mudança de cidade / país 84 

Interesse por outra universidade 82 
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Aprovação em concurso público 69 

Professores - Falta de comprometimento / Consideração 58 

Dificuldades financeiras 42 

Problema de Saúde 39 

Dificuldade para conciliar os horários das aulas 37 

Desilusão com o curso / profissão 31 

Militar 26 

Professores - Tratamento aos alunos 25 

Curso de 2ª opção 23 

Professores - Didática / desmotivados 23 

Imaturidade 21 

Gravidez 20 

Dificuldade de entender os conteúdos 15 

Prioridade à família 12 

Currículo 11 

Falta de informação 11 

Não se identificou com o curso 10 

Problema de saúde na família 9 

Deslocamento para o campus 8 

Professores - Preconceito 7 

Falta de acolhimento, apoio aos alunos de outras cidades 6 

Burocracia interna 6 

Relacionamento com os colegas 6 

Coordenação do curso - Falta de comprometimento 5 

Muita política em sala de aula/Centro/Universidade 5 

Estrutura da universidade 4 

Professores - Desatualizados 4 

Casamento 3 

Divórcio 3 

Desinteresse pelos estudos 3 

Acompanhar os pais 2 

Baixa perspectiva do curso após formado 2 

Dificuldade para conseguir estágio obrigatório 2 

Excesso de trabalhos extra classe 2 

Falta de creche 2 

Investir em negócio próprio 2 

Moradia 2 

Nível do curso muito baixo 2 

Professores - Conteúdos impróprios 2 

Negativa de aproveitamento de disciplinas 2 

Conflito interno entre professores e servidores 1 

Decepção amorosa 1 

Desigualdade no ambiente universitário 1 

Dificuldade de relação da secretaria com os professores e alunos 1 

Discriminação política 1 

Quadro 5: Motivos descritos pelos evadidos e sua frequência. 

                 (continuação) 
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Falta de acessibilidade 1 

Falta de áreas de extensão na faculdade 1 

Falta de oportunidade de estágio 1 

Falta de segurança no campus 1 

Falta de vagas para repetentes 1 

NetAula - Uso difícil 1 

Professores - Falta de diálogo 1 

Reingresso no mesmo curso (Limpeza de currículo) 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.3 Análise Fatorial 

Através da realização de uma AFE foi possível extrair os fatores que melhor 

representam os motivos que mais influenciam na evasão de alunos nos cursos de graduação 

presenciais na UFSM. Com relação à amostra utilizada para a realização da AFE pode-se 

dizer que apresenta um indicativo positivo, pois é constituída por 1.911 respostas para cada 

um dos 20 itens do questionário (Q1 a Q20), sendo assim esta de acordo com a recomendação 

de Hair Jr. et al. (2009), de que o tamanho de uma amostra para a realização de uma AFE 

deve ser no mínimo cinco vezes maior que o número de itens a serem avaliados.  

A utilização da Medida de Adequação da Amostra (MAA) indicou a possibilidade de 

aplicação da análise fatorial tendo em vista que o valor apresentado para KMO e SIG (ver 

Quadro 6) para a amostra em questão atendeu o especificado por Hair Jr. et al. (2009). 

Quadro 6: KMO e Teste de Bartlett. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,772 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 686,252 

df 120 

Sig. 0,000 

      Fonte: SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences) 

Após a execução da análise fatorial, todas as variáveis apresentaram autovalores 

superiores a um, entretanto, de acordo com Field (2009), todas as variáveis que apresentarem 

comunalidades inferiores a 0,5 devem ser retiradas uma por uma, iniciando por aquela que 

apresentou o valor mais baixo, sendo a análise fatorial novamente executada a cada exclusão 

de uma variável. Quatro variáveis foram retiradas (Q4, Q8, Q12 e Q14) restando 16 variáveis. 

Utilizando o método de rotação Varimax extraiu-se 5 (cinco) fatores que explicam 

60,67% da variância total, porém, o quinto fator foi excluído da análise por apresentar um 

valor de Alpha de Crombach inferior a 0,6, que segundo Hair Jr. et al. (2009) é considerado 

Quadro 5: Motivos descritos pelos evadidos e sua frequência. 

                     (conclusão) 



56 

 

com uma confiabilidade fraca. No Quadro 7 é possível visualizar as variáveis componentes de 

cada dimensão além das demais informações estatísticas. 

Os quatro fatores extraídos da AFE apresentaram médias expressivas, onde dois deles 

apresentaram médias consideradas altas e dois apresentaram médias muito próximas de alta, o 

que demonstra a importância, atribuída pelos entrevistados, para as variáveis contribuintes 

para evasão. 

 Quadro 7: Fatores encontrados na Análise Fatorial. 

Fatores Variáveis 
Cargas 

Fatoriais 
Camun. 

Alpha de 

Cronbach 
Média 

Desvio 

Padrão 

Fator 1 

Fatores relacionados à 

instituição 

Q10 

Q13 

Q16 

Q19 

0,662 

0,750 

0,657 

0,657 

0,609 

0,620 

0,505 

0,694 

0,803 2,9287 1,33593 

Fator 2 

Fatores relacionados  

ao curso 

Q1 

Q2 

Q3 

Q7 

Q17 

0,629 

0,733 

0,660 

0,584 

0,564 

0,547 

0,624 

0,527 

0,578 

0,640 

0,706 2,7190 1,10039 

Fator 3 

Fatores relacionados à 

incompatibilidade com 

as necessidades 

pessoais 

Q6 

Q18 

Q20 

0,743 

0,729 

0,740 

0,644 

0,605 

0,646 

0,634 3,4719 1,27536 

Fator 4 

Fatores relacionados à 

escolha pelo curso 

Q9 

Q15 

0,769 

0,759 

0,637 

0,640 
0,625 3,4932 1,40551 

Fator 5 
Q5 

Q11 

0,706 

0,518 

0,616 

0,577 
0,401   

Fonte: Elaborado pelo autor 

O primeiro fator obtido denominado de “Fatores relacionados à instituição” agrupou 

quatro variáveis (meta causas) que englobam causas relacionadas à assistência estudantil, 

deslocamento para o campus, preconceito e adaptação na cidade sede do curso. 

O segundo fator foi denominado “Fatores relacionados ao curso” e engloba variáveis 

relativas às expectativas do aluno em relação ao curso/universidade, aos professores, 

disciplinas, falta de programas de integração e desempenho. 

Em terceiro lugar foram aglutinados os chamados “Fatores relacionados à 

incompatibilidade com as necessidades pessoais” onde são levadas em consideração causas 

relacionadas aos horários das aulas, as prioridades de interesses e a necessidade de sustento 

através do trabalho, este fator teve a segunda maior média entre os fatores identificados 

indicando a sua importância na contribuição para a evasão. 



57 

 

Composto por duas variáveis, curso de segunda opção e escolha precoce do curso, o 

quarto fator é o que apresentou a maior média entre os alunos respondentes da pesquisa, o que 

nos leva a crer que as causas relacionadas a estas variáveis tem o maior grau de contribuição 

na desistência dos alunos pelos cursos de graduação presenciais na instituição pesquisada. 

Sendo assim, após a identificação dos principais fatores, foi possível realizar uma 

engenharia reversa, onde as questões apontadas pela análise fatorial puderam ser 

desagrupadas explicitando as causas efetivas envolvidas em cada fator, levando em 

consideração o Banco de Causas inicial (Quadro 1) e o agrupamento das meta causas (Quadro 

2) que deram origem ao questionário aplicado.  

O desagrupamento das meta causas externaliza de maneira específica as principais 

causas de evasão que influenciaram na desistência dos alunos pelo curso de graduação, dando 

assim subsídios para que a gestão organizacional possa desenvolver ações visando amenizar 

os índices de evasão. Os Quadros 8, 9, 10 e 11 mostram como cada fator foi desagrupado e 

lista as principais causas identificadas.  

Quadro 8: Fator 1 - Relação Fatores, Meta Causas e Causas. 
FATORES  META CAUSAS CAUSAS 

F
A

T
O

R
 1

 
F

a
to

re
s 

re
la

ci
o

n
a

d
o

s 
à

 i
n

st
it

u
iç

ã
o

 

Q10 
Falta de assistência estudantil (bolsas, 

moradia, RU, saúde, etc.). 

Assistência estudantil 

Disponibilidade de bolsas de pesquisa 

Mobilidade estudantil 

Moradia estudantil 

Programas de apoio para alunos carentes 

Restaurante universitário 

Acompanhamento psicológico 

Problema de saúde 

Q13 
Você tinha dificuldades para se deslocar 

até o campus. 
Deslocamento até o campus 

Q16 Sofreu algum tipo de preconceito. 

Preconceito de gênero 

Preconceito racial 

Preconceito social 

Q19 
Dificuldade de adaptação na cidade sede 

do curso. 

Mora em outra cidade e o deslocamento é 

difícil 

Mora em outra cidade e não se adaptou a Santa 

Maria 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 9: Fator 2 - Relação Fatores, Meta Causas e Causas. 

FATORES  META CAUSAS CAUSAS 
  
 F

A
T

O
R

 2
 

F
a

to
re
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re

la
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o
n

a
d

o
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a
o
 c

u
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o
 

Q1 

O curso e/ou universidade não 

atenderam suas expectativas  

(currículo, prestígio, compromisso 

institucional, etc.). 

 

Obs. Esta meta causa considera todos os 

níveis de evasão (Figura 1). 

Currículo inadequado 

Currículo rígido 

Curso não possui prestígio 

Insatisfação com o curso 

Não atendeu as expectativas 

Pré-requisitos rígidos 

Baixo compromisso institucional 

Insatisfação com a instituição 

Sistema de avaliação inadequado 

Reconhecimento da Instituição 

Q2 
Os professores não atenderam suas 

expectativas. 

Conteúdo ministrado pelos professores 

Disponibilidade dos professores para interagir 

com os alunos 

Facilidade de dialogo com a coordenação 

Professores despreparados 

Relação Professor/Aluno 

Q3 
As disciplinas eram muito complexas e 

teóricas. 

Aulas teóricas e disciplinas complexas 

Falta de associação teoria/prática 

Inadequação entre os conteúdos 

Pouca ênfase em disciplinas profissionais 

Q7 
Falta de programas de integração entre 

alunos e professores. 

Integração acadêmica 

Recepção e acolhimento dos calouros 

Eventos culturais e esportivos 

Falta de integração (Colegas, professores, 

coordenação) 

 

Q17 

 

Mau desempenho em disciplinas com 

muitas reprovações e repetências. 

Alto nível de reprovações 

Falta constantemente às aulas 

Reprovações nos períodos iniciais 

Deficiência na educação básica 

 

Dificuldade de aprendizado 

Dificuldade para trabalhar em grupos de estudo 

Dificuldades em disciplinas específicas 

Imaturidade para estudos profissionais 

Não conseguia acompanhar a turma 

Problemas na leitura, escrita e interpretação 

Falta de cursos de nivelamento 

Necessidade de aulas de reforço 

Dificuldades de realizar estudos sistemáticos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 10: Fator 3 - Relação Fatores, Meta Causas e Causas. 

FATORES  META CAUSAS CAUSAS 
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Q6 
Os horários das aulas não eram 

compatíveis com os seus horários. 

Carga horária semanal 

Horários de oferta das disciplinas 

Q18 
O interesse por outras atividades deixou 

os estudos em segundo plano. 

Distração em outras atividades (Internet, jogos, 

redes sociais) 

Envolvimento com projetos de pesquisa 

Estar cursando outro curso 

Falta de atenção 

Falta de tempo para os estudos 

Q20 
Dificuldades para conciliar trabalho e 

estudos. 

Falta de apoio da empresa 

Horários de trabalho excessivo 

Trabalho versus estudo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 11: Fator 4 - Relação Fatores, Meta Causas e Causas. 
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Q9 
O curso e/ou universidade não era o 

desejado (2ª opção). 

Curso de segunda opção 

Formação prévia 

Transferência 

Q15 

Sua escolha pela profissão foi precoce,  

ocasionando uma escolha equivocada 

pelo curso. 

Desencanto da profissão 

Falta de orientação vocacional 

Falta de perspectivas profissionais 

Imaturidade 

Indecisão profissional 

Status social 

Visão de futuro e qualidade de vida 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os resultados obtidos com a aplicação do modelo de gestão do conhecimento aqui 

proposto explicitaram através da combinação de conhecimentos os atributos mais críticos de 

evasão na UFSM. Conforme mostrado no Quadro 7, seguindo a lógica da maior média, o 

estudo apontou que o fator de maior relevância é o Fator 4, que aponta causas relacionadas a 

escolha pelo curso, seguido pelos fatores, Fator 3, incompatibilidade com as necessidades 

pessoais, Fator 1, instituição e Fator 2,  curso.  

Ficou evidente, então, que os atributos que mais contribuíram para que os alunos 

envolvidos neste estudo evadissem de seus cursos estão diretamente relacionadas a fatores 

externos ao ambiente organizacional e que as políticas de gestão da universidade devem levar 

em consideração ações capazes de nortear a escolha do aluno pelo curso antes de ele entrar na 

universidade. O estudo realizado por Hoffmann (2016), que externalizou o conhecimento dos 



60 

 

especialistas da instituição em relação à evasão também apontou aspectos pessoais e 

motivacionais dos alunos como causa principal da evasão, onde estão incluídos os fatores 

relacionados à escolha pelo curso, o que confirma a importância deste fator no fenômeno da 

evasão. 

Sabe-se que ações direcionadas a alunos de ensino médio já acontecem na UFSM, mas 

mesmo assim as análises apontaram que a escolha pelo curso é o fator que mais contribui para 

evasão. Não é possível saber com este estudo se estas ações têm reduzido os índices de evasão 

causados pelo fator “escolha pelo curso”, mas olhando para o Gráfico 1 é possível saber que o 

número de evadidos tem aumentado com o passar dos anos, e que talvez as ações 

desenvolvidas pela instituição devam ser revistas. 

Acredita-se que os objetivos pretendidos com este estudo foram atingidos, visto que, 

todas as etapas foram seguidas conforme o modelo apresentado na Figura 4, neste sentido 

espera-se que os esforços aqui empregados sirvam de subsídios para a universidade traçar 

novas estratégias visando a diminuição dos índices de evasão. 

4.4 Aplicação do Modelo de Gestão 

O modelo de gestão do conhecimento baseia-se em três pilares de informações (Figura 

8), que, combinados produzem resultados que apontam tendências de evasão. 

Figura 8: Pilares de informações para o Modelo de Gestão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O conhecimento em relação às causas de evasão apontadas pelos alunos evadidos foi 

explicitado através da análise fatorial conforme os resultados apresentados na seção anterior. 

O estudo desenvolvido por Hoffmann (2016) apresentou em forma de painel de análise os 

principais fatores de evasão na visão dos especialistas, o Quadro 12 mostra estes fatores 

classificados por ordem de importância e suas possíveis causas. 

Quadro 12: Painel dos especialistas. 

Fatores Possíveis Causas 

1. Aspectos pessoais e 

motivacionais dos 

acadêmicos 

- Falha em relação à opção de curso 

- Frustração de expectativas prévias em relação ao curso 

- Visão de futuro e qualidade de vida do egresso na profissão 

- Dificuldades financeiras 

- Integração acadêmica 

2. Causas relacionadas ao 

desempenho acadêmico 

- Baixa frequência e reprovações 

- Formação prévia 

- Facilidade de aprendizado 

- Tempo disponível para o curso 

- Distração em outras atividades 

3. Causas Acadêmicas 

relacionadas ao Curso 

- Mercado de trabalho para concluintes no curso 

- A estrutura dos cursos 

- Infraestrutura necessária 

- Corpo docente do curso 

- Atendimento da coordenação 

4. Causas Acadêmicas 

relacionadas à Instituição 

- O reconhecimento da Instituição na comunidade 

- Ambiente de estudo e vivência 

- Assistência Estudantil 

- Serviços oferecidos 

- Deslocamento até o campus 
Fonte: Hoffmann (2016) 

Com o conhecimento extraído por estes estudos e com o apoio dos sistemas de 

informação torna-se possível sinalizar algumas tendências de evasão para os gestores. A 

seguir são citados alguns exemplos que podem ser identificados através do Sistema de 

Informação:  

Quadro 13: Exemplos de identificação de tendências 

Fator de tendência Como identificar tendência 

Baixa Frequência e 

Reprovações 

Através de relatórios podem ser gerados indicadores que 

apontem esta tendência. 

Curso de 2ª opção Sabendo que o aluno está matriculado em um curso como 

2ª opção é possível acompanhar o seu desempenho. 

Currículo rígido Através de indicadores de desempenho é possível fazer 

uma análise da turma identificando que talvez o problema 

seja o currículo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Uma vez identificados os fatores de tendência à evasão (Quadro 13) torna-se possível 

o desenvolvimento de ações que possam de alguma forma amenizar a ocorrência deste 

fenômeno. Sabendo-se que um aluno venha apresentando alto índice de reprovação, ou que no 

transcorrer do semestre ele está faltando muito às aulas, estes indicadores acendem um alerta 

de que o aluno apresenta um cenário de tendência à evasão, desta forma cabe ao gestor pensar 

alguma estratégia de retenção deste aluno para impedir que ele abandone os estudos. 

É valido ressaltar que nem sempre o motivo de uma evasão se refere apenas ao aluno, 

sendo assim indicadores que possam mostrar o desempenho de uma turma ou até mesmo o 

seu índice de frequência de modo geral podem sinalizar que a tendência pode estar 

relacionada ao currículo ou até mesmo ao professor da disciplina. 

Estes resultados demonstram que a aplicação deste modelo de gestão é viável e que 

possui uma grande capacidade de identificação destas tendências, porém no momento de 

traçar as estratégias de gestão, cada gestor deve levar em consideração as particularidades do 

seu ambiente, tais como: alunos, docentes, curso, turma, entre outros. 

Após apresentados os resultados e discutidos suas consequências, o capitulo seguinte 

apresenta as considerações finais em relação à pesquisa desenvolvida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho propõe um modelo de gestão do conhecimento que identifica os fatores 

mais críticos que influenciam nas evasões de cursos de graduação em universidades. O 

modelo extrai através de entrevistas as informações relativas aos motivos específicos que 

motivaram os alunos de graduação a abandonarem um curso superior, e, também extrai da 

literatura as principais causas de evasão já verificadas em outros estudos.  

Por meio das informações coletadas (causas de evasão), e da combinação de diferentes 

estudos, que de alguma forma explicitaram algum conhecimento sobre evasão, é que esta 

pesquisa se ancorou para gerar novos conhecimentos, onde, através de uma análise estatística 

fatorial identificou-se os principais fatores contribuintes para evasão na instituição 

pesquisada. Este processo segue o modelo de gestão do conhecimento proposto neste trabalho 

(Figura 4) e também o ciclo inspirado na espiral do conhecimento (Figura 8), sendo capaz de 

auxiliar a instituição em suas estratégias de gestão da evasão com um alto grau de 

confiabilidade, conforme demonstrado nas seções anteriores. 

Figura 9: Ciclo do modelo de Gestão do Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O estudo de caso demonstrou a eficácia do modelo de gestão do conhecimento 

desenvolvido nesse trabalho, pois ele explicitou os atributos com maior influência nas evasões 
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ocorridas na instituição de forma precisa utilizando-se de análises estatísticas robustas e com 

um alto grau de confiabilidade. 

O principal benefício deste modelo de gestão do conhecimento é a combinação de 

conhecimentos em uma única análise, otimizando o resultado de vários processos. Essa visão 

holística, na qual os estudos são combinados em um todo único e integrado, permite um 

resultado mais abrangente e confiável. 

O experimento demonstra que o modelo proposto é apropriado para identificar os 

fatores críticos de evasão na instituição como um todo, diferentemente da maioria das 

abordagens que normalmente se utilizam de um curso em específico em seus estudos de caso, 

e, demonstra que esta proposta tem uma abordagem genérica e pode ser aplicada a outras 

universidades.  

Espera-se que esse modelo contribua com a gestão do conhecimento organizacional, 

internalizando o conhecimento e valorizando novas ações no sentido de minimizar a evasão 

de alunos dos cursos de graduação.  

5.1 Trabalhos Futuros 

Visto a complexidade do tema e a importância da gestão deste fenômeno, vários outros 

trabalhos podem dar seguimento a esse estudo, como demonstrado na Figura 3 a Espiral do 

Conhecimento segue um fluxo contínuo onde o conhecimento gera conhecimento e para isso a 

gestão organizacional deve sistematicamente evoluir neste tema. 

De forma a complementar o que foi externalizado nesta pesquisa, trabalhos futuros 

podem desenvolver indicadores de gestão no sistema de informação através de consultas, 

relatórios, entre outros, internalizando o conhecimento e disponibilizando-os para os gestores. 

Trabalhos adicionais podem aplicar a metodologia utilizada neste trabalho também aos 

especialistas comparando seus resultados. 

Outros trabalhos também podem segmentar os resultados das análises em cursos, 

cotas, campi, entre outros para focar a gestão em amostras mais específicas. 

Para que este trabalho tenha um resultado mais efetivo aconselha-se, depois de 

realizadas estratégias de gestão, que este modelo seja aplicado novamente com a finalidade de 

validar a eficácia das ações aplicadas e apontar novos indicadores, e desta forma tornar o 

modelo sistemático em relação à gestão do conhecimento organizacional. 
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