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RESUMO 

 
 

DESEMPENHO ACADÊMICO NO ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE 

CONTEXTUAL 

 
 

AUTORA: Luci Annee Vargas Carneiro 
ORIENTADORA: Fabiane Romano de Souza Bridi 

 
 

Na última década efetivou-se no Brasil um conjunto de políticas públicas 
de ampliação do acesso ao Ensino Superior que culminaram com o aumento 
significativo de vagas em instituições públicas e privadas atingindo um público 
antes excluído desta etapa de ensino. Pesquisas atuais apontam que o 
percurso acadêmico no Ensino Superior para muitos estudantes é marcado por 
dificuldades e barreiras que acabam por limitar o potencial acadêmico. A 
dissertação aqui apresentada descreve e analisa índices de rendimento 
acadêmico da Universidade Federal do Pampa- Campus Alegrete nos anos 
letivos de 2015 e 2016. O estudo tem como objetivo geral analisar índices de 
evasão e  retenção visando o levantamento de estratégias de superação desta 
problemática. A metodologia de cunho qualitativo está baseada em uma 
análise documental de dados institucionais obtidos nos sistemas de informação 
da Universidade e nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação do 
Campus. Os índices de rendimento acadêmico expressos neste estudo 
demonstram elevados índices de retenção em componentes curriculares 
básicos comuns aos cursos, evasão acentuada no primeiro ano da graduação 
e baixo desempenho acadêmico de ingressantes. Os resultados apontam  
grandes desafios no enfrentamento  dos fenômenos da retenção e da evasão, 
bem como na superação das dificuldades de aprendizagem vivenciadas pelos 
estudantes, especialmente os ingressantes. As conclusões apontam para a 
necessidade coletiva de repensar práticas curriculares e pedagógicas no 
Campus. 
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ABSTRACT 
 
 

ACADEMIC PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION: A CONTEXTAL 
ANALYSIS 

 
 

AUTHOR: Luci Annee Vargas Carneiro 
ADVISOR: Fabiane Romano de Souza Bridi 

 
 

In the last decade, a set of public policies for expanding access to higher 
education has taken place in Brazil, culminating in a significant increase in 
vacancies public and private in institutions reaching a public previously 
excluded from this stage of education. Current research indicates that the 
academic course in Higher Education for many students is marked by difficulties 
and barriers that end up limiting academic potential. The dissertation presented 
here describes and analyzes the academic performance indexes of the Federal 
University of Pampa - Campus Alegrete in the academic years of 2015 and 
2016. The general objective of this study is to analyze evasion and retention 
indexes, aiming at surveying strategies to overcome this problem. The 
qualitative methodology is based on a documental analysis of institutional data 
obtained in the information systems of the University and in the Pedagogical 
Projects of the graduation courses of the Campus. The academic achievement 
indexes expressed in this study demonstrate high retention rates in basic 
curricular components common to the courses, evasion accentuated in the first 
year of graduation and low academic performance of entrants. The results point 
to great challenges in coping with the phenomena of retention and evasion, as 
well as in overcoming the learning difficulties experienced by students, 
especially the entrants. The conclusions point to the collective need to rethink 
curricular and pedagogical practices in the Campus. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cenário do Ensino Superior no Brasil alterou-se significativamente na 

última década como resultado de políticas públicas de ampliação do acesso 

implantadas pelo governo federal. O aumento no quantitativo de vagas 

possibilitou o ingresso na Universidade de camadas antes excluídas deste nível 

de ensino. No entanto, os números ainda não são próximos do ideal, 

considerando que expressivo quantitativo da população brasileira continua fora 

do Ensino Superior. Para os que acessam, a problemática qualidade e 

permanência emerge neste cenário, uma vez que o acesso não é suficiente, é 

preciso garantir o desenvolvimento do estudante em seu percurso acadêmico 

visando seu ingresso no mundo profissional. 

A realização desta pesquisa insere-se na proposta do Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM, Linha de 

Pesquisa: Gestão Pedagógica e Contextos Educativos, adotando como 

contexto a Unipampa- Campus Alegrete por se tratar do local de atuação 

profissional da pesquisadora1. 

A Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA2foi criada com o 

objetivo de desenvolver a metade sul do Rio Grande do Sul, região 

historicamente marginalizada das políticas educacionais de acesso ao Ensino 

Superior. Desta forma, vem contribuindo com o processo de inclusão de jovens 

e adultos nesta etapa de ensino. 

Esta inclusão traz consigo muitos estudantes que chegam à 

Universidade apresentando necessidades e dificuldades de aprendizagem que 

demandam um “cuidado” e apoio específico por parte da instituição. Estas 

necessidades e dificuldades são em muitos casos oriundas de “carências” da 

educação básica, fragilidades nos processos de leitura e interpretação, escrita 

                                                           
1A pesquisadora é graduada em Pedagogia e especialista em Gestão Educacional, atua como 
Pedagoga – Técnica Administrativa em Educação-TAE, na Universidade Federal do Pampa- 
UNIPAMPA desde setembro de 2013. Exerce funções de orientação e apoio as atividades de 
ensino no Núcleo de Desenvolvimento Educacional-NuDE, desta universidade.  
2A UNIPAMPA está organizada em dez campi localizados nos municípios de: Alegrete, Bagé, 

Caçapava, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, São Borja, São Gabriel, Santana do Livramento e 
Uruguaiana, com áreas diversas de formação em nível de graduação e pós-graduação.  
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e raciocínio lógico-matemático, falta de hábitos de estudo, entre outras causas, 

agravadas, pela conjuntura cultural, econômica e social das famílias3. 

A UNIPAMPA em Alegrete oferta cursos na área tecnológica, mais 

especificamente Engenharias (Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de 

Telecomunicações) e Computação (Ciência da Computação e Engenharia de 

Software). Isto implica em uma composição de corpo docente extremamente 

técnica, com uma forte formação em pesquisa nestas áreas. 

Componentes curriculares como Cálculo e Física, Álgebra Linear e 

Geometria Analítica, entre outros pertencentes à base comum dos cursos no 

Campus Alegrete, apresentam grandes índices de reprovação. Além disso, os 

cursos também apresentam elevadas taxas de evasão e baixa conclusão por 

turma de ingressantes. Destacam-se como alguns fatores para estes 

fenômenos: as dificuldades no que tange aos conhecimentos de Matemática e 

Física, com as quais os estudantes ingressam na Universidade; a postura dos 

discentes em relação ao curso e seus hábitos de estudo; a motivação para 

fazê-lo. Na outra ponta, as metodologias docentes precisam ser repensadas, 

para atender este público que ingressa na UNIPAMPA hoje e garantir maior 

sucesso na formação profissional dos acadêmicos. 

Esta pesquisa versa sobre os elevados índices de evasão e retenção e 

as dificuldades que os geram, suas origens, variáveis, contextos e em formas 

de superá-las. Para tanto, o objetivo geral consistiu em analisar índices de 

retenção e evasão visando o levantamento de estratégias de superação desta 

problemática. Os objetivos específicos são: conhecer o rendimento 

acadêmico dos ingressantes nos anos de 2015 e 2016; conhecer o rendimento 

dos componentes curriculares ofertados nos anos de 2015 e 2016; e 

sistematizar possíveis ações a serem desenvolvidas em âmbito institucional 

visando a construção de estratégias de enfrentamento . 

São  adotadas estratégias de superação desta problemática nos mais 

diferentes cursos da instituição, seja de forma institucional ou local em cada 

                                                           
3 Estas afirmações iniciais decorrem de percepções da pesquisadora  que partem das experiências 
profissionais vivenciadas enquanto Pedagoga na UNIPAMPA. Nesta função participa de discussões 
institucionais sobre as dificuldades dos estudantes, realiza  acompanhamento de processos como 
matrícula e programa de bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade social, além do 
atendimento cotidiano de estudantes e professores acerca dos processos de ensino e aprendizagem. 
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Campus. Entretanto, no Campus Alegrete, inexistem estudos específicos sobre 

os índices mencionados. Pelo exposto, justifica-se a proposição desta pesquisa 

pelo entendimento de que a mesma poderá contribuir com o desenvolvimento 

acadêmico do Campus. 

O estudo está organizado em quatro capítulos. No primeiro apresenta-se 

um recorte histórico sobre as políticas públicas de Ensino Superior no Brasil 

com foco na inclusão social promovida pelas recentes políticas de ampliação 

do acesso a este nível de ensino. O segundo capítulo propõe uma discussão 

sobre a aprendizagem no Ensino Superior de acordo com autores que debatem 

o tema. O terceiro capítulo trata dos encaminhamentos metodológicos do 

estudo, caracterizado como qualitativo e realizado através da análise 

documental. O quarto e último capítulo apresenta os dados e análises 

produzidas. 

A pesquisa aqui apresentada reflete a preocupação com a melhoria do 

desempenho acadêmico dos estudantes, sua efetiva permanência na 

Universidade com qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: UM OLHAR 

SOBRE O ACESSO E A INCLUSÃO SOCIAL 

 

O Ensino Superior no Brasil caracterizou-se tradicionalmente por ser 

excludente, aos mais bem preparados estavam disponíveis as vagas das 

instituições públicas e aos mais ricos as mais conceituadas instituições 

privadas. Aos pobres e assalariados as possibilidades eram mínimas e ficavam 

condicionadas estritamente a um grande esforço individual. Este cenário vem 

se modificando recentemente em virtude de políticas públicas federais tais 

como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais- REUNI e o Programa Universidade para Todos -

PROUNI. É sabido que estas políticas carregam o peso do projeto neoliberal 

que fundamenta boa parte de toda essa expansão recente do Ensino Superior 

no Brasil, mesmo assim, estas trazem também, impactos positivos no âmbito 

da inclusão social. 

Entretanto, esta inclusão recente de muitos sujeitos antes excluídos do 

Ensino Superior traz de modo latente a problemática da permanência neste 

nível de ensino com qualidade. 

 

 

1.1 Percurso histórico das políticas públicas de ensino superior no Brasil 

 

Diferentemente do que ocorreu em colônias espanholas na América 

Latina, no Brasil o surgimento da Universidade é tardio. A criação de 

faculdades isoladas surge como uma política imperial instalada apenas com a 

vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808, visando à formação 

dos quadros para atendimento de demandas da corte. Somente na década de 

1920 foi finalmente criada à primeira Universidade brasileira, a Universidade do 

Rio de Janeiro. 

 

Apoiado na Reforma de 1915, O Governo Federal cria, em 1920, 
através do Decreto n.º 24.343, a primeira instituição universitária no 
País, a Universidade do Rio de Janeiro, sendo o Reitor e os diretores 
das unidades nomeados pelo Presidente da República. O controle 
sobre as universidades federais, a partir daí, torna-se cada vez mais 
explícito. Com a reforma do Ensino Superior promovida pelo Ministro 
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Francisco Campos, em 1931, um ponto bastante acentuado é a 
concessão da autonomia relativa à universidade, como uma 
preparação para a autonomia plena. Apesar da justificativa de não ser 
possível, naquele momento, conceder-lhes “autonomia plena”, tanto 
no plano didático, como no administrativo, a questão ficou, a rigor, em 
aberto. (FÁVERO, 1999, p.2). 

 

Para Dourado (2011), o desenvolvimento do Ensino Superior no país, 

desde o princípio, se dá a partir de políticas e condições objetivas que 

permitem o desenvolvimento e coexistência de faculdades isoladas, institutos e 

Universidades, porém estas últimas em menor escala. Argumenta que o 

complexo cenário do Ensino Superior no Brasil se desenha marcado 

fortemente pelo embate entre defensores do ensino público e do ensino 

privado. Segundo o mesmo autor, na década de 50 e início da década de 60 

são federalizadas Instituições de Ensino Superior (IES) e criadas universidades 

federais públicas, sendo este um momento importante para a história da 

Educação Superior. 

Em sequência, o período do Regime Militar ganha destaque no histórico 

brasileiro, pelo desenvolvimento de condições que levaram a ampliação do 

Ensino Superior no país, porém, na esfera privada. Houve aumento da 

demanda por educação superior associada ao crescimento das camadas 

médias e aumento de oportunidades de trabalho com a modernização da 

economia e máquina estatal, com o denominado “milagre econômico”. 

(SANTOS; CERQUEIRA, 2009). 

O setor público não atendeu esta demanda por falta de estrutura e 

planejamento, porém, o setor privado foi capaz de absorvê-la, concentrando-se 

na oferta de cursos de baixo custo e no estabelecimento de exigências 

acadêmicas menores, tanto para o ingresso como para o prosseguimento dos 

estudos. “As instituições privadas de ensino superior tornaram-se um grande 

negócio”. (SANTOS; CERQUEIRA, 2009, p.6). 

Os militares apoiados em um modelo desenvolvimentista de país e 

inspirados no sistema americano, firmaram um acordo entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a United States Agency for International Development 

(USAID), com a finalidade de introduzir reformas no sistema educacional 

brasileiro em todos os níveis.  Como consequência deste acordo foram 
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implementadas mudanças na estrutura universitária através da Lei nº 5540/68 

e dispositivos complementares. 

Pressupostos da reforma: qualificar mão-de-obra para o mercado, 

produtividade e interação com empresas. O referido acordo gerou mudanças 

em todos os níveis de ensino da educação pública brasileira. (DOURADO, 

2001; VIEIRA 2007). 

Segundo Santos & Cerqueira (2009, p.5): 

 

A reforma dos militares continha basicamente as seguintes 
mudanças: extinção da cátedra; fim da autonomia das faculdades; 
criação de institutos, faculdades e/ou escolas; introdução do sistema 
de créditos; ciclo básico antes da formação profissional; garantia da 
representação discente e docente; ingresso contínuo por carreiras e 
currículos mínimos fixados pelo MEC (não à flexibilização). 
A ampliação do acesso se deu nos cursos tradicionais, na 
organização da rede federal; no estímulo à pesquisa e na qualificação 
pela Capes e pelo CNPq; foi criado um programa modular de apoio à 
pós-graduação e à pesquisa e a introdução do regime de tempo 
integral para docentes. 

 
 

Decorre desta reforma a institucionalização da pós-graduação pública e 

a criação de universidades federais em regime fundacional. No entanto, as  

mudanças propostas pelos militares, não foram implementadas integralmente, 

as reformas curriculares não foram significativas e a ampliação de vagas 

ocorreu apenas na multiplicação de matrículas em cursos tradicionais, sem 

atingir a demanda necessária. 

A década de 80 é marcada pelo processo de abertura política, a nova 

Constituição em 1988 afirma para a Educação Superior o princípio da 

autonomia, embora o mesmo não tenha sido implementado de imediato. A 

Constituição Federal afirma princípios de uma universidade como dever do 

Estado, privilegia a produção do conhecimento de forma integrada ao ensino, 

acrescenta a extensão a esta integração e consagra o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades. 

(VIEIRA, 2007). 

Registra-se também um processo de contenção da expansão da 

educação privada por parte do então Conselho Federal de Educação (CEF), 

sem, contudo, conseguir conter a lógica já instaurada de expansão deste setor. 

O sistema de Ensino Superior público sofre com a crise econômica instalada na 
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América Latina e com a crise política nacional diante da abertura democrática. 

São anos marcados pelo sub-financiamento, grandes greves de professores, 

técnicos e alunos, estagnação na oferta de vagas, graves problemas 

administrativos, entre outras consequências negativas. (DOURADO, 2001, 

2011). 

A retomada do avanço no processo de massificação do Ensino Superior 

privado caracteriza a década de 90. Este processo deu-se por meio de 

regulamentações estatais que efetivaram a diversificação das formas de 

organização das instituições com a flexibilização nos processos de criação de 

IES como centros universitários, faculdades, faculdades integradas e institutos. 

Neste processo proliferam-se as instituições não universitárias.  Ocorreu 

expressivo investimento do governo no financiamento do setor privado com 

recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

para as IES, para financiamento estudantil – crédito educativo e Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)4. Neste contexto, a 

década é marcada também pelo congelamento de  investimentos e salários nas 

universidades públicas, gerando precarização do trabalho nas universidades. 

Tais políticas são características da reforma do Estado proposta pelo governo 

numa perspectiva de redução da ação estatal em políticas públicas sociais 

pautadas pelas regulações estabelecidas por instituições internacionais, como 

o Banco Mundial. 

 

Por meio de diferentes dinâmicas e políticas, o cenário da educação 
superior, sobretudo, após 1995, vai-se traduzir por regulamentações 
pelo poder público federal, de maneira centralizada, sobretudo para 
as instituições públicas federais e privadas. Tais dispositivos legais 
vão naturalizar a diversificação e diferenciação da educação superior 
e contribuir para a intensificação dos processos de expansão das 
IES, sobretudo do setor privado, numa escala sem precedentes na 
educação nacional e, ao mesmo tempo, contribuir para a alteração da 
lógica e das dinâmicas organizativas das IES públicas, principalmente 
as federais. (DOURADO, 2011, p.56). 

 
 

Cabe destacar ainda na década de 90, a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB 9.394/96. Segundo Vieira (2007), esta lei 

                                                           
4O Fies é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar estudantes de cursos 

de graduação regularmente matriculados em instituições de ensino privadas cadastradas no 
programa. 
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introduziu um conjunto de modificações importantes no sistema educacional 

brasileiro. No tocante a Educação Superior, destaca-se: regulamentação de 

formas diferenciadas de processo seletivo, inclusão de diretrizes curriculares 

para os cursos de graduação, diferenciação institucional introduzida pelo artigo 

455  e regulamentada pelo Decreto 2306/976. 

Outras regulamentações trazidas pela LDB  impactam diretamente no 

Ensino Superior: gratuidade do ensino público em todos os níveis, embora em 

alguns casos de pós-graduação esse dispositivo não tenha se concretizado; 

gestão democrática do ensino público; indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, autonomia universitária. 

Em sequência, já nos anos 2000 teremos o Plano Nacional de Educação 

aprovado em 2001, trazendo alguns indicadores para a Educação Superior, a 

saber: diversificação do sistema por meio de políticas de expansão da 

educação superior, não ampliação de recursos vinculados ao governo federal 

para esse nível de ensino, aferição da qualidade de ensino mediante sistema 

de avaliação, cabe ressaltar aqui a ênfase no produto em relação ao processo, 

seguindo uma lógica do cenário mundial; destaque para o papel da educação a 

distância. Para Dourado (2011, p.57), a ausência de “mecanismos concretos de 

financiamento, [...] contribuíram para a consolidação de novos formatos de 

privatização desse nível de ensino, respaldada pela interpenetração entre as 

esferas pública e privada”. 

O Brasil adentra o século XXI com um grande déficit de vagas no Ensino 

Superior. A mercantilização do Ensino Superior promovida pelas estratégias 

neoliberais continua a dominar o cenário nacional. As políticas governamentais 

de universalização da Educação Básica geraram uma demanda latente para a 

Educação Superior no país. A União responsável por fomentar o Ensino 

Superior, conforme preconizam a Constituição Federal e a LDB, não conseguiu 

criar condições para absorção de estudantes que concluem o Ensino Médio 

                                                           
5 Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 

privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.  
6Regulamenta, para o Sistema Federal de Ensino, as disposições contidas no art. 10 da 

Medida Provisória nº 1.477-39, de 8 de agosto de 1997, e nos arts. 16, 19, 20, 45, 46 e § 1º, 
52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras 
providências. Revogado pelo Decreto nº 3.860/2001, de 9 de julho de 2001, que dispõe sobre a 
organização do ensino superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências. 
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anualmente e de uma expressiva demanda acumulada.Entretanto, neste 

período houve grande cobrança do mercado por profissionais capacitados a 

nível superior e também da sociedade pela ampliação de vagas, fatores que 

contribuirão para as políticas públicas do início dos anos 2000. 

 

 

1.2 As recentes políticas públicas de ensino superior no Brasil 

 

A partir do governo do Presidente Luís Inácio da Silva (2003-2010), 

pode-se observar a significativa implementação de políticas públicas de Ensino 

Superior voltadas para a ampliação do acesso. Este governo trabalhou com um 

conjunto de novas políticas, assim como deu continuidade e ampliou ações do 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

Quanto à referida manutenção de políticas destaca-se: incremento do 

recente sistema de avaliação das IES; fortalecimento do Exame Nacional do 

Ensino Médio- (ENEM); ampliação FIES, entre outras. A necessidade de elevar 

os índices de escolaridade da população, as demandas do mercado por mão 

de obra qualificada aliadas a conjuntura internacional são elementos 

propulsores das políticas de ambos os governos citados. 

De acordo com dados do Relatório Técnico do Censo da Educação 

Superior (BRASIL, 2014), o total de alunos matriculados atingiu 7,3 milhões em 

2013, um crescimento estimado em quase 300 mil matrículas em comparação 

com 2012.  No período compreendido entre 2012 a 2013, as matrículas 

acenderam 3,8%, destas 1,9% na rede pública e 4,5% na rede privada. O 

panorama universitário aponta 32 mil cursos de graduação, distribuídos em 2,4 

mil instituições de ensino superior, sendo 301 públicas e 2 mil particulares. 

Percebe-se que apesar do incremento da atuação pública neste setor, o ensino 

privado propaga-se acentuadamente. 

Ainda de acordo com o referido censo, as universidades concentram 

53,4% das matrículas e as faculdades ficam com 29,2%.  O número de 

ingressantes em cursos de graduação aumentou 76,4% considerando-se o 

período 2003 até 2013. Embora expressivo o aumento percentual no acesso na 

última década, os números indicam que apenas cerca de 30% da população 
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brasileira na faixa etária de 18 a 24 anos está cursando este nível de ensino. 

(BRASIL, 2014). 

Segundo Carmo e colaboradores (2014), o crescimento contínuo do 

ensino superior privado, ocorreu para atender a constante demanda da 

sociedade por cursos universitários. Para estes autores, desde a década de 

1990, a ampliação do acesso ao ensino superior se deu, essencialmente, pela 

ampla abertura de novas IES privadas, principalmente faculdades. Analisando 

o período de 2001 a 2010, os pesquisadores registram um salto na atuação 

privada de 1.208 instituições em 2001 para 2.100 em 2010, crescimento de 

74% em uma década. Em quantitativo de alunos, o crescimento foi de mais de 

126%, considerando o mesmo período. 

Resguardados os impactos positivos para a inclusão social, diminuição 

de desigualdades e para o desenvolvimento educacional, é importante destacar 

que parte das políticas atuais fortaleceram uma lógica mercadológica da 

Educação Superior gerando competitividade entre as IES públicas e também 

seguiram a fortalecer o Ensino Superior privado com a utilização de recursos 

públicos. 

Com base nos autores: Vieira (2007), Santos; Cerqueira (2009), 

Dourado (2001,2011), Simões e Mello Neto (2012), bem como a partir da 

leitura de textos oficiais disponíveis na página do MEC, elencam-se abaixo as 

principais políticas atuais para o Ensino Superior, focadas na ampliação do 

acesso: 

 

a) Incremento do financiamento das instituições de ensino federais através 

da ampliação de recursos, principalmente na política de expansão e 

interiorização das instituições federais, por meio de vários mecanismos, 

como: 

- Criação de extensões das Universidades Federais em cidades do 

interior; 

- Criação de novas universidades federais; 

-Expansão e transformação de Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs) em Institutos Federais de Educação Tecnológica 

(IFETs), com a decorrente criação de novos cursos; 
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- Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades 

Federais (REUNI), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a 

permanência na Educação Superior. O Reuni foi instituído pelo Decreto 

nº 6.096, de 24 de abril de 2007, como uma das ações que integram o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

 

b) Abertura de vagas para docentes e técnicos administrativos nas 

instituições públicas federais visando à consolidação dessas instituições 

e possibilitando condições para a expansão de vagas e cursos, bem 

como a interiorização de parcela dessas IES; 

 

c) Institucionalização, por meio do decreto n. 5800, de 8 de junho de 2006, 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), direcionada à 

expansão e interiorização de cursos e programas, por meio da 

modalidade de educação a distância no país. Tal processo propiciou 

alterações substantivas nas Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) à medida que estas institucionalizaram políticas de 

regulamentação e ampliação da EAD; 

 

d) Reestruturação das políticas de financiamento da educação superior 

privada por meio: 

 

- Programa Universidade para Todos (PROUNI), instituído pela Medida 

Provisória (MP) nº 213, de 10 de setembro de 2004, convertida 

posteriormente na Lei nº 11.096 de 2004. Este programa surge com o 

objetivo de regular a atuação de entidades beneficentes de assistência 

social no Ensino Superior no que se refere à isenção fiscal das IES, 

além de promover o ingresso de estudantes oriundos da rede pública de 

ensino na educação superior. De acordo com dados de 2012 do Sistema 

do PROUNI (SISPROUNI), ao longo dos primeiros anos de existência, o 

programa já garantiu o acesso ao Ensino Superior a mais de um milhão 

de bolsistas brasileiros de baixa renda. 

-Aperfeiçoamento e ampliação do FIES. A partir de 2010, o fundo  

passou a ser operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação (FNDE), as mudanças abarcaram redução de juros e  maior 

facilidade para liberação dos financiamentos aos estudantes das IES 

privadas. 

 

e) Política de Cotas: o Programa de Cotas das Universidades e Instituições 

de Ensino Técnico e Médio Federais, instituído pela Lei no 12.711, de 29 

de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.824 de 11 de outubro de 2012. A partir 

destas normativas, garantiu-se que a metade das vagas de todos os 

cursos das instituições federais sejam reservadas a alunos que 

estudaram todo o nível médio em escola pública. Uma parte dessas 

vagas é reservada a pardos, negros e índios, outra parte aos estudantes 

com renda familiar igual ou menor que 1,5 salário mínimo per capita. 

 

f) Universalização do ENEM e criação do Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu). O ENEM , ao longo dos últimos anos, tornou-se  um instrumento 

de exame nacional de seleção para diversas universidades, 

praticamente substituindo o vestibular. O Sisu é o sistema informatizado, 

gerenciado pelo MEC, pelo qual instituições públicas de educação 

superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM. Através 

deste sistema as vagas são disponibilizadas de forma ampla e 

democrática, possibilitando aos estudantes de qualquer lugar do país 

concorrer às vagas ofertadas pelas universidades públicas participantes 

do Sisu. A dinâmica de chamadas do Sisu possibilita aos candidatos 

irem administrando suas chances de ingresso ao Ensino Superior, 

conforme seus interesses e condições, além permitir o gerenciamento 

de  outras formas de ingresso como: PROUNI, FIES, vestibulares ou 

outras seleções. 

 

g) Efetivação de apoio e programas direcionados à diversidade, com 

especial destaque às ações afirmativas (cotas, assistência estudantil, 

entre outros). Podemos destacar aqui o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) que objetiva a permanência de estudantes de baixa 
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renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições 

federais de ensino superior e o Programa INCLUIR que visa dotar as 

IFES de infraestrutura adequada ao ingresso e à permanência da 

pessoa com deficiência, ambos através de aporte financeiro as IES 

públicas. 

 

Contextualmente, citando o caso da Unipampa, é importante ressaltar a 

inexistência de recursos e profissionais suficientes para dar conta dos 

Programas de ações afirmativas e assistência estudantil.  Apesar de fortemente 

presentes no discurso oficial, na prática constitui-se em apoio para um pequeno 

número de estudantes, deixando boa parte sem assistência. 

Simões e Mello Neto (2013, p.5) refletem sobre o impacto dessas 

recentes políticas de modo bastante interessante: 

 

No imaginário popular tais programas são a certeza de uma nova 
possibilidade de acesso a espaços que nunca haviam sido 
“disputáveis” à maior parte da população brasileira, pois se 
apresentam ao menos como bandeira aparente, na defesa da 
igualdade de oportunidades de acesso para todos. Ao financiar a 
educação superior aos estudantes de baixa renda e garantir o acesso 
a vagas – sejam elas públicas ou privadas - a indivíduos que antes 
não teriam esta oportunidade, faz crer que funcionará como um 
mecanismo de garantia para que todo e qualquer estudante tenha 
acesso à educação superior de qualidade. Entretanto, estes 
Programas não trazem em sua origem uma rediscussão do papel da 
Educação Superior no Brasil e não se propõem a observar o real 
impacto de tais políticas na educação brasileira como um todo, assim 
como não observam as possíveis transformações causadas por um 
inédito acesso ao ES em estudantes contemplados e os seus pares. 
(2012, p5, grifo nosso). 
 

 

O trecho destacado traz para a discussão o impacto das políticas de 

acesso na qualidade do Ensino Superior, pensando na aprendizagem e na 

formação profissional dos sujeitos que agora se inserem neste nível de ensino. 

Algumas questões emergem para reflexão: Para além do acesso, as políticas 

estão garantindo oportunidades de aprendizagem e permanência na 

Universidade para todos? Estaremos reproduzindo o fracasso escolar, agora 

em larga escala também no Ensino Superior?  Como a falta de qualidade da 

Educação Básica tem afetado a aprendizagem no Ensino Superior?  Como a 

dinâmica curricular está sendo pensada para garantir a inclusão no contexto 
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das aprendizagens? Como os serviços de apoio pedagógico e assistência 

estudantil estão sendo equipados para atendimento das novas demandas? 
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2 APRENDIZAGEM E PERCURSO ACADÊMICO NO ENSINO SUPERIOR 

 

A aprendizagem pode ser caracterizada de diferentes formas de acordo 

com a orientação teórica que seguimos, optou-se aqui por utilizar uma 

abordagem conceitual vinculada ao pensamento sistêmico. Segundo Capra 

(1996), as ideias sistêmicas aparecem com frequência na ciência como uma 

oposição às concepções mecanicistas. 

O pensamento sistêmico pode ser entendido como uma nova forma de 

percepção da realidade.  Para Capra (1996), os problemas atuais não podem 

ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, ou seja, interligados e 

interdependentes. O princípio a destacar é que “o todo é mais que a soma das 

partes, desta forma o sistema é um todo integrado cujas propriedades 

essenciais surgem das inter-relações entre suas partes”. Este princípio tem 

origem na Teoria Geral de Sistemas7. Em suma, para entender a realidade é 

necessário analisá-la dentro de um contexto e estabelecer a natureza de suas 

relações. 

Na visão sistêmica, o mundo é visto como um todo indivisível e o 

indivíduo a partir das relações com os outros e com o mundo que o rodeia. 

Pensar e agir numa perspectiva sistêmica significa “compreender a existência 

de interconexões entre os objetos, entre sujeito e objeto, corpo e mente”, 

facilitando assim a “abertura de novos diálogos entre mente e corpo, entre 

interior e exterior, cérebro direito e esquerdo, consciente e inconsciente, 

indivíduo e seu contexto, ser humano e o mundo da natureza”. (MORAES, 

1996, p 11). 

Em educação, o ponto de vista sistêmico diz respeito ao entendimento 

do processo educativo como um sistema. A este respeito, Farinha (1990), 

argumenta que a educação, como fenômeno particularmente humano, não 

pode ser concebida de forma isolada, pois é influenciada por outras ciências. 

Para este autor, o fenômeno educativo acontece no contexto de sistemas. 

                                                           
7A Teoria Geral de Sistemas (T.G.S.) surgiu com os trabalhos do biólogo austríaco Ludwig von 

Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968. Para Bertalanffy, um sistema deveria ser definido 
como um complexo de elementos em continua interação. Essa interação se aplicava a 
qualquer componente da mesma. A teoria geral dos sistemas pode ser aplicada a todo e 
qualquer ramo da ciência, uma teoria interdisciplinar. (ALMEIDA, 2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
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Do ponto de vista da Neurociência, todas as áreas cerebrais estão 

envolvidas no processo de aprendizagem e as emoções são de fundamental 

importância no processamento das informações. A aprendizagem constitui-se 

em uma alteração biológica na comunicação entre os neurônios, quando forma-

se uma rede interligada em que a informação aprendida pode ser evocada e 

retomada com relativa facilidade e rapidez. (RELVAS, 2009). 

Construímos conhecimentos desde as primeiras experiências de vida, 

para tal, junto ao nosso organismo, faz-se necessário o meio para que haja o 

contato sensorial, visual, sinestésico, afetivo, cultural que envolve o sujeito. 

Percebendo o indivíduo inserido dentro de um todo, em relação e em constante 

movimento, construindo-se e reconstruindo-se indefinidamente e na inter-

relação com o sistema, no qual partes e todo se retroalimentam. Nesse 

processo, são geradas as aprendizagens. (ALVES, 2015). 

Ao considerarmos a aprendizagem como movimento complexo 

imbricado no processo educativo formal, duas questões emergem nesse 

estudo, os processos de ensino e aprendizagem e a não aprendizagem no 

contexto acadêmico. Ensinar e aprender nem sempre caminham juntos por 

diversas razões: dificuldades de comunicação, emoções, condições prévias, 

metodologias, motivação, entre outras, indicando dificuldades do sujeito que 

aprende, do sujeito que ensina, mas principalmente dificuldades que se 

estabelecem nas relações entre as partes e os elementos que compõe os 

processos de ensino e aprendizagem. 

Diferentes fatores de ordens múltiplas podem dificultar o aprendizado 

durante a infância e a adolescência. Habituais também no Ensino Superior, as 

dificuldades de aprendizagem podem ser decorrentes de déficits cognitivos que 

prejudicam a aquisição de conhecimentos, mas também, podem representar 

apenas o produto de problemas educacionais ou ambientais que não estão 

associados a um comprometimento cognitivo (ARAÚJO; TAVARES, 2011). 

Para Zago (2006) as dificuldades de aprendizagem exigem adaptações 

pedagógicas na Educação. Constitui-se como imperativo refletir acerca da 

atuação dos professores no confronto à questão apresentada. É preciso evitar 

que estudantes que cursam a Educação Básica na rede pública permaneçam 

com déficit de conteúdos elementares para a aprendizagem de conteúdos na 

graduação. Neste caso, adentrando ao Ensino Superior em tempos de 
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ampliação do acesso no Brasil as dificuldades permanecem e muitos 

estudantes não encontram na Universidade suporte suficiente para superá-las. 

Nesse sentido, ganha destaque a importância da realização de 

processos de avaliação que considerem o diagnóstico para o planejamento de 

situações de aprendizagem no Ensino Superior. Anastasiou (2003), ao discutir 

estratégias de ensino para a aula universitária ressalta que: o diagnóstico 

utiliza os dados colhidos antes ou durante todo o processo. Estes dados podem 

ser colhidos em “pre-testes”, sondagens do conhecimento dos alunos acerca 

dos temas, feitos através de diferentes estratégias. É fundamental diagnosticar 

não só o nível de domínio que o aluno já tem, como também, seu nível de 

dificuldade quanto ao objeto de estudo previsto. (ANASTASIOU, 2003). 

O maior acesso de estudantes oriundos de famílias com baixo poder 

aquisitivo e reduzido capital cultural na Universidade nos últimos anos, trazem 

para dentro dos cursos de graduação uma discussão recorrente e fundamental: 

a qualidade do ensino público. A recente universalização da Educação Básica 

promovida a partir da década de 90 não garantiu a qualidade do sistema de 

ensino público. Todos possuímos os mesmos direitos de acordo com a 

legislação brasileira, porém, nem todos temos oportunidades de desenvolver os 

mesmos níveis de conhecimento, tendo em vista o potencial individual. 

“Elimina-se, assim, a exclusão da escola, não a exclusão do acesso ao 

conhecimento, criando-se condições historicamente novas para demandas por 

qualidade de ensino”.  (OLIVEIRA, 2000, p.92). 

 

2.1 Pensando as dificuldades de aprendizagem e o currículo no Ensino 

Superior 

 

De acordo com Gesser; Ranghetti(2011, p.3), a estrutura que sustenta a 

prática de formação observada no Ensino Superior ainda preserva princípios 

tradicionais: “provocando um descompasso entre discurso, prática e demandas 

no âmbito da formação humana e profissional”. Na educação de modo geral 

vemos que os discursos se atualizam de forma muito mais rápida do que as 

práticas, em especial os discursos escritos costumam estar sempre afinados 

com as mais modernas teorias e orientações legais educacionais. 
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Segundo os mesmos autores, isso se dá devido às mudanças que a 

sociedade contemporânea vem assumindo sistematicamente e nesse processo 

de transformação a educação toma novos rumos e o “currículo, como 

instrumento norteador das práticas de formação, carece de novos princípios 

organizadores”.  (GESSER; RANGHETTI, 2011, p.3). 

 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos [...] 
Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de 
alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 
legítimo. É produto de tensões, conflitos e concessões culturais, 
políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo. 
(APPLE, 1994, p. 59). 

 

A partir da afirmação sobre o currículo feita por Apple,  cabe perguntar: 

Que currículo para o Ensino Superior precisamos hoje? Como sustentar 

questões atuais da formação tecnológica profissional sem deixar de lado a 

necessária formação ética e humana diante da lógica mercadológica instalada 

no Ensino Superior? Neste caminho de buscar respostas concorda-se com 

Goodson, quando afirma: 

 

Novas iniciativas na elaboração de currículos devem ser examinadas 
cuidadosamente [...]. Um modelo de ensino segmentado e centrado 
em disciplinas tem o poder de efetivamente silenciar ou marginalizar 
modelos alternativos. (GOODSON, 2008, p. 31). 
 

 

Apesar de na literatura curricular encontrarmos vasto material que versa 

sobre esta afirmação e muitas propostas já estarem em andamento, percebe-

se que ainda persistem padrões curriculares tradicionais na Universidade. 

Inúmeros são os movimentos das políticas educacionais curriculares que 

regram, fiscalizam e determinam exigências que devem ser editadas no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) gerando diferentes implicações e reformulações 

teóricas nesse sentido, entretanto devido à cultura já arraigada nas estruturas 

acadêmicas, muitas vezes, as mudanças não impactam decisivamente nas 

práticas. 

 

 
A prática curricular que se observa, ainda na universidade, constitui-se 
por um paradigma epistemológico positivista, o qual se configura 
por aspectos de um saber pronto e acabado em si mesmo, 
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disciplinarmente organizado, sequenciado linearmente e transmitido, 
na maioria das vezes, verbalmente pelo professor. A importância de se 
refletir sobre esse modelo curricular está no fato de estarmos vivendo 
em tempos pós-modernos, o que significa dizer que necessitamos de 
modelos e práticas que tenham por base outro paradigma, ou seja, que 
concebam os conhecimentos e os processos de formação como 
espaço conceitual no qual se constroem novos saberes como 
resultados sempre contraditórios de vários processos históricos, 
culturais, sociais, etc. (GESSER; RANGHETTI, 2011, p 6, grifo nosso.). 
 

 

Esse parece ser o principal desafio que se apresenta para a redefinição 

curricular na Universidade, romper com a proposta de um professor que “dá” 

aula, vence programa, reprova e espera um aluno ideal que corresponda aos 

seus padrões e expectativas. 

Pesquisadores, voltados aos estudos de currículo no Ensino Superior, 

sinalizam que os componentes curriculares dessa modalidade de ensino 

produziriam maior sentido à formação se estabelecessem vínculos com o 

contexto de atuação da vida dos sujeitos em formação e dos saberes 

necessários ao exercício da profissão. (GESSER; RANGHETTI, 2011). 

Entende-se que tal aproximação com o exercício da profissão seria possível e 

salutar desde o princípio da formação. 

Zabala (2002, p. 53), destaca que “o currículo [...] precisa oferecer os 

meios para possibilitar a análise da situação mundial, criando uma consciência 

de compromisso ativo [...] possibilitando os instrumentos para a intervenção na 

transformação social”. 

Processos de flexibilização curricular são essenciais para a organização 

do Ensino Superior. A flexibilidade faz-se necessária na organização dos 

currículos para acolher os seguintes aspectos: novas demandas da sociedade, 

novas demandas do processo de conhecimento e demandas por uma formação 

crítica e cidadã de profissionais. Nesse sentido entende-se que em virtude dos 

novos cenários de acesso a este nível de ensino no país cabe lançar mão da 

flexibilização, “não no sentido de superficializar os processos de formação, mas 

no sentido de tornar viável uma formação profissional de qualidade, ainda que 

no âmbito da diversidade”. (GESSER; RANGHETTI, 2011, p. 11). 

Ramalho; Nuñes; Gauthier (2004) argumentam que a organização 

curricular no Ensino Superior precisa pensar nas dinâmicas de construção da 

profissão como redes complexas, que levem a novas concepções sobre as 
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disciplinas, à formação de competências e à concepção de formação 

profissional. O currículo é mais que um conjunto de competências profissionais 

a serem formadas, 

 

constitui-se de experiências significativas, nas quais se constrói o 
fazer-pedagógico, em um contexto sócio-histórico dado, que se 
organiza de diversos modos para aproximar-se a intenção formativa do 
“modelo profissional” de cada agência formadora como espaço de 
inovação pedagógica. (RAMALHO; NUÑÊS; GAUTHIER, 2004, p. 136). 

 

Nesse sentido, entende-se que o currículo desde o princípio da 

graduação precisa estar articulado com experiências significativas vinculadas à 

profissionalização. Além disso, o currículo precisa contemplaras demandas 

educativas com as quais os sujeitos adentram na Universidade. Anastasiou; 

Alves (2005) apontam possibilidades de reflexão sobre a organização curricular 

disciplinar e interdisciplinar, visando a superação da organização fragmentada 

tradicional dos currículos. Como alternativa, propõem currículos globalizantes 

nos quais as disciplinas não simplesmente interajam, segundo a perspectiva da 

interdisciplinaridade, mas se integrem transdiciplinarmente, tendo como 

resultado uma ampla aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual. Defendem a avaliação formativa8, como importante elemento para a 

dinamização curricular por seu caráter processual, diagnóstico e contínuo que  

possibilita a consideração das diferenças entre os estudantes. 

 

2.2 Evasão e Retenção no Ensino Superior: algumas considerações 

 

Retenção e evasão no Ensino Superior são parte de uma problemática 

complexa que afeta as instituições brasileiras de forma expressiva. Os 

impactos deste fenômeno atingem os estudantes individualmente e geram 

prejuízos sociais na medida em que recursos são desperdiçados pela 

ociosidade de vagas. 

A evasão se apresenta de diferentes formas, dependendo: da instância 

de evasão (curso, instituição da decisão de evasão (do estudante ou 

                                                           
8“Este tipo de processo chamado por SCRIVEN (1967) de avaliação formativa, visa à informar 
o professor e o aluno sobre o momento inicial e os progressos obtidos e localizar falhas no 
processo, visando à sua correção”. (ANASTASIOU, 2003, p.23). 
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desligamento pela instituição), da forma de evasão (abandono, transferência, 

desligamento), e do momento do curso em que acontece (anos iniciais, 

intermediários ou finais). (POLYDORO, 2001). 

Nesta pesquisa entende-se a evasão como a saída do estudante do 

curso por abandono, transferência interna (reopção de curso), externa, 

desligamento ou cancelamento para ingresso em outro curso ou outra IES. 

Retenção no ensino superior é a expressão utilizada para se referir ao 

processo que resulta na permanência prolongada do estudante na 

Universidade, levando a um atraso no período de integralização. (PONTES, 

2015). A retenção pode ser considerada como um dos fatores que levam a 

evasão nos cursos de graduação. 

A preocupação das IES quanto a esta problemática é crescente, fazendo 

com que busquem mecanismos institucionais para um melhor 

acompanhamento dos alunos.  Pesquisas apontam que as IES que se 

preocupam com o maior preparo acadêmico e inserção social dos estudantes, 

possuem um maior índice de conclusão em seus cursos (LASSIBILLE; 

GÓMEZ, 2008). 

Ristoff (1999); Filho (2007), destacam que a evasão tem gerado 

desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos.  Este fenômeno está 

associado à satisfação de expectativas de pessoas, e esta, por sua vez, a 

fatores e variáveis objetivas e subjetivas. É resultado de várias causas internas 

e externas que precisam ser compreendidas no contexto socioeconômico, 

político e cultural e de inadequações do sistema educacional.  

Os dados do Censo da Educação Superior (2015), divulgados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

revelam um acréscimo desordenado na taxa de desistência do curso de 

ingresso, na avaliação da trajetória dos alunos entre 2010 e 2014. Em 2010, 

11,4% dos alunos abandonaram o curso para o qual foram admitidos. Em 

2014, esse número chegou a 49%. 
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Segundo o Ministro da Educação Mendonça Filho9, os resultados do 

Censo indicam que: “a falta de orientação no Ensino Médio contribui para  uma 

desistência significativa dos jovens que ingressam no Nível Superior. 

Nesse sentido, cabe destacar que “o primeiro ano na universidade 

caracteriza-se como um período crítico, potencializador de crises e desafios, 

sendo determinante dos padrões de desenvolvimento do estudante ao longo de 

sua trajetória universitária” (ALMEIDA; SOARES, 2003, p.19). 

De acordo com o Censo, existe grande ociosidade de vagas no Ensino 

Superior, das 6,1 milhões de novas vagas em instituições públicas e privadas 

de ensino superior, somente 42,1% estão preenchidas e apenas 13,5% das 

vagas remanescentes em anos anteriores foram ocupadas. 

O estudo “Retenção: perfil do aluno retido e suas percepções sobre as 

políticas existentes na Universidade Federal Fluminense- UFF” (2015),  buscou 

conhecer as características comuns aos estudantes retidos e entender as 

razões pelas quais eles estendem o tempo de conclusão nos cursos de 

graduação.  Segundo a pesquisadora  Dulce Pontes, coordenadora do estudo: 

“As causas da evasão e da retenção são bem variadas e não tem 

necessariamente relação com o aluno ser oriundo de escola pública.” Tem a 

ver com falta de estímulo, dificuldade pessoal ou dificuldade acadêmica e 

necessidades de trabalho. 

De acordo com os estudantes da UFF, os fatores que mais impactam 

negativamente no seu rendimento são: jornada de trabalho, um fluxograma 

“engessado”, a distância entre sua casa e a universidade, a relação professor-

aluno e existência de poucas atividades práticas. Como aspectos positivos para  

o rendimento: metodologia do professor e a identificação com o curso. Dentre 

as sugestões apresentadas para melhorar o desempenho no curso, destacam-

se a flexibilidade de horários e melhorias no fluxograma. Outras propostas 

elencadas no estudo são:  flexibilização do currículo (que o aluno possa 

escolher mais disciplinas de seu interesse), maior qualificação do programa de 

tutoria e maior oferta de disciplinas noturnas. 

                                                           
9 Entrevista online em 06/10/2016. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/ultimas-
noticias/212-educacao-superior-1690610854/40111-altos-indices-de-evasao-na-graduacao-
revelam-fragilidade-do-ensino-medio-avalia-ministro>. 
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Constatou-se no Relatório Final do Projeto de Pesquisa “A evasão na 

UNIPAMPA: diagnosticando processos, acompanhando trajetórias e itinerários 

de formação” (UNIPAMPA, 2011),  a preocupação da Universidade com a 

problemática e a proposição de ações na perspectiva da diminuição da evasão 

e da retenção. Neste relatório,  consta que em 2010, em todos os campi da 

UNIPAMPA, foram 1.408 alunos evadidos, de um total de 6.652 alunos 

matriculados, ou seja, 21,47% de alunos evadidos. 

Os índices de evasão e retenção da UNIPAMPA, apresentados no último 

Fórum das Engenharias (2014), foram considerados elevados em relação à 

média das universidades públicas. Neste mesmo evento, discutiu-se que os 

fatores que contribuem para a evasão variam muito dependendo dos campi, 

cursos, e até mesmo da situação de cada aluno. 

 
 
Tal problemática leva a necessidade de investigar os fatores que 
manteriam o aluno estudando. A equidade no ensino superior não se 
refere somente ao acesso, também à permanência com qualidade. 
Neste sentido, a equidade representa a intensidade em que os alunos 
podem se beneficiar da educação e da formação, através de acesso, 
oportunidades, acompanhamentos e resultados. (FELICETTI; 
MOROSINI, 2009, p. 21). 

 

 

Nesse sentido, para além das políticas públicas de acesso do estudante 

a universidade, são necessárias políticas institucionais que se voltem mais ao 

acompanhamento dos acadêmicos que ingressam durante seu percurso 

acadêmico. Tais políticas institucionais precisam ser articuladas e respaldadas 

pelo Estado de forma a garantir o aporte de recursos necessários a efetiva 

implementação de uma política de acompanhamento na Universidade. 
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3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa fundamentou-se nos princípios metodológicos da pesquisa 

qualitativa, caracterizando-se como uma análise documental. A pesquisa 

qualitativa é usualmente aplicada na pesquisa em educação por suas 

características. Ludke; André (1986, p.12), caracterizam a pesquisa qualitativa 

em linhas gerais: 

 

a)A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 
de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; b) os 
dados coletados são predominantemente descritivos; c) a 
preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; d) 
o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador; e a análise dos dados tende a 
seguir um processo indutivo. 

 

 

Flick (2009, p.20), ao discutir a pesquisa social no contexto pós-moderno 

justifica a utilização da pesquisa qualitativa por ela ser “de especial relevância 

ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”.  

Ainda segundo este autor, para fazer jus à diversidade e complexidade da vida 

cotidiana e dos fenômenos complexos estudados pelas ciências sociais, na 

pesquisa qualitativa, “os métodos são caracterizados conforme a abertura para 

com seus objetos, sendo tal abertura garantida de diversas maneiras”. (FLICK, 

2009, p.24). 

Para Ludke; André (1986),  a análise documental “constitui uma técnica 

importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 

(p.23). 

A pesquisa qualitativa pode assumir diversas formas, utilizando variadas 

fontes e métodos de produção de dados. Segundo Flick, “os métodos 

qualitativos e quantitativos podem ser associados de diversas maneiras no 

planejamento de um estudo” (2009, p. 42). Optou-se pela análise documental 

visando realizar um diagnóstico contextual do objeto de estudo, combinando 

dados quantitativos e qualitativos.  
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 A metodologia está baseada em uma análise documental de dados 

institucionais sobre o rendimento acadêmico através do Sistema de Informação 

de Ensino (SIE)10 e do Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais 

da Unipampa (GURI)11 , bem como em análises dos Projetos Pedagógicos dos 

cursos de graduação do Campus.  O propósito dos levantamentos foi  

sistematizar dados e gerar informações sobre retenção nos cursos de 

graduação, através da análise do rendimento global de componentes 

curriculares ofertados nos anos de 2015 e 2016. Utilizando os mesmos 

sistemas de informação  foram levantados dados sobre o rendimento 

acadêmico dos ingressantes nos anos de 2015 e 2016 visando identificar os 

evadidos e o índice de aproveitamento por curso. 

Desta forma, o objetivo geral consistiu em analisar índices de retenção 

e evasão visando o levantamento de estratégias de superação desta 

problemática.  E os  objetivos específicos foram: conhecer o rendimento 

acadêmico dos ingressantes nos anos de 2015 e 2016; conhecer o rendimento 

das componentes curriculares ofertadas nos anos de 2015 e 2016; e 

sistematizar possíveis ações a serem desenvolvidas em âmbito institucional 

visando a construção de ações de enfrentamento 

A pesquisa adotou como contexto a Unipampa - Campus Alegrete por se 

tratar do local de atuação profissional da pesquisadora, esta escolha deu-se 

pela especificidade do Mestrado Profissional que pressupõe o estudo e solução 

de problemas existentes no ambiente profissional. Problematizar o contexto de 

trabalho através do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão Educacional da 

UFSM constitui-se como um movimento intencional de reflexão-ação para o 

exercício profissional. É significativamente oportuno, na medida em que a 

problemática da pesquisa constitui-se num dos principais desafios do apoio 

pedagógico desenvolvido pelo NuDE, setor no qual a pesquisadora 

desempenha suas funções no Campus. 

A análise dos dados foi realizada através de tratamento analítico quali-

quantitativo com a geração de índices percentuais acerca dos registros 

                                                           
10O SIE Acadêmico é um sistema de Informa integrado que reúne todos os registros 

acadêmicos da UNIPAMPA. Neste sistema estão registradas as ofertas de disciplinas, 
matrículas, históricos escolares, entre outras informações referentes aos registros acadêmicos. 
11 O GURI é um sistema de informação que reúne informações acadêmicas e administrativas da 
UNIPAMPA.  
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acadêmicos consultados e discussão com o referencial teórico apresentado. As 

discussões foram organizadas em três seções, a saber: 1. Rendimento por 

componentes curriculares; 2. Desempenho de Ingressantes e 3. Pensando 

Estratégias.´ 

 

3.1. Contexto de pesquisa: UNIPAMPA 

 

A Universidade Federal do Pampa é fruto da reivindicação da 

comunidade da região e do processo de expansão e renovação das instituições 

federais de educação superior (REUNI), promovido pelo governo federal. 

Segundo seu Projeto Institucional: “Veio marcada pela responsabilidade de 

contribuir com a região em que se edifica - um extenso território, com críticos 

problemas de desenvolvimento socioeconômico, inclusive de acesso à 

educação básica e à educação superior” (2009, p.3). 

Os primeiros movimentos voltados para a criação da UNIPAMPA se 

iniciaram em 2006, por meio de um acordo de cooperação técnica firmado 

entre o MEC, a UFSM e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o qual 

visava à implantação de uma nova universidade federal descentralizada. 

A estrutura multicampi da UNIPAMPA foi pensada visando desenvolver 

a metade sul do Rio Grande do Sul, região historicamente marginalizada das 

políticas educacionais de acesso ao Ensino Superior. Está organizada em dez 

campi localizados nos municípios de: Alegrete, Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, 

Itaqui, Jaguarão, São Borja, São Gabriel, Santana do Livramento e Uruguaiana, 

com áreas diversas de formação em nível de graduação e pós-graduação. A 

sede administrativa, reitoria da UNIPAMPA, está localizada em Bagé. 
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Figura 1.  Região de atuação da UNIPAMPA12 

 

 

 

De acordo com dados de março de 2016, disponíveis no site da 

Instituição 13, a UNIPAMPA oferece hoje 64 cursos de graduação, 2 

doutorados, 11 mestrados e 28 especializações. Aproximadamente 12.214 

alunos na graduação e 1.189 alunos na pós-graduação. Os servidores somam 

1658, sendo 810 docentes e 848 técnico-administrativos. Ainda 438 servidores 

terceirizados dão suportes às atividades acadêmicas. 

As políticas de interiorização e expansão do ensino superior garantiram 

o acesso a jovens e adultos antes excluídos deste processo. Novas 

configurações chegam às universidades, a UNIPAMPA  incorpora anualmente 

e de forma significativa estudantes de diferentes contextos sociais e culturais 

com dificuldades e necessidades específicas. Esta diversidade traz grandes 

desafios à permanência com qualidade destes estudantes que agora chegam 

ao Ensino Superior, uma vez que as estruturas curriculares e propostas 

metodológicas não estão plenamente preparadas para esta realidade. 

                                                           
12 Figura disponível no site da UNIPAMPA.  
13Dados disponíveis no site da UNIPAMPA no relatório “Dados Gerais” publicado em março de 

2016 e que reúne diversas informações atualizadas sobre a Universidade. Acessado em 
22/09/2016. 
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O Projeto Institucional da UNIPAMPA define como um de seus objetivos 

para a Política de Ensino: “A ampliação do acesso e a permanência com 

garantia de continuidade nos estudos”, como uma das estratégias para a sua 

concretização, prevê: “criação de mecanismos de apoio para recuperação das 

dificuldades educacionais consequentes da educação básica, bem como das 

dificuldades relativas aos estudos curriculares”. (2009, p. 28). Na prática, 

devido à conjuntura macro e a própria política oriunda do MEC, que não 

garante recursos e profissionais suficientes nas IES, é perceptível a grande 

dificuldade da instituição em avançar do discurso acima citado e potencializar 

essa dinamização do currículo de modo que os cursos de graduação sejam 

realmente inclusivos. 

De acordo com o Programa de Acompanhamento do Estudante da 

Unipampa14 (2010), há: 

 

[...] uma grande quantidade de estudos que buscam explicar os 
fracassos dos educandos a partir de fatores psicológicos, apontando 
para a inadaptação ao ensino ou à instituição, a inadequação das 
características pessoais/curso ou dificuldades limitantes do aluno. 
[...]. Todavia, esse fracasso não provém apenas de fatores 
psicológicos ou à inadaptação institucional, mas também é oriundo de 
fatores sociais, econômicos, sócio familiares e culturais. (2010, p.5). 

 

Nesse sentido, a formação deve transcender o oferecimento das 

disciplinas dos cursos, garantindo ações de inclusão e assistência também no 

contexto das aprendizagens. As ações de pesquisa e extensão também devem 

ser mais acessíveis procurando atingir mais acadêmicos. Apesar de o discurso 

institucional apontar para um currículo inclusivo, alargado, não se 

materializaram ainda ações que possam dar conta desta demanda de forma 

efetiva. Nesse sentido, a área de assistência social desenvolve programas de 

bolsas para alimentação, moradia e transporte, porém, os mesmos são 

insuficientes para o número de estudantes necessitados. 

Entende-se que cabe também a cada IES, resguardados os limites de 

suas ações diante dos contextos sociais e das políticas educacionais, canalizar 

esforços que materializem a preocupação com a melhoria do desempenho 

                                                           
14Proposta de acompanhamento e de apoio aos discentes desde o seu ingresso na 

Universidade.  
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acadêmico dos estudantes, sua efetiva permanência na Universidade com 

qualidade, visando sua formação integral e o pleno exercício da cidadania, 

atendendo então aos objetivos da política pública de expansão do Ensino 

Superior no país. 

 

3.1.2 UNIPAMPA - Campus Alegrete 

 

Em Alegrete, as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unipampa 

iniciaram-se em 2006 como unidade ainda vinculada à UFSM, o Centro 

Tecnológico de Alegrete (CTA). Inicialmente foram 3 cursos de graduação e 

gradativamente foram sendo implantados os demais cursos de acordo com a 

especificidade do Campus. Atualmente são ofertados 7 cursos de graduação e 

3 cursos de pós-graduação, elencados a seguir com suas respectivas datas de 

criação:  Ciência da Computação (2006), Engenharia Agrícola (2010)15, 

Engenharia Civil (2006), Engenharia Elétrica (2006), Engenharia Mecânica 

(2009), Engenharia de Software (2010) e Engenharia de Telecomunicações 

(2012), Mestrado em Engenharia (2012) e Mestrado em Engenharia Elétrica 

(2013), Especialização em Engenharia Econômica (2012). No Campus Alegrete 

também são desenvolvidas uma gama de ações de pesquisa e extensão com a 

sociedade local no contexto tecnológico, ambiental, social e político. 

O Campus Alegrete5 conta atualmente com 1550 alunos de graduação e 

79 alunos de pós-graduação. Os servidores lotados no campus totalizam 152, 

sendo 62 técnico-administrativos e 90 docentes, além de 44 servidores 

terceirizados que prestam serviços de limpeza e manutenção predial. 

Atualmente o ingresso anual é através do SISU, são ofertadas  350 

vagas  distribuídos em turmas de 50 acadêmicos por curso de graduação. 

Estes estudantes são originários de vários estados do país, sendo em média 

50% oriundos da região da fronteira oeste do RS.  

A fase inicial dos cursos, para muitos estudantes é bastante complicada 

e é nesse período, que uma significativa parcela evade, especialmente nos 

                                                           
15O curso de Engenharia Agrícola é interinstitucional, oferecido através de um convênio entre o 

Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete (IFFA) e UNIPAMPA Campus Alegrete. Os 
acadêmicos são matriculados e frequentam aulas nas duas instituições.  
5 Dados disponíveis no site da UNIPAMPA no relatório “Dados Gerais” publicado em março de 
2016 e que reúne diversas informações atualizadas sobre a Universidade. Acessado em 
22/09/2016. 
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dois primeiros semestres.Com base nos levantamentos semestrais realizados 

pelas Coordenações de Curso visando o planejamento semestral de ofertas de 

disciplinas, são elevados os índices de retenção e evasão em componentes 

curriculares das turmas de ingressantes. 

Disciplinas do núcleo básico comum, localizadas nos primeiros 

semestres, costumam apresentar índices elevados de retenção e evasão 

semestralmente.  É o caso dos componentes: Cálculo I e II, Física I e II, 

Álgebra Linear, Algoritmos. Infere-se que as dificuldades no que tange aos 

conhecimentos de Matemática e Física, com as quais os estudantes ingressam 

na graduação são os principais fatores para o baixo rendimento nas disciplinas 

básicas; aliadas ao nível de comprometimento dos estudantes no começo da 

graduação, seus hábitos de estudo e as questões que motivaram a escolha do 

curso. 

Além disso, apesar de recorrentes discussões sobre as dificuldades dos 

acadêmicos e o baixo rendimento, inexistem no campus ações efetivas que 

visem suprir as dificuldades de aprendizagem vivenciadas pelos estudantes ao 

longo do curso. As ações de apoio às dificuldades nas disciplinas concentram-

se em monitorias propostas pelos docentes e oferecimento de turmas extras 

visando diminuir a retenção.  

A ideia no imaginário coletivo é de que o estudante deve correr atrás do 

que ele não sabe e que a IES não pode parar, pois tem pouco tempo para 

ensinar os conteúdos técnicos da profissão. Nesse sentido: 

 

[...] precisamos ter coragem de atrasar o programa e atender às 
necessidades de nossos alunos. Isso quer dizer que precisamos 
retomar, rever, re-enfocar, replanejar, alterar o ritmo, buscar novas 
estratégias de abordagem. Temos que partir de onde os alunos estão 
e não de onde deveriam estar. Dessa forma, não importa tanto o que 
já foi dado e sim o que foi realmente assimilado. Esse princípio 
representa uma significativa mudança metodológica. 
(VASCONCELLOS, 1995, p.55). 

 

Consideramos aqui que questões subjetivas e motivacionais, de ensino 

e aprendizagem, metodologias docentes, organização curricular, dificuldades 

financeiras e  formação básica dos estudantes especialmente no que tange as 

áreas da matemática, química e física, são fatores que impactam na complexa 

problemática da retenção e evasão no Campus. 
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Figura 2.  Estrutura Organizacional do Campus Alegrete16 

 

 

 

 

3.1.3 Núcleo de Desenvolvimento Educacional- NuDE 

 

Dentro da estrutura organizacional do Campus e vinculado diretamente a 

Coordenação Acadêmica está o NuDE, um núcleo presente nos 10 campi da 

Universidade.  Este núcleo foi se desenvolvendo a partir do ano de 2010 com 

composições e atribuições diferentes, conforme os profissionais disponíveis em 

cada campi e demanda locais. 

O NuDE foi se organizando institucionalmente através da agregação de 

servidores que iam chegando na Universidade por concursos e seguindo 

orientações de duas Pró-Reitorias, a saber:  Pró-Reitoria de Assuntos 

                                                           
16Figura disponível no site da Unipampa- Campus Alegrete. Acesso em 14/12/2016. 

 

http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/index.php?option=com_content&view=article&id=886&Itemid=56#abrirModal
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Estudantis e Comunitários (PRAEC) que orienta questões relativas a 

assistência estudantil e comunitária e Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

que direciona ações de apoio pedagógico.  Além de atuar como interface nos 

campi das duas Pró-Reitorias, o NuDE trabalha diretamente com as demandas 

do Campus seguindo as orientações da Direção e Coordenação Acadêmica. 

Na verdade, inexiste uma clara definição das atribuições do núcleo e isso gera 

uma série de demandas apoiadas na ideia de “desenvolvimento educacional”. 

Cada NuDE foi delineando um conjunto de ações conforme os profissionais 

disponíveis e as demandas cotidianas. 

Até o final de 2015 não existiam registros documentais do NuDE na 

estrutura organizacional da UNIPAMPA. A Resolução 112/2015 do Conselho 

Universitário da UNIPAMPA (CONSUNI), publicada em  23 de setembro,  

alterou o Regimento Geral da Universidade, definindo a inclusão do NuDE na 

Coordenação Acadêmica dos campi e determinou como atribuição do 

Coordenador Acadêmico: “XXI –coordenar as atividades do NuDE, garantindo 

o desenvolvimento das ações relativas à assistência estudantil e aos assuntos 

comunitários, ao apoio pedagógico e à inclusão e acessibilidade pedagógica e 

atitudinal.” (p.2). Sendo esta a primeira regulamentação institucional em 

relação ao NUDE. 

Após algumas discussões no ano de 2015 e 2016 encontra-se em fase 

final de elaboração uma minuta de regimento interno do NuDE que depois de 

finalizada será apreciado pelo CONSUNI. Desta forma, inexiste outra normativa 

específica com as atribuições do NuDE, sendo sua atuação definida de forma 

ampla e genérica, conforme descrição apresentada na  página eletrônica17 do 

NuDE Alegrete: 

 
O NuDE é o setor ligado à Coordenação Acadêmica responsável pela 
Assistência Estudantil e Apoio Pedagógico na UNIPAMPA. Trabalha 
a partir das demandas apresentadas pelo campus, buscando oferecer 
apoio aos assuntos educacionais e à assistência estudantil e 
comunitária, bem como acompanhamento pedagógico aos 
estudantes que dele necessitam. 

 

 

                                                           
17A página do Nude Alegrete: 

http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/index.php?option=com_content&view=article&id=835
&Itemid=113>,  está disponível no site do Campus Alegrete: 
http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/>. 

 

http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/
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A equipe do NuDE em Alegrete é composta por dois assistentes sociais, 

uma pedagoga, uma técnica em assuntos educacionais, uma fonoaudióloga e 

uma tradutora e intérprete de libras. São utilizadas duas salas para as 

atividades do Núcleo, organizadas em Apoio Pedagógico e Assistência 

Estudantil. 

É neste núcleo que a pesquisadora desenvolve suas funções como 

Pedagoga e é a partir das discussões de equipe que emerge a temática desta 

pesquisa. Muitas das demandas recebidas pelo núcleo direcionam-se para as 

dificuldades e barreiras que os estudantes enfrentam durante o percurso 

acadêmico no Campus.  O núcleo atende e assessora em questões como:  

adaptação à cidade e ao ambiente acadêmico, encaminhamentos para a rede 

de saúde pública, conflitos professor/aluno, dificuldades de aprendizagem e 

metodologias docentes. Entende-se que olhar mais atentamente para os 

índices de rendimento acadêmico e aprofundar o debate sobre os mesmos 

pode ser um caminho de qualificar a prática desenvolvida pelo NuDE Alegrete. 

Estão a cargo do núcleo hoje algumas ações e projetos 

institucionalmente definidos, são eles: 

 

a) Programa de Permanência da UNIPAMPA (PP): Através deste 

programa são destinadas bolsas de alimentação, transporte e 

moradia aos estudantes de baixa renda. É a materialização da 

Política Nacional de Assistência Estudantil com a destinação de 

bolsas aos estudantes selecionados em processo seletivo 

específico. Todo o processo local é gerido pelo NuDE através dos 

Assistentes Sociais e a partir das diretrizes da PRAEC18. Porém, 

toda a equipe do núcleo oferece suporte ao PP especialmente 

nas seleções anuais que envolvem divulgação, esclarecimento de 

dúvidas e recebimento de documentos. Após a seleção, os 

estudantes precisam cumprir critérios para permanecerem no 

programa durante toda a graduação. O acompanhamento da 

manutenção dos requisitos fica a cargo da assistência estudantil, 

                                                           
18 PRAEC- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários. 
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porém estudantes com baixo desempenho acadêmico são 

encaminhados para o apoio pedagógico. 

 

b) Programa de Acompanhamento Social e Pedagógico (PASP): 

Este programa foi lançado em 2016 pela PRAEC e é voltado aos 

estudantes integrantes do PP e ingressantes por ações 

afirmativas.  O programa é realizado de forma integrada entre os 

profissionais de assistência social e apoio pedagógico e conta 

com um acadêmico monitor remunerado que recebe uma bolsa 

para 20h semanais de trabalho. Consiste em apoio pedagógico e 

social aos estudantes de baixo desempenho através de ações 

sistemáticas de acompanhamento envolvendo: análise do 

rendimento acadêmico; entrevistas individuais para 

acompanhamento; orientações sobre opções de matrícula, 

hábitos e técnicas de estudo individuais; organização de grupos 

de estudos e monitorias específicas focadas nas dificuldades dos 

participantes; rodas de conversa sobre temáticas relevantes aos 

participantes, entre outras ações de acompanhamento. Além do 

público-alvo, qualquer estudante do Campus pode solicitar apoio 

do PASP através de agendamento e/ou participação nas 

atividades propostas. 

 

c) O NuDE atua no Campus como interface do Núcleo de Inclusão e 

Acessibilidade (NInA), órgão institucional, vinculado ao Gabinete 

da Reitoria da UNIPAMPA. É responsável pela articulação de 

ações visando contribuir com a definição, desenvolvimento e 

implantação de políticas de inclusão e acessibilidade na 

UNIPAMPA.  As ações do NinA são voltadas para os alunos que 

apresentam: deficiência na(s) área(s) auditiva, visual, física, 

intelectual e/ou múltipla; transtornos globais de desenvolvimento, 

altas habilidades/superdotação e dificuldades específicas de 

aprendizagem.  O NInA orienta as equipes de trabalho dos NuDE 

para que desenvolvam ações destinadas à inclusão e 

acessibilidade de alunos e servidores. 
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Além destes projetos institucionais, o fluxo de trabalho no NuDE envolve 

assessoria nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e avaliação 

institucional, a partir de solicitações da comunidade acadêmica. Esta 

assessoria abarca a participação dos servidores em diferentes atividades como 

eventos, seminários, palestras, cursos, recepção de acadêmicos e 

comunidade, participação em feiras de profissões, divulgações diversas, 

campanhas informativas, entre outras.  Entretanto, o atendimento e mediação 

de diferentes conflitos entre professores e alunos e o acolhimento de 

acadêmicos com variados problemas afetando seu rendimento acadêmico, 

costumam ser as demandas mais expressivas durante o ano letivo. 

Os servidores do NuDE trabalham também em projetos diversificados 

visando o atendimento das necessidades acadêmicas dos discentes. Os 

projetos podem ser propostos individualmente ou em grupo e costumam ser 

anuais e cíclicos. Estavam em execução em 2016 os seguintes projetos de 

ensino vinculados aos profissionais do núcleo: 

 

a) Projeto de Ensino Oficinas de Inglês: aulas semanais de inglês 

para acadêmicos de todos os cursos. As aulas são ministradas 

por acadêmicos voluntários com conhecimento do idioma e 

supervisão do NuDE. 

b) Projeto de Ensino Construindo Saberes: oficinas e/ou palestras 

mensais com temáticas de relevância para o cotidiano acadêmico: 

apresentação de trabalhos orais; elaboração de currículo; normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

elaboração de slides e utilização de recursos para apresentações 

de trabalhos, entre outras. 

c) Projeto de Ensino Excel Básico: aulas de Excel para acadêmicos 

de todos os cursos. As aulas são ministradas por acadêmicos 

voluntários com conhecimento do programa e apoio do NuDE. 

 

O Núcleo de Desenvolvimento Educacional da Unipampa está em fase 

de consolidação  através da  discussão institucional de seus fins e  atribuições. 

O trabalho neste núcleo consiste em um desafio permanente para os 

servidores, tendo em vista a diversidade de demandas e uma série de 
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limitações institucionais, como por exemplo, falta de profissionais para apoio 

psicológico e Atendimento Educacional Especializado (AEE), entre outras. 

Nesse sentido, entende-se que a realização deste estudo poderá contribuir 

com os serviços prestados pelo  NuDE a comunidade acadêmica. 
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4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados apresentados neste capítulo foram produzidos através de 

pesquisas nos sistemas de informação da Unipampa: SIE e GURI e foram  

organizados em duas seções, a saber: Rendimento por Componentes 

Curriculares 2015/2016eRendimento de Ingressantes 2015/2016. Ao final  

deste capítulo é realizada uma discussão sobre possíveis estratégias  de 

enfrentamento da problemática apresentada em uma seção denominada “ 

Pensando Estratégias”. 

 

4.1 RENDIMENTO POR COMPONENTES CURRICULARES 2015/2016 

 

Os dados de aproveitamento por componente curricular no ano de 2015 

e 2016 foram organizados em sete subseções conforme os cursos de 

graduação do Campus e em uma subseção final visando realizar 

“aproximações” analíticas entre os dados de cada curso. Para delimitar uma 

amostra no contingente de mais de 300 componentes curriculares ministrados 

por semestre, optou-se por analisar apenas dados dos componentes com 

índice superior a 50% de reprovação, pelo entendimento de que este 

percentual de reprovação indica um baixo  rendimento. 

A oferta de componentes curriculares no Campus atende ao critério de 

flexibilização curricular, apesar de haver uma regulamentação de oferta por 

curso de acordo com as grades curriculares dos semestres, muitas disciplinas 

são ofertadas em turmas extras e em modalidade especial19, sendo estas 

últimas apenas disponíveis a prováveis formandos20. 

As turmas extras são organizadas de acordo com o contingente de 

acadêmicos que necessita cursar determinados componentes fora da oferta 

regular de seu semestre, ou seja, componentes nos quais estão retidos. Em 

alguns casos, estes componentes são pré-requisitos para avanços no curso e 

                                                           
19 De acordo com a Resolução nº. 29 do CONSUNI- UNIPAMPA (2011), a Modalidade Especial 
de Oferta de Componente Curricular para Discente Provável Formando consiste em 
excepcional oferta de componente curricular com programa de estudos e trabalhos acadêmicos 
sob orientação, acompanhamento, supervisão e avaliação docente 
20  É considerado provável formando o discente regularmente matriculado e com possibilidade 
de perfazer a integralidade do Curso de Graduação ao final do semestre de referência, 
conforme Resolução nº. 29 do CONSUNI- UNIPAMPA (2011). 
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desta forma o Campus procura diminuir semestralmente a retenção e contribuir 

para que o estudante conclua seu curso de forma mais rápida. Turmas extras 

são  ofertadas com frequência, entretanto, muitas vezes estudantes retidos não 

conseguem vaga, devido à grande demanda em determinados componentes, 

especialmente os básicos. Algumas variáveis interferem na definição da oferta 

de turmas extras, não sendo possível descrever uma regularidade de oferta, 

pois as condições objetivas variam a cada semestre, uma vez que dependem, 

por exemplo, da disponibilidade de salas no Campus e de carga horária 

docente disponível em cada semestre21. 

Entraram na análise do rendimento dos componentes apenas os 

regulares dos semestres e as turmas extras, excluindo-se assim os 

componentes ministrados em modalidade especial por serem estes apenas 

ofertados a prováveis formandos com turmas muito pequenas que 

frequentemente são formadas por apenas 1 ou 2  acadêmicos e também por 

seguirem uma organização didática diferente dos demais componentes. 

Os dados sobre os componentes foram descritos em quadros adotando 

uma organização em dois grupos: componentes básicos localizados até o 2º 

semestre dos cursos e componentes a partir do 3º semestre. Tal organização 

deve-se ao fato de os cursos apresentarem vários componentes básicos 

comuns nos dois primeiros semestres, porém com variações de oferta e 

distribuição nos semestres conforme cada matriz curricular. Outro fator 

considerado nesta organização é o objetivo de investigar o período inicial dos 

cursos nos anos pesquisados. 

 

4.1.1 Curso Ciência da Computação 

 

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UNIPAMPA 

iniciou suas atividades no segundo semestre de 2006.Sua carga horária total é 

de 3105 horas, distribuídas em componentes curriculares obrigatórios (CCO), 

componentes curriculares complementares de graduação (CCCG), atividades 

complementares de graduação (ACG) e trabalho de conclusão de curso (TCC). 

                                                           
21 Estas afirmações decorrem do conhecimento prático da pesquisadora sobre os processos 
institucionais administrativos e de gestão pedagógica encadeados no planejamento da oferta de 
componentes curriculares e matrículas. 
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O prazo regular para a integralização curricular é de 8 semestres e o prazo 

máximo é de 16 semestres. O curso tem funcionamento noturno a partir das 18 

horas e 30 minutos, além de aulas aos sábados pela manhã. 

Segundo o Projeto Pedagógico de Curso (PPC)da Ciência da 

Computação, o curso tem por objetivo “formação integral de novos cientistas e 

profissionais da Computação, de forma que estes tenham conhecimento 

técnico e científico que os tornem capazes de aplicá-lo de forma inovadora e 

transformadora, nas diferentes áreas da Computação”. (2013a, p.10). 

Os componentes curriculares do Curso de Ciência da Computação estão 

organizados na forma de uma matriz curricular22, a ser vencida semestralmente 

pelo aluno. De acordo com o PPC (2013) do curso, essa matriz foi montada 

buscando proporcionar o atendimento dos objetivos e foi baseada no Currículo 

de Referência 2005 da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Nesse 

sentido, a matriz contém os seguintes núcleos de componentes curriculares: 

 

 Fundamentos da Computação: compreende componentes 
curriculares que envolvem a parte científica e as técnicas 
fundamentais à formação sólida dos egressos dos diversos cursos de 
computação; 

 Tecnologia da Computação: compreende componentes curriculares 
que representam um conjunto de conhecimento agregado e 
consolidado que capacitam o aluno para a elaboração de solução de 
problemas nos diversos domínios de aplicação; 

 Contexto Social e Profissional: fornece o conhecimento 
sociocultural e organizacional, propiciando uma visão humanística 
das questões sociais e profissionais, em consonância com os 
princípios da ética em computação; 

 Matemática: propicia a capacidade de abstração, de modelagem e 
de raciocínio lógico constituindo a base para várias matérias da área 
de Computação; 

 Ciências Básicas: fornece  conhecimento  de  ciências  básicas 
como  física  e desenvolvem  no  aluno  a  habilidade  para  aplicação  
do método  científico. (PPC, 2013, p. 51). 

 

 

No primeiro semestre de 2015 (2015/1) foram ofertados 32 componentes 

curriculares no curso de Ciência da Computação, destes, 9 obtiveram índice de 

reprovação superior a  50% das matrículas, representando 28.13% da oferta 

semestral. 

 

                                                           
22 Ver anexo 1. Matriz Curricular do Curso de Ciência da Computação. 
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Quadro 1-Rendimento de Componentes Curriculares da Ciência da 

Computação 2015/1 

 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Comunicação de 

Dados 

3.23 96.77 0 

Estruturas de 

Dados II 

13.34 86.66 0 

TCC II 18.19 81.81 0 

Linguagens 

Formais 

18.52 81.48 0 

Cálculo I 28.08 71, 92 0 

Eletrotécnica 39.66 60.34 0 

Geometria 

Analítica 

38.60 59,65 1.75 

Algoritmos e 

Programação 

40.68 59.32 0 

Acessibilidade 

Web 

40.75 59.25 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 
 

Conforme expressa o Quadro 1, os componentes que obtiveram maior 

reprovação em 2015/1 estão localizados a partir do 3º semestre de curso. 

Destacam-se: Comunicação de Dados - 3ºS( Núcleo de Tecnologia da 

Computação)com 96.77%; Estrutura de Dados II -3ºS, 86. 66% e Linguagens 

Formais 5ºS, 81.48%,  ambas do Núcleo de  Fundamentos da Computação. 

Destaque também para TCCII com índice superior a 80%  de reprovação. 

Entretanto, as disciplinas de 1º semestre, 4 das 6 ofertadas para 

ingressantes  apresentaram grande índice de reprovação. São elas: Cálculo I e 

Geometria Analítica ( Núcleo da Matemática); Algorítmicos e Programação, 

primeiro componente do Núcleo de Fundamentos da Computação; e 
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Eletrotécnica ( Núcleo de Ciências Básicas). Esses componentes são cursados 

prioritariamente por ingressantes, porém, conforme a disponibilidade de vagas 

as turmas são acessadas por veteranos retidos nas mesmas.  

No segundo semestre de 2015 (2015/2) foram ofertados 25 

componentes curriculares, dos quais 6 obtiveram índice de reprovação  

superior a 50% das matrículas, representando 24% do total de componentes 

ministrados. 

 
Quadro 2- Rendimento de Componentes Curriculares da Ciência da 
Computação 2015/2 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Programação 

Orientada a 

Objetos 

8.34 91.66 0 

Projeto e Análise 

de Algoritmos 

25.81 74.19 0 

Banco de Dados I 31.04 68.96 0 

Cálculo II 27.27 65.45 7.28 

Estruturas de 

Dados I 

39.63 60.37 0 

Álgebra Linear 43.11 56.89 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 

 

Em 2015/2 os componentes com maior reprovação também estão 

localizados em semestres mais avançados do curso: Programação Orientada a 

Objetos- 4ºS  com 91.66% e  Projeto e Análise de Algoritmos- 4ºS com 74.19%, 

integram o Núcleo de Fundamentos da Computação. Entre os componentes do 

Núcleo da Matemática, ganham destaque: Cálculo II e Álgebra Linear, ambas 

de 2º S. 
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No 1º semestre de 2016 foram ofertados 34 componentes curriculares, 

destes 10 apresentaram índice de reprovação superior a 50% das matrículas, 

representando 29.41% da oferta da Ciência da Computação. 

 
Quadro 3- Rendimento de Componentes Curriculares da Ciência da 
Computação 2016/1 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Cálculo I 15.69 84.31 0 

TCCII 38.47 61.53 0 

Compiladores 38.89 61.11 0 

Introdução a 

Ciência e 

Tecnologia 

40.42 59.58 0 

Estrutura de 

Dados II 

35.72 57.14 7.14 

Sistemas 

Distribuídos 

10.72 57.14 32.14 

Geometria 

Analítica 

42 56 2 

Algoritmos e 

Programação 

44 56 0 

Lógica 

Matemática 

45.66 54.34 0 

Banco de Dados 

II 

47.06 52.94 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 
 

Em 2016/1 o componente com maior índice de reprovação Cálculo I – 

1ºS (Núcleo da Matemática), obteve índice superior ao apresentado em 2015/1, 

chegando a 84.31%. Além deste,  mais  4  componentes de 1º semestre 

obtiveram mais de 50% em reprovação, indicando rendimento de ingressantes 
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inferior ao do ano anterior. Entre estes, Geometria Analítica e Algoritmos e 

Programação, repetem índice de reprovação expresso em  2015/1.  

Entre os componentes específicos da computação com baixo 

desempenho estão: Compiladores, Sistemas Distribuídos e Banco de Dados II, 

todos do 7º S e integrantes do Núcleo de Tecnologia da Computação. Já 

Estrutura de Dados II – 3º S compõe o Núcleo de Fundamentos da 

Computação.   Novamente TCC II figura entre os componentes de maior 

reprovação. 

No 2º semestre de 2016 foram ministrados 29 componentes curriculares, 

destes 8 apresentaram índice de reprovação superior a 50% das matrículas, 

representando 27.59% da oferta semestral do curso. 

 

Quadro 4- Rendimento de Componentes Curriculares da Ciência da 

Computação 2016/2 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Estruturas de 

Dados I 

14 86 0 

Lógica 

Matemática 

14.29 85.71 0 

Práticas em 

Programação 

18.19 81.81 0 

TCC I 22.23 77.77 0 

Cálculo II 21.16 78.84 0 

Álgebra Linear 36.37 63.63 0 

Arquitetura e 

Organização de 

Computadores II 

37.84 62.16 0 

Sistemas de 

Informação 

45.46 54.54 0 
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Em 2016/2 o componente com maior reprovação é do Núcleo de 

Fundamentos da Computação: Estruturas de Dados I- 2º S que atingiu índice 

de 86%. Além deste, mais 4 componentes da área específica da computação 

figuram entre os que mais reprovaram. Novamente destacam-se entre os 

componentes com maior reprovação, integrantes do Núcleo de Matemática: 

Lógica Matemática-1ºS, ofertado em turma extra, obteve 85.71%, seguido por  

Cálculo II e Álgebra Linear, ambos do 2º S.  

Avaliando os componentes com maior índice de retenção nos quatro 

semestres expostos nos quadros de 1 a 4, destaca-se que entre os 33 

componentes analisados, mais de 57% são componentes específicos da área 

da computação. O componente com maior reprovação entre os 4 semestres 

analisados foi Comunicação de Dados-3ºS,  primeiro componente integrante do 

Núcleo de Tecnologia da Computação, com 96.77% em 2015/1. 

Uma informação relevante é que o curso de Ciência da Computação não 

adota pré-requisitos, desta forma os acadêmicos podem optar por cursar 

componentes de seu semestre regular ou aqueles em que ficaram retidos em 

semestres anteriores.  

A retenção na área da matemática costuma ser elevada semestralmente 

e expressa a não aprendizagem da pretendida base necessária para o 

desenvolvimento da capacidade de modelagem e de raciocínio lógico, 

necessários para o avanço nas aprendizagens específicas da área da 

computação. 

Os números também apontam baixo desempenho acadêmicos dos 

ingressantes e dificuldades na área da matemática, o que aparentemente  

indica problemas no desenvolvimento de conhecimentos prévios a graduação. 

Cabe destacar que em 2015/1 em torno de 59% dos ingressantes ficaram 

retidos em no mínimo 4 componentes dos 6 ministrados no 1º S de seu curso.  

Já em 2016/1 estima-se que mais de 56% dos ingressantes ficaram retidos em 

ao menos 5 dos 6 componentes cursados. 
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4.1.2 Curso de Engenharia Agrícola 

 

O curso de Bacharelado em Engenharia Agrícola iniciou suas atividades 

em 2010 e é ofertado através de um convênio com o Instituto Federal 

Farroupilha Campus Alegrete (IFFA).  O ingresso é anual e são ofertadas 50 

vagas através do SISU. O processo seletivo é realizado de forma independente 

por cada IES, cada uma seleciona 25 estudantes. Entretanto, os acadêmicos 

são matriculados e frequentam aulas nas duas instituições. 

Sua carga horária total é de 3835 horas, distribuídas em componentes 

curriculares obrigatórios (CCO), componentes curriculares complementares de 

graduação (CCCG), atividades complementares de graduação (ACG), estágio 

supervisionado e trabalho de conclusão de curso (TCC). O prazo regular para a 

integralização curricular é de 10 semestres e o prazo máximo é de 20 

semestres. 

Segundo o PPC da Engenharia Agrícola, a formação está organizada da 

seguinte forma: nos dois primeiros anos, é ofertada sólida formação básica em 

ciências exatas (cálculo, física e química), do solo (geologia e pedologia) e da 

computação (programação e uso de softwares da área da engenharia como 

Autocad e Matlab). A partir do terceiro ano, o curso passa a abordar aspectos 

tecnológicos que darão suporte ao desenvolvimento de projeto de sistemas de 

produção, tais como técnicas de planejamento e administração, sistemas de 

produção animal e vegetal, pós-colheita, irrigação e drenagem, máquinas e 

mecanização agrícola, automação e controle.(UNIPAMPA,2013b), 

Ainda de acordo com o PPC as áreas de atuação são: Construção rural; 

Eletrificação rural; Engenharia de águas e solos; Extensão rural e difusão de 

tecnologia; Mecanização agrícola; Planejamento agropecuário; e Tecnologia 

pós-colheita. 

A matriz curricular é desenvolvida de forma integrada entre as 

instituições, cada IES tem um encargo de componentes curriculares de acordo 

com a estrutura e o perfil dos docentes a ela vinculados. O curso possui pré-

requisitos recomendados na sequência curricular23que podem ser 

                                                           
23 Ver anexo 2-  Sequência de Componentes Engenharia Agrícola. 
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desconsiderados, mediante análise do colegiado do curso atendendo a critérios 

pedagógicos. (UNIPAMPA,2013b) 

Os componentes curriculares do curso, conforme as diretrizes 

curriculares para os cursos de Engenharia Agrícola são classificadas em: 

Núcleo de Conteúdos Básicos; Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes; e 

Núcleo de Conteúdos Específicos. (UNIPAMPA, 2013b, p.45) 

Em 2015/1 foram ofertados 54 componentes curriculares no Curso de 

Engenharia Agrícola, destes 16 apresentaram índice de reprovação superior a 

50 % das matrículas, representando 29.62% da oferta semestral.Entre os 

componentes apresentadas no Quadro 5, 9 são pertencentes ao Núcleo de 

Conteúdos Básicos e são ofertados nos dois primeiros semestres do curso. 

 

Quadro 5- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Agrícola 

2015/ 1 

                                                                                                                      (continua) 

Componente 

Curricular 

Aprovação% Reprovação % Trancamento% 

Física I (turma 

extra) 

4.35 95.65 0 

Botânica 15.1 84.9 0 

Cálculo I (turma 

extra) 

15.39 84.61 0 

Mecânica Geral 16.22 83.78 0 

Hidráulica Agrícola 19.39 82.61 0 

Física I 17.78 82.22 0 

Algoritmos e 

Programação 

21.16 78.84 0 

Fenômenos de 

Transferência 

28.33 71.67 0 

Cálculo I 22.5 77.5 0 

Cálculo II 25 75 0 

Geologia de 

Engenharia 

32.20 67.80 0 

Tópicos de 

Máquinas Elétricas 

37.5 62.5 0 
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Quadro 5- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Agrícola 

2015/ 1 

                                                                                                                       (conclusão) 

Componente 

Curricular 

Aprovação% Reprovação % Trancamento% 

Resistência dos 

Materiais 

41.67 58.33 0 

Química Geral e 

Experimental 

44.24 55.76 0 

Microbiologia e 

Patologia de Grãos 

45.28 54.72 0 

Materiais de 

Construção 

49.06 50.94 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 
 

Em 2015/1, Física I apresentou o maior índice de reprovação, 95.65%, 

observa-se que é uma turma extra, ofertada para estudantes retidos. Na 

mesma direção, à oferta regular de Física I destinada aos ingressantes obteve 

também índice elevado, chegando a 82.22%. Computando as duas ofertas, o 

rendimento em Física no curso chegou a 88% de reprovação em 2015/1. O 

mesmo fato repete-se na oferta do componente Cálculo I, a turma extra obteve 

menor índice de aprovação em comparação com a regular. O índice de 

reprovação global da oferta ficou em mais de 81% das matrículas. 

Além dos dois componentes já destacadas, Botânica, Algoritmos e 

Programação e Química Geral e Experimental são de 1º S e integram o Núcleo 

de Conteúdos Básicos do curso. Entre os 7 componentes do 1º S de matrícula 

compulsória aos ingressantes, apenas dois: Desenho Técnico e Introdução a 

Ciência e Tecnologia não figuram nos de maior reprovação. 

Destaca-se que 5 componentes que compõe o 3º semestre do curso 

estão entre os de maior índices de reprovação:  Fenômenos de Transporte- 

3ºS,  Resistência dos Materiais- 3ºS, Microbiologia e Patologia de Grãos -3ºS e 

Materiais de  Construção- 3ºS, todos pertencentes ao Núcleo 

Profissionalizante; e Geologia de Engenharia-3º ( Núcleo de Conteúdos 



55 
 

Básicos).  O 3º semestre oferta 7 componentes, totalizando uma carga horária 

de 420h. 

No 2º semestre de 2015 foram ofertados 45 componentes curriculares 

no Curso de Engenharia Agrícola.  Entre estes, 13 apresentaram baixo 

desempenho, com índice superior a 50% de reprovação do total de matrículas, 

representando 28.88% da oferta semestral. 

 

Quadro 6- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Agrícola 
2015/ 2 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Cálculo I 13.64 86.36 0 

Mecânica Geral 16.13 83.87 0 

Física II 17.4 82.6 0 

Geologia de 

Engenharia 

20 80 0 

Física I 20.41 79.59 0 

Estruturas de 

Concreto 

21.74 78.26 0 

Matemática 

Financeira para 

Engenharia 

25.81 74.19 0 

Cálculo II 32.15 67.85 0 

Geometria 

Analítica e Álgebra 

Linear 

33.34 66.66 0 

Estabilidade das 

Estruturas I 

33.33 63.34 3.33 

Materiais de 

Construção 

40.48 59.52 0 

Hidrologia 41.94 58.06 0 

Metodologia 

Científica 

47.62 52.38 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 
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Em 2015/2 como registra o Quadro 6, mais da metade dos componentes 

analisados compõe o Núcleo Básico do curso, destacam-se: Cálculo I, com 

86.36%, maior índice de reprovação do semestre e Física I, com 79.59%, 

ambos componentes de 1º S, repetindo o baixo desempenho com reprovação 

acentuada manifestado em 2015/1.  As demais: Mecânica Geral – 2ºS, Física 

II– 2ºS, Geometria Analítica e Álgebra Linear– 2ºS, Metodologia Científica– 

2ºS, são 5 das 7 disciplinas do 2 semestre, que possui uma carga horária total 

de 405h. 

No 1º semestre de 2016 foram ofertados 59 componentes curriculares 

na Engenharia Agrícola, destes 12 apresentaram índice de reprovação superior 

a 50%, representando  um percentual de 20.33% do total de componentes 

ministrados. 

 

 Quadro 7- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia  

 Agrícola 2016/1 

                                                                                                    (continua) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Física I 14.50 84.05 1.45 

Projeto de Obra 

de Terra 

24.25 75.75 0 

Hidráulica 

Agrícola 

25.65 74.35 0 

Eletrotécnica 31.82 68.18 0 

Cálculo II 33.34 66.66 0 

Cálculo I 36.67 63.33 0 

Geologia de 

Engenharia 

38.19 61.81 0 

Fenômenos de 

Transferência 

36.36 59.10 4.54 

Cálculo I- turma 

extra 

29.17 58.33 12.5 
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   Quadro 7- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia  

   Agrícola 2016/1 

                                                                                                  (conclusão) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Estruturas de 

Aço e Madeira 

44.45 55.55 0 

Botânica 45.10 54.90 0 

Tópicos de 

Máquinas 

Elétricas 

46.67 53.33 0 

 
   Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
   Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
   3º semestre. 

 

 

Conforme demonstra o Quadro 7, metade dos componentes analisados 

pertence ao Núcleo Básico do curso:  Física I- 1ºS, Cálculo I- 1º S e Botânica- 

1ºS foram cursados pelos ingressantes 2016. Percebe-se uma melhora na 

retenção de ingressantes no 1ºS em comparação com 2015/1. A oferta de 

Cálculo I foi duplicada e na média o componente obteve mais de 60% de 

reprovação. Destaca-se novamente Física I com 84.05%,  maior índice de 

reprovação. Entre os componentes mais avançados, destacam-se Projeto de 

Obras de Terra e Hidráulica Agrícola ambos do 5º semestre, com percentual 

superior a 74% de reprovação, seguidos por Geologia de Engenharia-3ºS. 

Em 2016/2 foram ofertados 54 componentes curriculares no Curso de 

Engenharia Agrícola, destes 13 apresentaram índice de reprovação superior a 

50%, representando  um percentual de 24.07% do total de componentes 

ministrados. 

 

 
 
 
 
 



58 
 

Quadro 8- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Agrícola 
2016/2 

 

Componente 
Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Fenômenos de 

Transferência 

0 100 0 

Física I 26 94 0 

Cálculo II 11.54 88.46 0 

Geologia de 

Engenharia 

20 80 0 

TCC I 26,67 73.33 0 

Física II 28.58 71.42 0 

Instalações 

Elétricas Prediais 

33.33 66.66 0 

Tópicos de 

Máquinas 

Elétricas 

33.34 66.66 0 

Projeto de Obras 

de Terra 

33.34 66.66 0 

Geometria 

Analítica e 

Álgebra Linear 

31.58 65.79 2.63 

Estatística 

Aplicada 

35.71 64.29 0 

Botânica 42.86 57.14 0 

Metodologia 

Científica 

43.75 56.25 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 
 

Em uma análise do Quadro 8, destaca-se que pela primeira vez as 

disciplinas específicas apresentaram na Engenharia Agrícola,  maior índice de 

reprovação em comparação com as básicas. Fenômenos de Transferência – 

3ºS do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes, apresentou 100% de 
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reprovação, seguida por Geologia de Engenharia – 3ºS com 80%, esta 

disciplina  apresentou baixo rendimento nos 4 semestres analisados . Entre as 

básicas de 1ºS, Física I e Botânica são ofertas extras. Física II, Cálculo II, 

Geometria Analítica e Álgebra Linear  e  Metodologia da Pesquisa, todas do 2º 

semestre representam 4 dos 7 componentes de 2º S. Este dado representa um 

melhor rendimento dos ingressantes de 2016 em comparação a 2015. 

Avaliando os componentes com maior índice de reprovação nos quatro 

semestres expostos nos quadros de 5 a 8, destaca-se que entre os 54 

componentes analisados, mais de 51% são componentes do Núcleo de 

Conteúdos Básicos.  O componente Fenômenos de Transferência- 3ºS 

apresentou a maior reprovação entre os 4 semestres analisados. Entretanto, o 

componente Física I destaca-se por apresentar baixo rendimento nos 4 

semestres investigados, atingindo um índice  de reprovação de 88% das 

matrículas realizadas no período. 

Completando, pontua-se: 1- A grande retenção semestral expressa em 

turmas de ingressantes pode estar associada à falta de conhecimentos prévios 

e também ao processo de adaptação dos estudantes a Universidade.  

Entretanto, componentes básicos ofertados em turmas extras que pressupõe 

que os acadêmicos já tenham cursado pelo menos 1 vez os mesmos, também 

apresentam baixo rendimento, assim  infere-se que a retenção também está 

relacionada as metodologias e barreiras dos componentes; 

2- O curso de Engenharia Agrícola possui uma carga horária semestral 

pesada nos primeiros semestres, sendo 375h no 1º,  420h no 2º , 405h no 3º e 

375h no 4º.  Tendo em vista as dificuldades de adaptação que muitos 

estudantes ingressantes vivenciam na Universidade, como apontam Almeida;  

Soares (2003), esta carga pode ser um fator que contribui para a grande 

reprovação expressa pelos ingressantes. Soma-se a esse fator a oferta 

interinstitucional que acarreta em deslocamentos dos estudantes de uma IES 

para outra. 

3- Entre os componentes de 1º S, apenas Desenho Técnico I e 

Introdução à Ciência e Tecnologia não constaram entre os mais reprovados, ou 

seja, representaram nos anos estudados, oportunidades de sucesso aos 

estudantes ingressantes. Ressalta-se a necessidade de ofertar maiores 

oportunidades de sucesso aos estudantes ingressantes, para apoiá-los no 
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processo de adaptação na Universidade e contribuir para a motivação dos 

mesmos uma vez que a evasão costuma ocorrer nos primeiros semestres de 

curso.Essas oportunidades podem ser construídas através de uma 

reorganização curricular que possibilite, por exemplo, o oferecimento de 

CCCGs24 do curso nos primeiros semestres além da adoção de novas 

estratégias metodológicas e curriculares visando a eliminação de barreiras nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

O curso de Engenharia Agrícola possui pré-requisitos recomendáveis e 

não obrigatórios, portanto, podem ser dispensados mediante análise do 

Colegiado de Curso. 

 

4.1.3 Curso de Engenharia Civil 

 

O Curso de bacharelado em Engenharia Civil foi criado em 2006 como 

um dos primeiros Cursos da UNIPAMPA.O ingresso anual oferta  50 vagas 

através do SISU e o curso funciona em turno integral. 

A matriz curricular25é composta por: 59 Componentes Curriculares de 

caráter obrigatório, 135 horas em Componentes Curriculares Complementares 

de Graduação (CCCGs), além do Trabalho de Conclusão de Curso (2 

componentes curriculares), Estágio Supervisionado e 105 horas de Atividades 

Complementares de Graduação (ACGs), totalizando 3600 horas. O prazo 

regular para a integralização curricular é de 10 semestres e o prazo máximo é 

de 20 semestres. 

De acordo com o PPC da Engenharia Civil o curso possui áreas de 

atuação profissional que envolvem conhecimentos de Construção Civil, 

Sistemas Estruturais, Geotecnia, Transportes e Hidrotecnia.  A matriz curricular 

do curso de Engenharia Civil é subdividida em núcleos conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Engenharia: 

 

- Núcleo de disciplinas básicas: é um conjunto de disciplinas que 
envolvem conhecimentos nas áreas de matemática, física, resistência 

                                                           
24  Cada curso possui uma ampla lista de Componentes Complementares de Graduação, estas 
componentes transitam entre áreas de formação geral como ética e diversidade até áreas de 
aprofundamento específico de cada curso. As CCCGS são escolhidas pelos acadêmicos de 
acordo  com as ofertas semestrais.   
25 Ver anexo 3 Matriz Curricular da Engenharia Civil.  
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dos materiais, ciência dos materiais, expressão gráfica e contexto 
social profissional; 
- Núcleo de disciplinas profissionalizantes: é um conjunto de 
disciplinas que envolvem conteúdos essenciais para o 
desenvolvimento das habilidades e competências, cujas áreas de 
conhecimento são: materiais de construção civil; hidráulica e 
saneamento; obras de terra; pavimentação; estradas e topografia e 
estruturas; 
- Núcleo de disciplinas específicas: é um conjunto de disciplina que 
são extensões das disciplinas profissionalizantes. (UNIPAMPA, 2010, 
p.21). 

 

 
No 1º semestre de 2015 foram ofertados 49 componentes curriculares 

no Curso de Engenharia Civil, destes 6 apresentaram índice de reprovação 

superior a 50% das matrículas, representando um percentual de 12.24% do 

total de componentes ministrados. 

 

Quadro 9- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Civil 
2015/ 1 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Resistência dos 

Materiais I 

22.96 77.04 0 

Mecânica dos 

Solos I 

26.67 73.33 0 

Física I 31.25 68.75 0 

Hidráulica Geral 47.34 52.63 0 

Geometria 

Analítica 

47.92 52.08 0 

Cálculo I 48.79 51.21 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 

 

Os números de rendimento de 2015/1 expressos no Quadro 9, apontam 

Resistência dos Materiais I – 3º S (Núcleo de Conteúdos Básicos), como o 

componente de maior reprovação, com 77.04%. Este componente costuma ser 

de grande retenção semestralmente no Campus. É ministrado por professores 

diversos e costuma receber grande demanda de matrículas devido à retenção. 
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Cabe ressaltar que esse componente é um pré-requisito importante para o 

prosseguimento do curso. Em sequência Mecânica dos Solos I – 5ºS (Núcleo 

de Conteúdos Específicos) obteve73.33%, este componente necessita entre 

outros, de conhecimentos desenvolvidos nos componentes Resistência dos 

Materiais I e II.   Entre os básicos de 1º S temos Física I, Cálculo I e Geometria 

Analítica representando 50% dos componentes cursados pelos ingressantes. 

Em 2015/2 foram ofertados 47 componentes curriculares na Engenharia 

Civil, destes 6 obtiveram reprovação acentuada, representando um percentual 

de 12.76% do total de componentes ministrados. 

 

Quadro 10-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Civil 
2015/ 2 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Química Geral e 

Experimental 

39.14 60.86 0 

Mecânica dos 

Solos II 

41.18 58.82 0 

Resistência dos 

Materiais II – 

Turma 90 

41.94 58.06 0 

Algoritmos e 

Programação 

43.14 56.86 0 

Mecânica Geral 45.72 54.28 0 

Resistência dos 

Materiais II- 

Turma 20 

48.49 51.51  

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/UNIPAMPA (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 
 

Em 2015/2 entre as disciplinas básicas de menor rendimento, destacam-

se 3 das 7 de matrícula regular no 2ºS, sendo que Química Geral e 

Experimental obteve o maior índice de reprovação, 60.86%.  Os números dos 
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componentes Resistência dos Materiais II – 4ºS (Núcleo de Conteúdos 

Básicos) e Mecânica dos Solos II (Núcleo de Conteúdos Específicos) – 6ºS 

indicam que estas áreas representam dificuldade para os acadêmicos, por 

serem uma continuação das componentes Resistência dos Materiais I e  

Mecânica dos Solos I ministrados em 2015/1 e que também obtiveram baixo 

desempenho. 

Em 2016/1 foram ofertados 48 componentes curriculares no curso, 

destes 8 componentes apresentaram índice de reprovação superior a 50% das 

matrículas, representando um percentual de 16.66% do total de componentes 

ministrados. 

 

Quadro 11- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Civil 
2016/1 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Resistência dos 

Materiais I-Turma 

20 

22.22 77.78 0 

Mecânica Geral 23.26 76.74 0 

Geometria 

Analítica 

25 75 0 

Cálculo I 28.31 71.69 0 

Física I 38.47 61.53 0 

Resistência dos 

Materiais I – 

Turma 90 

37.5 59.38 3.12 

Hidráulica Geral 41.18 58.82 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir do 
3º semestre. 
 

Em 2016/1 novamente o componente Resistência dos Materiais I – 3º S, 

apresentou o maior índice de reprovação, 77,78%. Devido a grande retenção 

nesta área, teve sua oferta duplicada, chegando a um índice médio de  



64 
 

68.58%de reprovação neste semestre. Cabe destacar que neste período o 

componente foi cursado pelos ingressantes de 2015/1 e manteve-se em média 

o rendimento alcançando na oferta de 2015/1 cursada pelos ingressantes de 

2014/1. 

Entre as disciplinas básicas de 1ºS cursadas pelos ingressantes de 

2016/1, 3 dos 6 componentes regulares apresentaram acentuada reprovação: 

Física I, Cálculo I e Geometria Analítica, indicando constância nas dificuldades 

dos ingressantes em relação a 2015/1. 

Em 2016/2 foram ofertados 56 componentes curriculares no curso de 

Engenharia Civil, destes 8 componentes apresentaram índice de reprovação 

superior a 50% das matrículas, representando um percentual de 14.28% do 

total de componentes ministrados. 

 

  Quadro 12- Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia 

  Civil 2016/2 

 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Mecânica dos 

Solos II 

18.87 81.13 0 

Geometria 

Descritiva 

25 75 0 

Álgebra Linear 35.85 64.15 0 

Hidráulica Geral 37.04 62.96 0 

Física II 37.15 62.85 0 

Fenômenos de 

Transferência 

38 62 0 

Cálculo 

Numérico 

44.11 52.95 2.94 

Resistência dos 

Materiais I 

47.28 52.72 0 

 
  Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
  Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir  
  do 3º semestre. 
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Em 2016/2 a reprovação foi maior entre os componentes a partir do 3º 

semestre do curso. Mecânica dos Solos II -6º S foi o componente com maior 

reprovação no semestre, apresentando 81.13%,  índice superior à oferta de 

2015/1. Resistência dos Materiais I- 3ºS está mais uma vez entre os 

componentes de maior reprovação. Entre as disciplinas básicas de 2º S, 

destacam-se 2 entre as 7 regulares : Álgebra Linear e Física II. 

Avaliando os componentes com maior índice de retenção nos quatro 

semestres expostos nos quadros de 13 a 16, destaca-se que mais de 53% são 

componentes específicos da área de engenharia.  O componente com maior 

reprovação entre os 4 semestres analisados foi Mecânica dos Solos II (Núcleo 

de Conteúdos Específicos) – 6ºS,  que obteve  81.13 % de reprovação em 

2016/2. Entretanto, a área de Resistência dos Materiais apresentou baixo 

rendimento nos 4 semestres investigados. 

Uma informação relevante é que o curso de Engenharia Civil adota pré-

requisitos obrigatórios e desejáveis.  Segundo o PPC do curso, os pré-

requisitos obrigatórios são os que restringem a matrícula do aluno, caso ele 

não tenha sido aprovado na disciplina especificada. Os pré-requisitos 

desejáveis não restringem a matrícula do aluno, mas orientam sobre o que 

seria ideal ter siso cursado para se matricular na disciplina pretendida. 

O Curso de Engenharia Civil apresentou  um índice de rendimento mais 

satisfatório em relação aos outros cursos do Campus. 

 

4.1.4 Curso de Engenharia Elétrica 

 

O curso de bacharelado em Engenharia Elétrica está entre os primeiros 

cursos criados na UNIPAMPA em 2006. Sua carga horária total é de 3600 

horas, distribuídas em componentes curriculares obrigatórios (CCO), 

componentes curriculares complementares de graduação (CCCG), atividades 

complementares de graduação (ACG), trabalho de conclusão de curso (TCC) e 

Estágio Supervisionado. O prazo regular para a integralização curricular é de 

10 semestres e o prazo máximo é de 20 semestres. A Engenharia Elétrica tem 

funcionamento integral e ingresso anual com oferta de 50 vagas através do 

SISU. 
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Segundo o PPC, o curso envolve a produção, a transmissão, a 

distribuição e a utilização racional e sustentável da energia elétrica.Em virtude 

da enorme abrangência da Engenharia Elétrica, suas especialidades podem 

ser especificadas em grandes áreas, como: Sistemas Elétricos de Potência;  

Eletrônica de Potência; Controle e Automação; Microeletrônica; 

Telecomunicações. “Pretende-se que o profissional formado pelo Curso de 

Graduação em Engenharia Elétrica da UNIPAMPA possua sólida formação 

profissional geral e específica, através das ênfases do curso, em: Sistemas 

Elétricos de Potência e Eletrônica de Potência”. (UNIPAMPA, 2009, p 11). 

Ainda de acordo com o PPC a Estrutura Curricular26 está organizada em  

5 anos, as disciplinas estão distribuídas em 10 semestres. As disciplinas do 

curso, conforme as Diretrizes Curriculares para os cursos de Engenharia são  

classificadas em: Núcleo de Conteúdos Básicos; Núcleo de Conteúdos 

Profissionalizantes; e Núcleo de Conteúdos Específicos. Além disso, as 

Atividades Complementares de Graduação e o Estágio Supervisionado 

complementam a formação do acadêmico de forma coerente com a proposta 

do curso, em que o aluno tem a oportunidade de aplicar seus conhecimentos 

em Engenharia Elétrica na solução de problemas. 

No 1º semestre de 2015 foram ofertados 67 componentes no Curso de 

Engenharia Elétrica, destes 17 apresentaram alto índice de reprovação, 

representando um percentual de 25.37% do total de componentes ministrados. 

 

  Quadro 13- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia 
  Elétrica  2015/ 1 
                                                                                                  (continua) 

Componente 

Curricular 

Aprovação% Reprovação % Trancamento% 

Cálculo I –Turma 

90 

10.72 89.28 0 

Cálculo III 12.91 87.09 0 

Álgebra Linear 16.95 83.05 0 

Circuitos 

Elétricos II 

22.73 77.27 0 

                                                           
26 Ver anexo 4- Estrutura Curricular Engenharia Elétrica. 
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  Quadro 13- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia 

  Elétrica  2015/ 1 

                                                                                                  (conclusão) 

Componente 

Curricular 

Aprovação% Reprovação % Trancamento% 

Física I – Turma 

90 

25.43 74.57 0 

Física I - Turma 

30 

22.22 74.08 3.70 

Eletrotécnica- 

Turma 90 

31.43 68.57 0 

Geometria 

Analítica 

32.15 67.85 0 

Eletrotécnica – 

Turma 30 

32.56 67.44 0 

Algoritmos e 

Programação 

33.93 66.07 0 

Física III 34.61 65.39 0 

Fenômenos de 

Transferência 

35.3 64.70 0 

Cálculo I – 

Turma 30 

42.31 57.69 0 

Química Geral e 

Experimental 

42.86 57.14 0 

Circuitos 

Elétricos I 

39.13 56.52 4.35 

Eletrônica de 

Potência 

45.45 54.54 0 

Equações 

Diferenciais I 

45.72 54.28 0 

 
  Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
  Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir  
  do3º semestre. 
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Entre os componentes listados no Quadro 13, 10 pertencem ao Núcleo 

de Conteúdos Básicos e são ofertados até o 2º semestre do curso de 

Engenharia Elétrica.  Entre estes: Física I, Cálculo I, Geometria Analítica, 

Algoritmos e Programação e Eletrotécnica são 5 dos 7 componentes ofertados 

aos ingressantes, indicando um baixo rendimento dos mesmos. Apenas os 

componentes Desenho Técnico e Introdução em Ciência e Tecnologia do 1º S 

não estão entre os de maior reprovação.  Constata-se que pelos menos 57% 

dos ingressantes ficaram retidos nestes 5 componentes. Ainda entre os 

básicos, Álgebra Linear e Química Geral e Experimental são componentes de 

2º S não tendo oferta regular neste semestre, ou seja, são turmas extras. Os 

componentes com maior reprovação foram: Cálculo I com 89.28% e Cálculo III 

com 87.09%. 

Pode–se observar que algumas disciplinas regulares receberam duas 

ofertas, sendo esta uma estratégia para diminuir a retenção dos alunos em 

disciplinas básicas visando liberá-los para o avanço no curso. Entretanto as 3 

componentes duplicadas: Cálculo I, Física I e Eletrotécnica, ambas do 1º S , 

apresentaram baixo rendimento tanto para ingressantes quanto para retidos. 

Entre os componentes a partir do 3º S destacam-se:  Cálculo III- 3ºS 

com 87.09% de reprovação e Física III- 3ºS com 65,39%, ambos componentes 

avançados do Núcleo Básico e que são ofertados apenas nos cursos de 

Engenharia Elétrica e Engenharia de Telecomunicações. Já Circuitos Elétricos 

II – 4º S é um componente do Núcleo Profissionalizante que tem como pré-

requisitos conteúdos de matemática do Núcleo Básico. 

Em 2015/2 foram ofertados 59 componentes no Curso de Engenharia 

Elétrica, dentre estes 18 obtiveram alto índice de reprovação, representando 

um percentual de 30.50% do total de componentes ministrados. 

 

    Quadro 14- Rendimento de Componentes Curriculares da 

    Engenharia Elétrica  2015/ 2 

                                                                                                  (continua) 

Componente 
Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Física I 9.26 90.74 0 

Cálculo I 18.59 81.48 0 
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   Quadro 14- Rendimento de Componentes Curriculares da  

   Engenharia Elétrica  2015/ 2 

                                                                                              (conclusão) 

Componente 
Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Acionamentos 

Elétricos 

18.75 81.25 0 

Cálculo II 20 80 0 

Física II- Turma 

90 

20.41 79.59 0 

Cálculo III 25.46 74.54 0 

Física II- Turma 

30 

26.67 73.33 0 

Resistência dos 

Materiais I 

27.28 72.72 0 

Fenômenos de 

Transferência 

27.28 72.72 0 

Álgebra Linear 28 70 2 

Circuitos 

Elétricos I 

30.61 67.35 2.04 

Equações 

Diferenciais II 

33.34 66.66 0 

Eletrotécnica 36.85 63.15 0 

Circuitos Digitais 38 62 0 

Circuitos 

Elétricos II 

48.37 61.53 0 

Cálculo 

Numérico 

40.91 59.09 0 

Concepção de 

Circuitos 

Integrados 

42.86 57.14 0 

Mecânica Geral 47.43 52.77 0 

 
    Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
    Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
    do 3º semestre. 
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Entre as disciplinas analisadas no Quadro 14, metade são componentes 

localizadas nos dois primeiros semestres do curso, indicando o baixo 

rendimento dos ingressantes e uma constância nas dificuldades apresentadas 

pelos acadêmicos. O maior índice de reprovação foi no componente – Física I-

1ºS com 90.74%, seguido por Cálculo I- 1ºS com 81.48%, sendo estas ofertas 

não regulares. Cálculo II, Física II, Circuitos Digitais e Acionamentos Elétricos, 

são 5 ente os 7 componentes ofertados no 2º S do curso, repetindo situação 

manifestada em 2015/1. 

Entre os componentes a partir do 3º semestre destaca-se Cálculo III – 

3ºS pelo elevado índice de reprovação, Fenômenos de Transferência – 4ºS e 

Circuitos Elétricos I – 3ºS por serem áreas já indicadas com baixo rendimento 

em 2015/1. 

No primeiro semestre de 2016 foram ofertados 59 componentes 

curriculares no Curso de Engenharia Elétrica, destes 16 apresentaram alto 

índice alto de reprovação, representando um percentual de 27.11% do total de 

componentes ministrados. 

 

Quadro 15- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Elétrica 

2016/ 1 

                                                                                                   (continua) 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Cálculo III 15 85 0 

Física I-Turma 30 15.38 84.62 0 

Física I –Turma 

90 

20 80 0 

Física II 26.42 73.58 0 

Probabilidade e 

Estatística – 

Turma 90 

23.53 70.59 5.88 

Geometria 

Analítica 

30.77 69.23 0 

Cálculo I 32.70 67.30 0 

Álgebra Linear 29.09 67.27 3.64 
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Quadro 15- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Elétrica 

2016/ 1 

(conclusão) 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 

 

Os dados organizados no Quadro 15 indicam que a reprovação foi mais 

acentuada a partir do 3ºS. Destaca-se novamente Cálculo III-3ºS pelo maior 

índice de reprovação, 85%. Seguida por Física I –1ºS com oferta duplicada, a 

oferta regular obteve 84.62% e a turma extra 80%, atingindo uma média de 

82.31% das matrículas.   

Cabe ainda ressaltar a repetição de baixo desempenho em Física III e 

Circuitos Elétricos I ambas do 3ºS. Entre os componentes cursados pelos 

ingressantes 2016 estão: Física I, Cálculo I e Geometria Analítica, expressando 

um melhor rendimento dos ingressantes em comparação com 2015/1. 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Química Geral e 

Experimental 

36.36 60 3.64 

Circuitos Elétricos 

I 

40.48 59.52 0 

Física III 41.94 58.06 0 

TCC 42.10 57.90 0 

Sistemas 

Hidráulicos e 

Térmicos 

40.43 55.32 4.25 

Probabilidade e 

Estatística – 

Turma 30 

41.30 54.35 4.35 

Máquinas 

Elétricas I 

46.34 53.66 0 

Equações 

Diferenciais I 

48.58 51.42 0 
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Foram ofertados 56 componentes curriculares em 2016/2 na Engenharia 

Elétrica, destes 15 apresentaram índice de reprovação superior a 50% das 

matrículas, representando um percentual de 26.78 % do total de componentes 

ministrados. Entre os componentes de maior reprovação analisados no Quadro 

16, 10 pertencem a parte básica do curso e estão localizados até o 2º S de 

curso. 

 

Quadro 16-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia Elétrica   

2016/ 2 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Circuitos Elétricos I 0 100 0 

Cálculo I 0 96.16 3.84 

Geometria 

Analítica 

15.39 84.61 0 

Equações 

Diferenciais I 

0 83.33 16.67 

Física I 17.30 82.70 0 

Fenômenos de 

Transferência 

21.74 78.26 0 

Cálculo III 15.63 78.12 6.25 

Cálculo II 23.08 76.92 0 

Física II 24.52 71.70 3.78 

Eletrotécnica 30 70 0 

Circuitos 

Magnéticos e 

Transformadores 

36 64 0 

Álgebra Linear 36 64 0 

Circuitos Digitais 36 64 0 

Algoritmos e 

Programação 

40 60 0 

Cálculo Numérico 42.86 57.14 0 
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Em 2016/2 o componente com maior reprovação foi Circuitos Elétrico I- 

3º S com 100% de reprovação,  seguido por Cálculo I- 1ºS com 96.16%. 

Destacam-se 3 dos componentes cursados no 2º S pelos ingressantes 2016 : 

Cálculo II, Física II e Álgebra Linear. Ainda nos básicos 5 componentes de 1º S 

em oferta não regular apresentaram baixo rendimento : Física I, Cálculo I, 

Eletrotécnica, Geometria Analítica e Algoritmos e Programação . Mais uma vez 

entre os componentes a partir do 3º S destacam-se as áreas de Circuitos 

Elétricos e Fenômenos de Transferência pertencentes ao Núcleo 

Profissionalizante. 

O Curso de Engenharia Elétrica apresentou nos semestres analisados 

um número maior de componentes com baixo desempenho em comparação 

aos demais cursos.  Ao total foram analisadas 66 componentes curriculares, 

sendo Circuitos Elétricos I com 100% o componente com maior índice de 

reprovação em 2016/2. É importante frisar que este componente de 3ºS, 

integra o Núcleo Profissionalizante e figurou entre os mais reprovados nos 4 

semestres analisados. 

Entretanto, os componentes básicos localizados até o 2º semestre  

estiveram em maior número na análise, com destaque para as áreas de Física 

e Cálculo. Ao comparáramos os componentes de 1º e 2º semestre com os 

demais da estrutura curricular, os primeiros ganham destaque pela repetição 

do baixo desempenho. Trata-se de 13 componentes até o 2º S neste curso, 

enquanto as demais somam 40, excluindo as CCCGs. Desta forma, uma 

questão a ser ressaltada é a oferta sistemática de turmas extras no curso de 

Engenharia Elétrica visando eliminar a retenção de acadêmicos nos 

componentes básicos como demonstrou esta análise. Porém, os índices 

apontam que o desempenho dos componentes acaba sendo baixo. 

O Curso de Engenharia Elétrica adota pré-requisitos obrigatórios e 

desejáveis e a grande oferta das turmas extras pode indicar um esforço da 

gestão para que os acadêmicos vençam estes pré-requisitos e avancem no 

curso. Entretanto, percebe-se que ampliar a oferta, apesar de uma estratégia 

importante, não garante aprendizagem e aprovação. 
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4.1.5 Curso de Engenharia Mecânica 

 

O curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica da UNIPAMPA iniciou 

suas atividades em 2009 . Sua carga horária total é de 3.870 horas, 

distribuídas em componentes curriculares obrigatórios (CCO), componentes 

curriculares complementares de graduação (CCCG), atividades 

complementares de graduação (ACG), trabalho de conclusão de curso (TCC) e 

estágio supervisionado. O prazo regular para a integralização curricular é de 10 

semestres e o prazo máximo é de 20 semestres. O curso tem funcionamento 

em turno integral e ingresso anual via SISU com oferta de 50 vagas. 

De acordo com o PPC da Engenharia Mecânica, o curso visa a formação 

de um profissional generalista, habilitado a projetar e implementar sistemas 

mecânicos e equipamentos de forma racional e econômica, bem como 

apresentar soluções inovadoras para os desafios na área de mecânica com 

atenção às questões ambientais.(UNIPAMPA, 2012). 

O currículo está estruturado em uma matriz curricular27 organizada em da 

seguinte forma: 

 

Ciclo Básico: aqui se encontram componentes curriculares que 
formarão a base matemática, física, química, de materiais, expressão 
gráfica, administração e humanidades. Eles são necessários ao 
estudo dos componentes curriculares profissionalizantes e 
específicos do curso 
 
Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes: engloba componentes 
das áreas de: Fenômenos de Transporte e Engenharia Térmica, 
Processos de Fabricação; Projeto Mecânico, Automação e Controle 
Industrial; Gestão da Produção; Humanidades e Atuação Profissional: 
 

Núcleo de Conteúdos Específicos: congrega componentes que são 
extensões das disciplinas profissionalizantes. (UNIPAMPA, 2012, 
p.34). 
 

 

Em 2015/1 foram ministrados 50 componentes curriculares no Curso de 

Engenharia Mecânica, destes 15 apresentaram índice de reprovação superior a 

50% das matrículas, representando 30% da oferta semestral. Em 2015/1 

destacam-se os componentes a partir do 3ºS como os de maior reprovação, 

como expressa o Quadro 17. 

                                                           
27 Ver anexo 5- Matriz Curricular Engenharia  Mecânica  
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Quadro 17-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia 
Mecânica   2015/ 1 
 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Dinâmica 15.16 84.84 0 

Física I 16.67 83.33 0 

Cálculo I 24.49 75.51 0 

Equações 

DiferenciaisI–

Turma 90 

16.66 75 8.34 

Termodinâmica II 27.91 72.09 0 

Ciência e 

Engenharia de 

Materiais 

28.13 71.87 0 

Cálculo III 27.02 70.27 2.71 

Equações 

Diferenciais I-

Turma 80 

30 70 0 

Engenharia 

Econômica 

34.49 65.51 0 

Mecanismos 38.89 61.11 0 

Tópicos de 

Máquinas 

Elétricas 

40 60 0 

Geometria 

Analítica 

40.75 59.25 0 

Mecânica Geral 41.94 58.06 0 

Termodinâmica I 48.65 51.35 0 

Metodologia de 

Pesquisa 

Científica 

27.78 72.22 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 
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O componente Dinâmica – 5ºS apresentou o maior índice 84.84%, este 

componente integra o Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes e tem como 

pré-requisitos Física I – 1ºS e Mecânica Geral – 3ºS.  Destaca-se também 

Equações Diferenciais I – 3º S (Núcleo Básico na área da matemática) com 

índice de reprovação superior a 72% das matrículas em oferta duplicada.  Os 

números apontam 3 componentes curriculares de 1º S: Cálculo I, Física I e 

Geometria Analítica cursados pelos ingressantes entre os de menor 

rendimento. O 1º semestre da Engenharia Mecânica compreende 6 

componentes , com uma carga horária total de 300h, fator entendido aqui como 

facilitador no período de adaptação dos acadêmicos ingressantes . 

Em 2015/2 foram ofertados 42 componentes curriculares na Engenharia 

Mecânica, destes 8 apresentaram índice de reprovação superior a 50% das 

matrículas, representando 19.04% da oferta semestral. 

 

Quadro 18- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia 

Mecânica  2015/ 2 

 
Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Cálculo II 12.5 87.5 0 

Algoritmos e 

Programação 

18 82 0 

Álgebra Linear 20.75 77.36 1.89 

Resistência dos 

Materiais I 

41.39 68.51 0 

Ciência e 

Engenharia de 

Materiais 

37.04 62.96 0 

Física II 37.26 62.74 0 

Tópicos de 

Máquinas 

Elétricas 

46.43 53.57 0 

Eletrotécnica 48 52 0 

Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 
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Em 2015/2 destacam-se os componentes básicos do período inicial de 

curso como os de maior reprovação. São 6componentes dos 7 ofertados no 2º 

semestre da Engenharia Mecânica: Cálculo II com o maior índice do semestre,  

87.5%, seguido por Algoritmos e Programação, 82%, Álgebra Linear, 77,36% 

Física II, 62.74%,  Eletrotécnica, 52% e Ciência e Engenharia dos Materiais 

com  62.96%, todos integrantes do Núcleo Básico. Tal dado representa uma 

queda no rendimento dos ingressantes deste ano. O 2º semestre apresenta 

uma carga horária de 390h. 

Em 2016/1 foram ofertados 52 componentes curriculares no curso, 

destes 15 apresentaram índice de reprovação em mais de 50% das matrículas, 

representando 28.84% da oferta semestral. 

 

Quadro 19-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia 

Mecânica   2016/1 

                                                                                                    (continua) 

 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Equações 

Diferenciais I 

6.46 90.32 3.22 

Física III 14.81 81.49 3.70 

Física I 18.52 81.48 0 

Dinâmica 17.5 80 2.5 

Termodinâmica I 23.53 76.47 0 

Cálculo III 20 76 4 

Cálculo I 24 76 0 

Resistência dos 

Materiais I 

30.43 69.57 0 

Geometria 

Analítica 

35.84 64.16 0 

Mecânica Geral 36.11 63.89 0 

Metrologia 36.36 63.64 0 

Desenho Técnico 37.5 62.5 0 
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Quadro 19-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia 

Mecânica   2016/1 

                                                                                                                         (conclusão) 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/UNIPAMPA (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 

 

Em 2016/1 os componentes a partir do 3º semestre do curso 

apresentaram maior índice de reprovação. Entre estes, destaca-se o baixo 

rendimento de 5 componentes do 3ºS do curso: Equações Diferenciais I com 

90.32%, maior índice do semestre, Física III, 81.49%, Termodinâmica, 76.47%, 

Cálculo III, 76%, (integrantes do Núcleo Básico) e Mecânica Geral, 63.89%, 

(compõe o Núcleo de Conteúdos Profissionalizante). O 3º semestre da 

Engenharia Mecânica tem 375h e oferta 6 componentes curriculares. Tal 

rendimento indica que um pequeno número de acadêmicos ingressantes em 

2015/1 vai se mantendo na regularidade do curso. 

Entre as disciplinas básicas de 1ºS, destacam-se: Cálculo I, Física I, 

Geometria Analítica, Introdução a Ciência e Tecnologia e Desenho Técnico, 6 

das 7 cursadas pelos ingressantes, os números apontam para uma queda no 

rendimento de ingressantes em comparação com 2015/1. Outro destaque é 

que pela primeira vez nos cursos analisados as disciplinas de 1º S Desenho 

Técnico e Introdução à Ciência e Tecnologia figuram entre as de maior 

reprovação. 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Introdução a 

Ciência e 

Tecnologia 

44.23 55.77 0 

Laboratório de 

Metalografia e  

Ensaios 

Mecânicos 

47.62 52.38 0 

Resistência dos 

Materiais II 

48.21 51.79 0 
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Em 2016/2 foram ofertados 49 componentes curriculares no Curso de 

Engenharia Mecânica, destes 9 obtiveram índice de reprovação superior a 

50%das matrículas, representando 18.36% da oferta semestral. 

 

Quadro 20-  Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia Mecânica   

2016/ 2 

 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/UNIPAMPA (2017). 
 Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
 do 3º semestre. 

 

Em 2016/2 os componentes a partir do 3ºS apresentaram maior 

reprovação, destacam-se Resistência dos Materiais I -4ºS com 64.29%, maior 

índice do semestre e Tópicos de Máquinas Elétricas- 4ºS, 63.64%, ambos do 

Núcleo Básico; e Máquinas de Fluído- 6ºS, 62.96%,e Dinâmica-5ºS, 61.23%,do 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento % 

Resistência dos 

Materiais I 

35.71 64.29 0 

Tópicos de 

Máquinas 

Elétricas 

36.36 63.64 0 

Maquinas de 

Fluído 

37.04 62.96 0 

Dinâmica 36.73 61.23 2.04 

Álgebra Linear 38.89 61.11 0 

Controle de 

Sistemas 

Mecânicos 

33.33 61.11 5.56 

Física II 39.62 60.38 0 

Ciência e 

Engenharia de 

Materiais 

46.15 53.85 

 

0 

Máquinas 

Operatrizes 

47.06 52.94 0 
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Núcleo Profissionalizante. O componente Dinâmica  apresentou baixo 

rendimento em 3 dos 4 semestres analisados. Ainda em 2016/2, Álgebra 

Linear, Física II e Ciência e Engenharia de Materiais, 3 componentes de 2º 

semestre cursados pelos ingressantes 2016 repetem índice de reprovação 

obtido em 2015/2. 

Avaliando os componentes com maior índice de reprovação nos 4 

semestres estudados, destaca-se que entre os 47 componentes analisados, 

mais de 61% são componentes localizadas a partir do 3º semestre da 

Engenharia Mecânica. O componente com maior reprovação no período 

analisado foi Equações Diferenciais I-3ºS, que integra o Núcleo Básico do 

curso na área da matemática, com índice superior a 90% de reprovação em 

2016/1.Destacam-se também os componentes de Cálculo e Física como os de 

maior reprovação no período. 

 

4.1.6 Curso de Engenharia de Software 

 

O curso de Bacharelado em Engenharia de Software começou suas 

atividades na UNIPAMPA no primeiro semestre de 2010. Sua carga horária 

total é de 3000 horas, distribuídas em componentes curriculares obrigatórios 

(CCO), componentes curriculares complementares de graduação (CCCG), 

atividades complementares de graduação (ACG), trabalho de conclusão de 

curso (TCC) e estágio supervisionado. O prazo regular para a integralização 

curricular é de 8 semestres e o prazo máximo é de 16 semestres. O curso tem 

funcionamento noturno a partir das 18 horas e 30 minutos, além de aulas aos 

sábados pela manhã. 

Segundo o PPC, o objetivo do curso consiste em: 

 

... formação qualificada de novos profissionais da área de tecnologia 
da informação, mais alinhada às necessidades de mercado. Essa 
formação deve propiciar ao estudante a incorporação de um conjunto 
de experiências de aprendizado que possibilitem a formação deum 
profissional  ético e autônomo, consciente de seu papel na sociedade, 
capaz de contribuir ao desenvolvimento sustentável da região e do 
país pelo desenvolvimento de sistemas de software para os mais 
variados domínios. (UNIPAMPA, 2017, p.20). 
 

 



81 
 

Ainda de acordo com o PPC, a matriz curricular28 está organizada nos 

seguintes núcleos de conteúdos: Fundamentos  da Computação (CMP), 

Fundamentos de Matemática e Engenharia (FME), Contexto Social e 

Profissional (CSP) e Engenharia de Software (ESW).O estudo proposto visa 

que o acadêmico compreenda “o funcionamento dos computadores e a lógica 

de desenvolvimento de programas, aperfeiçoe o raciocínio lógico-abstrato, 

tenha noções do método científico e também uma formação complementar e 

humanística”. (UNIPAMPA, 2017, p. 40). 

Em 2015/1 foram ofertados 26 componentes curriculares no Curso de 

Engenharia de Software, destes 10 apresentaram índice superior a 50% de 

reprovação, representando 38.46% da oferta semestral. Destaca-se este índice 

de retenção em componentes curriculares como elevado em comparação com 

os demais cursos analisados. 

 

Quadro 21-  Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia de 

Software 2015/ 1 

                                                                                                     (continua) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Inteligência 

Artificial 

13.05 86.95 0 

Lógica 

Proposicional 

20.69 79.31 0 

Modelagem e 

Projeto de 

Software 

21.22 75.75 3.03 

Resolução de 

Problemas V 

26.09 73.91 0 

Fundamentos de 

Matemática 

Discreta 

37.5 62.5 0 

Modelagem e 

Projeto de Banco 

de Dados 

38.24 61.76 0 

                                                           
28 Ver anexo 6 Matriz Curricular Engenharia Mecânica. 
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Quadro 21-  Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia de 

Software 2015/ 1 

                                                                                                                         (conclusão) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Algoritmos e 

Programação 

39.29 60.71 0 

Projeto de 

Sistemas Digitais 

40 60 0 

Projeto no 

Desenvolvimento 

de Software 

orientado a 

objetos 

30 60 10 

Acessibilidade 

WEB 

42.30 53.85 3.85 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 

 

Entre os componentes analisados em 2015/1 destaca-se que os de 

maior reprovação estão localizados a partir do 3º semestre do curso, 

representando 7 dos 10 analisados. O componente com maior reprovação 

Inteligência Artificial, 86.95%,  é uma CCCG de aprofundamento na área de 

Engenharia de Software. Seguido por Modelagem e Projeto de Software-3ºS, 

75.75% e Resolução de Problemas V- 5ºS, 73.91. 

Entre os básicos de 1º S destacam-se Lógica Proposicional, 79.31% , 

Fundamentos de Matemática Discreta, 62.5%, (Núcleo de Fundamentos da 

Matemática e Engenharia) e Algoritmos e Programação, 60.71%, 

(Fundamentos da Computação), 3 dos 6 componentes ofertados aos 

ingressantes. 

No período de 2015/2 foram ofertados 28 componentes na Engenharia 

de Software, destes 13 apresentaram índice de reprovação superior a 50% das 

matrículas, representando 46.42% da oferta semestral. Novamente a 
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Engenharia de Software apresentou índice elevado de retenção em 

componentes curriculares em comparação com os demais cursos. 

 

Quadro 22-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia de 

Software  2015/ 2 

                                                                                                   (continua) 

Componente 

Curricular 

Aprovação% Reprovação % Trancamento% 

Introdução a 

Sistemas de 

Computação 

22.23 77.77 0 

Tipos Abstratos 

de Dados 

28.31 71.69 0 

Modelo de 

Negócio na Área 

de Software 

30.77 69.23 0 

Introdução à 

Análise de 

Algoritmos 

31.58 68.42 0 

Resolução de 

Problemas IV 

18.18 68.18 13.64 

Teste e 

Depuração de 

Código 

32.70 67.30 0 

Aprendizado de 

Máquina 

33.34 66.66 0 

Verificação e 

Validação de 

Software 

29.16 62.50 8.34 

Probabilidade e 

Estatística 

39.63 60.37 0 

Teoria dos 

Grafos 

40.82 59.18 0 
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Quadro 22-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia de  
Software  2015/ 2 

                                                                                                  (conclusão) 

Componente 

Curricular 

Aprovação% Reprovação % Trancamento% 

Resolução de 

Problemas II 

41.67 58.33 0 

Programação 

Orientada a 

Objetos 

45.29 54.71 0 

Libras 46.67 53.33 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/UNIPAMPA (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 
 

Em 2015/2 o componente de maior reprovação foi Introdução a Sistemas 

de Computação- 4º S (Núcleo de Fundamentos da Computação) com índice de 

77.77%. Entre os componentes até o 2º semestre ficaram entre os de maior 

reprovação, todos os componentes do 2ºS de curso, demonstrando baixo 

rendimento dos ingressantes 2015 na continuidade do curso. 

Foram ofertados 27 disciplinas em 2016/1, destas 7 apresentaram 

rendimento superior a 50% em reprovação, representando  25.92% da oferta 

semestral. 

 

Quadro 23- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia de 

Software 2016/1 

                                                                                                     (continua) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Modelagem e 

Projeto de Banco 

de Dados 

30.90 69.10 0 

Redes e 

Sistemas 

Distribuídos 

31.25 68.75 0 
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Quadro 23- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia de 

Software 2016/1 

(conclusão) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Lógica 

Proposicional 

36.37 63.63 0 

Tópicos de 

Redes de 

Computadores 

20.69 55.17 24.14 

Algoritmos e 

Programação 

47.37 52.63 0 

Modelagem e 

Projeto de 

Software 

46.80 51.08 2.12 

Fundamentos de 

Matemática 

Discreta 

49.12 50.88 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 

 

Percebe-se que os componentes com maior reprovação estão situados 

no 2º ano de curso, em 2016/1 destaca-se Modelagem e Projeto de Banco de 

Dados- 3ºS (Fundamentos da Computação) com o maior índice, 69.10%. Entre 

os básicos, destacam-se 3 dos 6 componentes ofertados para os ingressantes 

2016, sendo Lógica Proposicional, 63.63% e Fundamentos de Matemática 

Discreta, 50.88%, ambos do  Núcleo de Fundamentos da Matemática e 

Engenharia) e Algoritmos e Computação, 52.63%, (Núcleo de Fundamentos da 

Computação). Tais componentes repetem índices manifestados em 2015/1. 

Em 2016/2 foram ofertados 33 componentes curriculares na Engenharia 

de Software, destes apenas 2 obtiveram rendimento superior a 50% das 

matrículas, representando 6.06% da oferta semestral. 
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Quadro 24- Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia de Software 

2016/2 

 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Programação 

Orientada a 

Objetos 

44.45 55.55 0 

Fundamentos de 

Matemática 

Discreta 

46.15 53.85 0 

 
 Fonte: Elaboração da autora com base nos Sistemas SIE e GURI da Unipampa. 
 Nota: Grifo em rosa disciplinas básicas de 1º e 2º semestre, grifo em azul disciplinas  
 específicas dos cursos. 
 

Em 2016/2 o componente de maior reprovação foi Programação 

Orientada a Objetos- 2ºS (Fundamentos da Computação) com índice de 

55.55%,  seguido pela oferta extra de Fundamentos de Matemática Discreta- 

1ºS (Núcleo de Fundamentos de Matemática e Engenharia). Os dados 

apontam para um melhor rendimento dos ingressantes no 2ºS de 2016. 

Avaliando os componentes com maior índice de reprovação nos 4 

semestres estudados, destaca-se que entre os 32 componentes analisados, 

mais de 59% estão localizados a partir do 3º semestre da Engenharia de 

Software. O componente com maior reprovação no período analisado foi 

Inteligência Artificial- CCCG de aprofundamento do Núcleo de Engenharia de 

Software, com índice superior a 86% de reprovação em 2015/1. Entre os 

componentes do 1º ano de curso: Lógica Proposicional- 1ºS, Fundamentos de 

Matemática Discreta- 1ºS e Algoritmos e Computação- 1ºS figuram como os de 

maior reprovação no período. 

O curso possui uma oferta curricular com menos componentes comuns 

aos demais cursos do Campus. Possui estreita aproximação com o Curso de 

Ciência da Computação por serem áreas afins com alguns componentes 
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comuns ao longo da graduação, entretanto, entre os componentes do 1º ano 

de ambos os cursos, apenas 2 coincidem. 

É importante dizer que o curso não adota pré-requisitos obrigatórios. E  

oferta menos turmas extras em comparação com os demais cursos do 

Campus, tendo em vista que os acadêmicos vão avançando sem 

necessariamente cursarem os componentes anteriores. Entretanto percebe-se 

que a reprovação vai aumentado gradativamente, visto que os componentes 

em destaque na análise foram os localizadas a partir do 3ºS.  O rendimento 

expressado nos períodos analisados, indica que poucos estudantes vão se 

mantendo na regularidade do curso e a manutenção de dificuldades ao longo 

do curso. 

 

4.1.7 Curso Engenharia de Telecomunicações 

 
O curso de Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações iniciou 

suas atividades na UNIPAMPA em março de 2012, sendo o último curso a ser 

implantado no Campus  Alegrete. Sua carga horária total é de 3600 horas, 

distribuídas em componentes curriculares obrigatórios (CCO), componentes 

curriculares complementares de graduação (CCCG), atividades 

complementares de graduação (ACG), trabalho de conclusão de curso (TCC) e 

estágio supervisionado. O prazo regular para a integralização curricular é de 10 

semestres e o prazo máximo é de 20 semestres. O curso tem funcionamento 

em turno integral e ingresso anual via SISU com oferta de 50 vagas. 

Segundo seu PPC, o curso visa à formação de engenheiros com 

habilitação para atuar no projeto e manutenção de dispositivos e equipamentos 

de diversos sistemas de comunicação, “como enlaces de comunicação via 

satélite, telefonia móvel celular, criptografia, redes de comunicação de dados 

(internet), antenas, circuitos eletrônicos para transmissão e recepção de sinais, 

entre outros”. (UNIPAMPA, 2015, p.16). 

Os componentes curriculares obrigatórios que compõem a matriz 

curricular29 do curso estão divididos em 4 núcleos: Núcleo de Conteúdos 

Básicos, Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes, Núcleo de Conteúdos 

                                                           
29 Ver anexo 7 Matriz Curricular Engenharia de Telecomunicações. 
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Específicos e Núcleo de Componentes Curriculares Complementares de 

Graduação. (UNIPAMPA, 2015). 

Foram ministrados em 2015/1,  34 componentes curriculares no Curso 

de Engenharia de Telecomunicações, entre estes 12 obtiveram índice superior 

de reprovação superior a 50% das matrículas, representando 35.29% da oferta 

semestral. 

 

Quadro 25 - Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia de 

Telecomunicações  2015/ 1 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Geometria 

Analítica 

8.33 91.67 0 

Eletrotécnica 17.25 82.75 0 

Cálculo III 12.5 87.5 0 

Cálculo I 17.55 82.45 0 

Física I 18.34 81.66 0 

Cálculo Numérico 19.24 80.76 0 

Circuitos Elétricos 

II 

0 75 0 

Algoritmos e 

Programação 

27.12 72.88 0 

Equações 

Diferenciais I 

26.32 73.68 0 

Engenharia 

Econômica 

30 70 0 

Arquitetura e 

Organização de 

Computadores 

33.4 66.6 0 

Processos 

Estocásticos 

37.5 62.5 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 
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O Quadro 25 aponta que em 2015/ 1 o quantitativo de componentes com 

maior reprovação foi superior a partir do 3ºS de curso. Entre os componentes 

iniciais, estão 5 dos 7 componentes cursados pelos ingressantes 2015/1: 

Geometria Analítica com 91.67%, maior índice do semestre, Eletrotécnica, 

82.75%, Cálculo I, 82.45%, Física I, 81.66%  e Algoritmos e Programação, 

72.88%, todos do Núcleo de Conteúdos Básicos,  indicando baixo desempenho 

dos ingressantes. Destaca-se como elevados os índices de reprovação no 

cômputo geral deste semestre, situados entre 62 a 91% das matrículas nos 

componentes analisados. 

Foram ministrados em 2015/2,  26 componentes curriculares no Curso 

de Engenharia de Telecomunicações, entre estes 9 obtiveram índice superior 

de reprovação superior a 50 % das matrículas, representando 34.61% da oferta 

semestral . 

 

Quadro 26-  Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia de 

Telecomunicações   2015/ 2 

 

Componente 

Curricular 

Aprovação% Reprovação% Trancamento% 

Sinais e Sistemas 14.29 85.71 0 

Álgebra Linear 13.15 81.57 5.28 

Probabilidade e 

Estatística 

14.28 80 5.72 

Física II 25 75 0 

Circuitos Elétricos 

II 

33.34 66.66 0 

Cálculo II 33.34 66.66 0 

Eletromagnetismo

Aplicado 

33.34 66.66 0 

Circuitos Digitais 48 52 0 

Química Geral e 

Experimental 

42.31 55.77 1.92 

 
  Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
  Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
  do 3º semestre. 
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Em 2015/2 os índices levantados apontam maior reprovação no período 

inicial do curso, os 6 componentes: Álgebra Linear, 81.57%, Probabilidade e 

Estatística, 80%,Cálculo II, 66.66%, Física II, 75%, Circuitos Digitais e Química 

Geral e Experimental, 55.77%, representam a oferta integral do 2ºS da 

Engenharia de Telecomunicações. Persistindo as dificuldades nas áreas da 

Matemática e Física e o baixo desempenho dos ingressantes 2015. Entretanto, 

o componente com o menor rendimento foi Sinais e Sistemas – 4ºS (Núcleo de 

Conteúdos Profissionalizantes) com reprovação superior a 85% das matrículas. 

Em 2016/1 foram ministrados 38 componentes curriculares, destes 14 

obtiveram índice de reprovação superior a 50% das matrículas, representando 

36.84% da oferta semestral. 

 

Quadro 27- Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia de  

Telecomunicações 2016/1 

                                                                                                   (continua) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Circuitos 

Elétricos II 

4.17 95.83 0 

Eletrotécnica 14.90 85.10 0 

Cálculo III 20 80 0 

Equações 

Diferenciais I-30 

20 80 0 

Cálculo I 17.24 79.31 3.45 

Geometria 

Analítica 

20.76 79.24 0 

Cálculo III 21.43 78.57 0 

Física I 26.92 73.08 0 

Física III 27.27 72.73 0 

Processos 

Estocásticos 

33.33 66.67 0 

Equações 

Diferenciais I-80 

26.66 66.67 6.67 
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 Quadro 27- Rendimento de Componentes Curriculares Engenharia de  

 Telecomunicações 2016/1 

                                                                                                (conclusão) 

Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Circuitos 

Elétricos I 

35.30 64.70 0 

Sistemas de 

Comunicação 

37.5 62.5 0 

Algoritmos e 

Programação 

46.44 51.78 1.78 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
 Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
 do 3º semestre. 

 

O Quadro 27 aponta que em 2016/ 1 o quantitativo de componentes com 

maior reprovação foi superior a partir do 3ºS de curso, destacaram-se 9 

componentes curriculares, Circuitos Elétricos II-4ºS (Núcleo de Conteúdos 

Profissionalizantes) com o maior índice, 95,83% . Seguido por: Equações 

Diferenciais I em oferta dupla e média de 73.33%, Cálculo III, 80%, Física III, 

72.73% e Circuitos Elétricos I, 64.70%,  todas do 3ºS, sendo 4 dos 6 

componentes de matrícula regular neste semestre. 

Entre os componentes iniciais, repete-se o rendimento de 2015/1 com 

baixo desempenho dos ingressantes em: Eletrotécnica, Cálculo I, Geometria 

Analítica, Física, I e Algoritmos e Programação, 5 dos 7 componentes regulares 

do 1ºS, todos do Núcleo Básico. 

Em 2016/2 foram ministrados 34 componentes curriculares, destes 8 

obtiveram índice de reprovação superior a 50% das matrículas, representando  

23.52% da oferta semestral. 
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Quadro 28- Rendimento de Componentes Curriculares da Engenharia de 

Telecomunicações 2016/2 

 
Componente 

Curricular 

Aprovação % Reprovação % Trancamento% 

Probabilidade e 

Estatística 

10,87 89,13 0 

Circuitos Elétricos 

I 

16,67 83,33 0 

Álgebra Linear 20,76 79,24 0 

Sinais e Sistemas 23,53 76,47 0 

Física II 30 66,67 3,33 

Circuitos Digitais 33,34 64,81 1,85 

Química Geral e 

Experimental 

33,34 61,90 4,76 

Equações 

Diferenciais II 

42,86 57,14 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: Grifo em rosa componentes de 1º e 2º semestre, grifo em azul componentes a partir 
do 3º semestre. 
 

Em 2016/2, Probabilidade e Estatística- 2ºS ( Núcleo Básico) com 

89,13%, apresentou a maior reprovação do semestre,  seguida por mais 4 

disciplinas do 2ºS de curso: Álgebra Linear, 79,24%, Física II, 66.67%,  

Circuitos Digitais, 64.81% e Química Geral e Experimental, 61.90%. Estes 

números apontam rendimento aproximado ao expresso em 2015/2. Entre os 

mais avançados, destaque para Circuitos Elétricos I – 3ºS (Núcleo 

Profissionalizante) com índice superior a 80% de reprovação. A área de 

Circuitos Elétricos obteve baixo rendimento nos 4 semestres analisados. 

Avaliando os componentes com maior índice de reprovação nos 4 

semestres estudados, destaca-se que entre os 43 componentes analisados, 

mais de 50% são componentes localizados a partir do 3º semestre da 

Engenharia de Telecomunicações . O componente com maior reprovação no 

período analisado foi Circuitos Elétricos II- 4ºS (Núcleo Profissionalizante), com 

índice superior a 95% de reprovação em 2016/2. Entre os componentes do 1º 
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ano de curso: Probabilidade e Estatística-2ºS obteve índice superior a 91% em 

2015/1. 

Em uma análise geral, os números indicam baixo rendimento dos 

ingressantes 2015 e 2016 no primeiro ano de seu curso com expressiva 

retenção em componentes do Núcleo Básico. É importante ressaltar que o 

curso adota pré-requisitos obrigatórios e recomendáveis. 

Engenharia de Telecomunicações tem aproximação com a Engenharia 

Elétrica, uma vez que telecomunicações é uma área da Engenharia Elétrica. A 

oferta de componentes de 1ºS é a mesma nas duas graduações. 

Telecomunicações é uma área em crescente expansão, o curso é novo no 

país, sendo ofertado apenas em duas IES.  Na UNIPAMPA foi o último a ser 

implantado no Campus em 2012. Desta forma, ainda é um curso pequeno e 

com poucas turmas em relação aos demais. 

Infere-se que os fatores citados no parágrafo anterior impactam 

diretamente na baixa procura deste curso em comparação com os demais no 

ingresso anual via SISU e também na grande evasão manifesta30. 

 

4.1.8 Aproximações:  rendimento dos componentes curriculares31 

 

A oferta regular32 semestral compreende os componentes da sequência 

aconselhada de cada curso, conforme matriz curricular. O planejamento 

semestral de oferta de componentes curriculares é realizado pela Coordenação 

Acadêmica do Campus, mediante solicitações das Coordenações de Curso que 

realizam levantamentos sistemáticos das necessidades de turmas extras. A 

oferta de turmas extras não é uma garantia do estudante, entretanto são 

bastante frequentes devido à grande retenção nos cursos. 

As demandas dos cursos são atendidas mediante disponibilidade de 

salas e docentes. Algumas ofertas extras estão vinculadas a determinados  

                                                           
30A concorrência para ingresso em cada curso no Campus não é alvo desta pesquisa, porém, 
dados sobre  a procura tornam-se relevantes na análise dos dados e são de conhecimento da  
pesquisadora por sua atuação na Universidade.  
31As informações sobre oferta e matrícula descritas nesta subseção são de conhecimento da 
pesquisadora por sua atuação como Pedagoga na Universidade. 
32 A oferta regular está organizada em semestres ímpares e pares os quais os acadêmicos 
precisam observar visando a integralização curricular. Nos semestres ímpares são ofertadas 
componentes de 1º,3º,5º, 7º e 9º semestres de cada curso. Nos semestres pares são ofertadas 
as componentes de 2º,4º, 6º, 8º e 10º semestre de cada curso. 
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cursos, mas são planejadas visando atingir também acadêmicos retidos de 

outros cursos. A oferta de turmas extras varia de curso para curso e nos 

maiores como Engenharia Elétrica e Engenharia Agrícola,  ela é mais repetida 

como estratégia de enfrentamento da acentuada retenção nos componentes 

básicas. 

Quanto a oferta cabe ainda ressaltar a existência de um índice de 

desempenho33 que regula o acesso as matrículas a partir do 2º semestre da 

graduação, pois no 1º semestre a matrícula é compulsória. Ocorre que em 

muitos semestres as vagas ofertadas em determinados componentes são 

insuficientes para o número de estudantes aptos a cursá-los gerando 

concorrência. Desta forma, os estudantes conseguem matrícula ou não 

mediante seu rendimento anterior. 

O estudo do rendimento dos componentes curriculares ofertados em 

2015 e 2016 no Campus, indicou 303 componentes com baixo desempenho, 

entendidos aqui como aqueles que obtiveram índice superior a 50% de 

reprovação. Na análise do desempenho dos componentes de cada curso, 

Engenharia de Telecomunicações obteve o maior índice de componentes com 

baixo desempenho, seguida por Engenharia de Software. No  quadro 29 é 

possível visualizar uma síntese da análise de componentes com baixo 

desempenho por curso. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33  Conforme  Art. 45 da Resolução 29 do CONSUNI/UNIPAMPA, a prioridade de matrícula em 
componentes curriculares obedece: I. discentes calouros; II. formandos no último ano do 
Curso; III. discentes com matrícula regular; IV. discente em retorno de trancamento; 
V. discente em reopção; VI. discente de edital do Processo Seletivo Complementar em sua 
primeira solicitação de matrícula. §1º Pode ser utilizado índice de desempenho para a 
priorização da matrícula dos que se enquadram em cada uma das categorias de II a VI acima, 
a partir de relatório de ordenamento do SIE. §2º O índice de desempenho é determinado a 
partir do número de componentes curriculares cursados com aproveitamento e, para 
desempate, a média das notas obtidas nesses componentes curriculares. 
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Quadro-29 Síntese da Análise do Rendimento por Componentes Curriculares 

2015/2016 

 
Curso Total de CCs 

ministrados 

Total de CCs 

analisados 

Índice de CCs 

com baixo 

desempenho  

4.1.1  Ciência da 

Computação 

120 33 27.50% 

4.1.2  Engenharia 

Agrícola 

212 54 25.47% 

4.1.3  Engenharia 

Civil 

200 28 14% 

4.1.4  Engenharia 

Elétrica 

241 66 27.38% 

4.1.5  Engenharia 

Mecânica 

193 47 24.35% 

4.1.6  Engenharia de 

Software 

114 32 28.07% 

4.1.7  Engenharia de 

Telecomunicações 

132 43 32.57% 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sistema de Informação GURI/Unipampa (2017). 
Nota: CCs- componentes curriculares. 

 

Entre todos os cursos analisados os componentes com maior 

reprovação estão localizados a partir do 3º semestre em quantitativo de ofertas 

e índice de reprovação. Destacam-se: Circuitos Elétricos I – 3º S na 

Engenharia de Telecomunicações e Fenômenos de Transferência – 3ºS na 

Engenharia Agrícola, ambas com 100% de reprovação. Tal dado pode indicar 
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que deficiências de aprendizagem permanecem ao longo do curso 

prejudicando as aprendizagens em áreas específicas e mais complexas. 

Dos 303 componentes analisados,  126 são oferecidos até o 2º semestre 

de curso, representando 41,58% das ofertas estudadas. Embora em menor 

quantitativo, estes componentes ganham destaque pela repetição de ofertas e 

baixos índices de aproveitamento. Além disso, há de se considerar também 

que cada curso possui de 10 a 14 componentes até o 2ºS e em média 

40componentes do 3º até o final, sem contarmos as CCCGs. Desta forma 

evidencia-se que as disciplinas iniciais apresentaram, no período estudado, 

constante retenção. 

Ilustrando as afirmações do parágrafo anterior sobre os componentes 

básicos comuns aos cursos, destaca-se o componente Cálculo I que teve 17 

ofertas analisadas e obteve um índice geral médio de 74.82% em reprovação. 

Seguido por Física I com 16 ofertas analisadas e índice geral médio de 80.64 

% de reprovação. Além de outros com grande número de ofertas, destacam-se  

Física II e Cálculo II. Tais dados indicam que as áreas de Cálculo e Física 

demandam maior atenção até por constituírem-se de acordo com os PPCs em 

fundamentos básicos para o desenvolvimento das aprendizagens nos cursos. 

Evidencia-se um esforço do Campus na diminuição da retenção nos 

cursos com a oferta de turmas extras nestas áreas. São utilizados recursos 

humanos e físicos na oferta destas turmas, contudo muitas acabam repetindo o 

baixo índice de aproveitamento das regulares. Muitos acadêmicos acabam 

cursando um componente mais de 2 vezes para obter aprovação. Infere-se que 

a grande reprovação implica nos índices de evasão no Campus. Neste cenário, 

emerge uma questão importante: Como garantir êxito maior? Acredita-se que 

questões curriculares, metodológicas e de avaliação implicam-se na tentativa 

de respondê-la. 

Tal constatação reflete-se na importância de pensar o currículo com:  

“coragem de atrasar o programa e atender às necessidades de nossos alunos. 

Isso quer dizer que precisamos retomar, rever, re-enfocar, replanejar, alterar o 

ritmo, buscar novas estratégias de abordagem”. (VASCONCELLOS, 1995,  

p.55). 

Imprime-se por variáveis complexas do sistema educacional uma lógica 

de fracasso aos ingressantes, sabe-se que toda esta carga não cabe apenas a 
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Universidade, já que muitos fatores subjetivos e materiais do sujeito estão 

implicadas nestes resultados, porém acredita-se que é preciso “partir de onde 

os alunos estão e não de onde deveriam estar” . (VASCONCELLOS, 1995, 

p.55). 

Anastasiou (2010), enfatiza a importância da realização de  diagnósticos 

pelo docente do Ensino Superior e promoção de estratégias paralelas de 

recuperação de aprendizagem pela Universidade. Entende-se que a adoção de  

estratégias paralelas de desenvolvimento de conteúdos prévios a graduação e/ 

ou de reorganização curricular baseadas em diagnósticos sejam caminhos 

possíveis para a diminuição da retenção por componente curricular. 

Neste sentido, como afirma Vasconcellos (1995, p.55) “não importa tanto 

o que já foi dado e sim o que foi realmente assimilado. Esse princípio 

representa uma significativa mudança metodológica.” Assim, entende-se que 

uma mudança metodológica e curricular pressupõe um diagnóstico inicial para 

a tomada de novas estratégias que garantam maior sucesso aos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Tendo em vista o baixo desempenho apresentado em componentes 

cursados pelos ingressantes, bem como discussões realizadas no Campus e 

atendimentos do NuDE,  infere-se que uma parcela significativa de estudantes 

está acessando a Universidade sem o domínio de conteúdos necessários ao 

desenvolvimento do currículo planejado para a graduação. Sabe-se que o 

contexto atual da formação na Educação Básica apresenta certas fragilidades, 

ainda que não se possa generalizar. Entende-se que no caso do Campus 

Alegrete, este fator associado a outros de um todo complexo que compreende 

cada sujeito, o sistema educacional, os processos de ensino e aprendizagem e 

as relações estabelecidas entre estes, constituem os elementos geradores do 

quadro apresentado  nos resultados. Porém, independente das experiências de 

aprendizagem anteriores a Universidade precisa investir em ações  focadas na  

garantia de desempenho satisfatório para todos.  

Entretanto, para uma análise mais coerente e qualificada desta 

problemática seria necessário discutir os dados produzidos com as 

coordenações de curso, docentes e acadêmicos. 

É importante destacar que não foram realizadas análises sobre as 

variações de docentes que ministram os componentes curriculares, bem como 
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outras dimensões variáveis como metodologia e avaliação utilizadas,  visto que 

não era objeto desta pesquisa. Foram realizadas análises concentradas em 

índices de desempenho e em informações sobre os cursos e dinâmica 

acadêmica que são de conhecimento da pesquisadora por esta atuar no 

contexto da pesquisa. Contudo, os dados produzidos suscitam inúmeras novas 

análises que podem implicar as dimensões mencionadas, além de outras. 

Estas possíveis análises poderão ser realizadas pelo NuDE visando o 

levantamento de estratégias de enfrentamento da problemática. 

 

4.2 RENDIMENTO DOS INGRESSANTES 2015 E 201634 

 

O estudo do rendimento foi realizada através da análise dos históricos 

dos  ingressantes dos anos de 2015 e 2016, com base no sistema de 

informação SIE.  Os dados foram organizados em sete subseções conforme os 

cursos de graduação do Campus e em uma subseção final visando realizar 

“aproximações” analíticas entre os dados dos ingressantes de cada curso. 

Os dados foram coletados e apresentados em tabelas com o objetivo de 

produzir um relatório sobre o rendimento dos mesmos. Os índices de 

desempenho individual relacionados nas tabelas foram organizados de forma 

aleatória de modo a não gerar a identificação dos acadêmicos. 

Na análise do rendimento por curso histórico a histórico existe uma 

dinâmica individual que aqui não será considerada,uma vez que os 

ingressantes podem ou não trazer disciplinas já cursadas na UNIPAMPA e/ou 

em outras IES. Estudantes que ingressam com créditos cursados, em alguns 

casos conseguem adiantar componentes de outros semestres em outros não. 

Existem variáveis que interferem nesse processo como: procedimentos 

burocráticos, disponibilidade de vagas, aceite da Coordenação do Curso, entre 

outros. Desta forma, a análise aqui realizada deu-se pela matrícula semestral 

sem considerar as especificidades individuais. 

                                                           
34Informações sobre rendimento de ingressantes, processo de matrícula,  aproveitamento de 
estudos, dinâmica de cancelamento para novo ingresso e índice de desempenho descritas 
nesta seção são de conhecimento da pesquisadora por sua atuação como Pedagoga na 
Universidade. 
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Os dados são apresentados e discutidos com base em análises 

percentuais. A falta de discussão com os sujeitos: alunos e professores, limita 

as análises realizadas a uma interpretação contextual com base em elementos 

teóricos, percepções e inferências. 

O ingresso de estudantes no Campus Alegrete se dá por meio do SiSU,  

com oferta de 50 vagas anuais por curso. Além do SISU, existe o ingresso 

mediante transferência interna (reopção de curso), reingresso, transferência 

externa e ingresso de diplomados. Estas modalidades  são reguladas mediante 

edital institucional e as vagas e períodos de ingresso variam conforme as 

vagas ociosas por evasão e liberadas pela Coordenação de cada curso. Não 

existe previsão fixa de vagas anuais para estas modalidades, mas com 

frequência elas são acessadas, em pequena escala mediante processo seletivo 

semestral. 

 
4.2.1 Ingressantes: Ciência da Computação 

 
O curso de Ciência da Computação é ofertado no período noturno, desta 

forma conta com um público mais local, constituído em parte por  

trabalhadores. 

O total de egressos deste curso até a última formatura correspondente 

aos concluintes de 2016/2 é de 72 formandos. Entretanto, o número de 

ingressantes respectivos às turmas que colaram grau somam no mínimo 350 

alunos.Tal dado indica um elevado índice de evasão no curso. Além disso, 

muitos acadêmicos das respectivas turmas ainda permanecem retidos. 

 
Quadro 30-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Ciência da Computação 
                                                                                                   (continua) 

 

Ingressantes ¹ Situação da 
matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

1 regular 66.66 100 80 TT 

2 regular 66.66 100 0 20 

3 regular 16.66 20 0 85.71 

4 regular 50 71.42 50 83.33 

5 regular 0 0 0 0 

6 regular 0 0 0 28.57 

7 regular 0 0 0 0 

8 regular 0 0 0 14.28 

9 regular 50 50 33.33 88.88 
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Quadro 30-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Ciência da Computação 
                                                                                                        (conclusão) 

Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do rendimento.  Grifo em verde: 
estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; 
C- cancelamento ; D- desligamento. 

Ingressantes ¹ Situação da 
matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

10 regular 25 66.66 0 100 

11 regular 33.33 25 100 TT 

12 regular 16.66 40 0 20 

13 regular 0 20 0 28.57 

14 regular 16.66 80 80 50 

15 regular 50 83.33 100 100 

16 regular 66.66 60 40 50 

17 regular 50 83.33 75 66.66 

18 regular 16.66 20 20 33.33 

19 regular 16.66 20 16.66 0 

20 regular 0 0 0 25 

21 regular 0 20 0 0 

22 regular 33.33 50 42.85 60 

23 regular 0 0 0 0 

24 regular 83.33 100 100 TT 

25 regular 100 100 66.66 100 

26 reopção 33.33 60 83.33 0 

27 abandono 12.5 66.66 TT TT 

28 abandono 100 100 A - 

29 transferido 0 0 0 16.66 

30 cancelamento 100 C - - 

31 abandono 100 A - - 

32 abandono 66.66 100 A - 

33 abandono 100 A - - 

34 abandono 66.66 100 100 A 

35 abandono 100 TT TT A 

36 abandono 57.14 100 A - 

37 abandono 100 100 A - 

38 abandono 100 A - - 

39 abandono 100 A - - 

40 abandono 100 A - - 

41 abandono 100 A - - 

42 abandono 100 A - - 

43 abandono 66.66 100 100 A 

44 abandono 40 75 100 A 

45 abandono 100 A - - 

46 abandono 66.66 100 100 TT 

47 abandono 100 A - - 

48 abandono 100 A - - 

49 abandono 100 A - - 

50 abandono 83.33 100 A - 

51 abandono 83.33 TT A - 

52 abandono 100 A - - 
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No primeiro semestre de 2015 ingressaram 52 acadêmicos na Ciência da 

Computação, sendo 48 via SISU, 3 por reingresso e 1 portador de diploma. De 

princípio destaca-se que das 50 vagas ofertadas para ingresso anual SISU, duas 

não foram preenchidas. Tal dado pode resultar dos cancelamentos que ocorrem 

durante o período do SISU, quando os estudantes se matriculam para garantir a 

vaga e posteriormente cancelam para ocupar outra vaga em outro curso ou outra 

IES. 

Dos 52 ingressantes de 2015, 27 evadiram até o levantamento dos dados 

realizado em 2017/1, este índice aponta uma evasão de 51.92%, umas das mais 

altas em comparação com os demais cursos. A evasão está representada no 

Quadro 30, por 24 abandonos35, 1 cancelamento36, 1 reopção de curso e 1 

transferência externa. Neste quadro ganha destaque o abandono chegando a 

46% dos ingressantes de 2015. É importante considerar que 50 % dos abandonos 

se deram no 1º semestre do curso, com 100 % de reprovação nas disciplinas 

matriculadas. Os demais 50% deram-se  da seguinte forma: 25%de abandono no 

2ª semestre , 12.5%  de abandono no 3º semestre e 12,5% de abandono no 4º 

semestre. 

Entre todos os casos de abandono a reprovação é expressiva, sendo que 

apenas dois dos 24 estudantes que abandonaram o curso, conseguiram 

aprovação superior a 50% das disciplinas cursadas no 1ºS do curso. Estes  

estudantes evadiram depois do 2ºS e tiveram aumento progressivo de 

reprovações. A reprovação em 100% das componentes pode indicar em alguns 

casos nenhuma frequência ou pouca frequência no curso. 

Entre os 25 acadêmicos regulares, 7 obtiveram rendimento de 50% a 100% 

de reprovação nos quatro semestres cursados;  e 2 nos dois primeiros semestres, 

estes dados exemplificam, a retenção gerada nos primeiros semestres. Apenas 3 

estudantes obtiveram 100 de aprovação em todos os semestres cursados. 

 

 

                                                           
35Caracteriza-se ABANDONO quando o estudante evade sem fazer registro na instituição, 
apenas deixa de fazer sua rematrícula, perdendo a vaga automaticamente. 
36 O CANCELAMENTO implica em procedimento realizado na Secretaria Acadêmica. 
Geralmente representa a troca para outro curso ou novo ingresso no mesmo curso; ou ainda  
troca para outra IES . 
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           Quadro 31-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

           Ciência da Computação 

                                                                                         (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2016/1 2016/2 

1 regular 0 0 

2 regular 0 50 

3 regular 60 80 

4 regular TT TT 

5 regular 0 0 

6 regular 28.57 20 

7 regular 33.33 50 

8 regular 66.66 60 

9 regular 14.28 20 

10 regular 100 100 

11 regular 28.57 50 

12 regular 100 66.66 

13 regular 33.33 83.33 

14 regular 100 60 

15 regular 71.42 66.66 

16 regular 14.28 20 

17 regular 16.66 40 

18 regular 50 66.66 

19 regular 100 TT 

20 regular 40 100 

21 regular 50 83.33 

22 regular 14.28 0 

23 regular TT TT 

24 regular 100 100 

25 regular 50 60 

26 regular 16.66 20 

27 regular 100 100 

28 regular 33.33 40 

29 regular 16.66 33.33 

30 regular 16.66 75 

31 regular 40 100 

32 abandono 40 100 

33 abandono 100 TT 

34 cancelamento 0 0 

35 abandono 100 A 
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             Quadro 31-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

           Ciência da Computação 

                                                                                        (conclusão) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2016/1 2016/2 

36 abandono 83.33 100 

37 abandono 100 A 

38 abandono 100 A 

39 abandono 100 A 

40 abandono 100 A 

41 abandono 100 A 

42 cancelamento 100 TT 

43 abandono 100 A 

44 cancelamento 100 C 

45 abandono 100 A 

46 desligamento 100 100 

47 cancelamento 100 100 

48 cancelamento 33.33 60 

49 cancelamento 83.33 66.66 

 
             Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
                Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do  
                rendimento.   
                Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. 
                Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ; 
                D- desligamento. 

 

No primeiro semestre de 2016, ingressaram 49 estudantes, sendo 48 via 

SISU e 1 por reopção de curso .De princípio destaca-se que das 50 vagas 

ofertadas para ingresso anual, duas não foram preenchidas, repetindo o 

ocorrido no ingresso de 2015. Deste quantitativo, no final de 2016/ 2 temos 18 

evadidos e 31 alunos regulares. A evasão está representando 36.73% dos 

ingressantes. Ocorreram 9 evasões no primeiro 1º semestre com o índice de 

reprovação em 100%. Em comparação com 2015 houve uma redução na 

evasão em 1ºS. 

Novamente o abandono representa a maior parte dos casos de evasão 

com 11 estudantes, totalizando 61.11% dos casos de evasão. Seguido pelo 
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cancelamento, 6 casos. Dentre os cancelamentos, 4 obtiveram reprovação em 

100% do curso. O desligamento37 representou 1 caso na evasão do período. 

O abandono aponta dados relevantes para análise, dos 11 estudantes 

que abandonaram, 8 o fizeram no 1ºS de curso , com 100%  de reprovação. 

Em 2º S de curso 3 acadêmicos abandonaram, sendo que destes 2 obtiveram 

índice de reprovação superior a 80%  e 1, obteve índice de  70% em 

reprovação. 

Entre os regulares, apenas 2 acadêmicos obtiveram 100 de aprovação 

nos componentes cursadas; 12 acadêmicos estão com rendimento entre 50 a 

100% de reprovação nos dois semestres cursados. Destes 3permanecem no 

curso com 100% de reprovação nos dois semestres cursados. Infere-se com 

base nos dados de 2015 que a evasão poderá aumentar, uma vez que 29.62% 

dos casos de evasão deram-se no 4º semestre do curso. 

 

4.2.2 Ingressantes: Engenharia Agrícola 

 

O total de egressos deste curso até a última formatura correspondente 

aos concluintes de 2016/2 é de 23 formandos. Entretanto, o número de 

ingressantes respectivos às turmas que colaram grau somam no mínimo 150 

estudantes. Tal dado indica um elevado índice de evasão. Além disso, muitos 

acadêmicos das respectivas turmas permanecem retidos no curso. 

O curso de Engenharia Agrícola38 é ofertado em período integral. As 

aulas ocorrem nas duas instituições, demandando deslocamentos dos 

acadêmicos de um campus para o outro. O IFFA tem sede em área rural 

localizada a aproximadamente 25 km da zona urbana da cidade de Alegrete. 

Tal fator, em nível de assistência estudantil é considerado um agravante para 

estudantes de baixa renda que enfrentam dificuldades para arcar com os 

custos deste deslocamento, que é feito por empresa privada e tem um alto 

custo. Esta situação constitui-se em queixa recorrente dos estudantes junto ao 

                                                           
37 Conforme Resolução 29 CONSUNI/UNIPMAPA,  o desligamento ocorre quando o estudante 
reprova em dois semestres consecutivos por frequência ou em quatro intercalados por nota. 
38 Curso ofertado de forma interinstitucional mediante convênio com o Instituto Federal 
Farroupilha Campus Alegrete (IFFA). O IFFA possui uma grande estrutura agropecuária para 
aulas práticas necessárias ao desenvolvimento do curso. 
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NuDE.  Alguns arranjos são construídos pelos acadêmicos para garantir o 

deslocamento, como caronas e divisão de custos em veículo próprio. 

Em 2015 ingressaram 52 estudantes no curso de Engenharia Agrícola, 

sendo 49 via SISU e 3 mediante transferência interna por reopção de curso. 

Desta forma percebe-se que 1 vaga destinada ao processo seletivo SISU não 

foi preenchida. 

 

Quadro 32-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Agrícola 

                                                                                                      (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

1 Regular 71.42 66.66 62.5 50 

2 Regular  57.14 14.28 16.66 25 

3 Regular 42.85 14.28 42.85 28.57 

4 Regular 0 0 0 0 

5 Regular 0 42.85 50 66.66 

6 regular 40 100 33.33 12.5 

7 Regular 40 50 33.33 100 

8 regular 0 TT 0 TT 

9 regular 14.28 0 0 0 

10 Regular 28.57 12.5 14.28 0 

11 Regular 85.71 85.71 100 100 

12 Regular 57.14 66.66 71.42 28.57 

13 Regular 85.71 75 100 83.33 

14 regular TT TT 14.28 66.66 

15 Regular 71.42 40 50 28.57 

16 regular 85.71 100 80 83.33 

17 regular 28.57 57.14 14.28 14.28 

18 Regular 71.42 42.85 100 85.71 

19 Regular 57.14 60 50 0 

20 regular 71.42 42.85 100 60 

21 Regular 57.14 42.85 42.85 0 

22 regular 71.42 25 33.33 40 

23 regular 14.28 0 0 0 

24 Regular 57.14 42.85 20 28.57 

25 Regular 42.85 62.5 14.28 22.22 

26 Regular 44.44 62.5 57.14 33.33 

27 Regular 28.57 28.57 42.85 14.28 

28 Abandono 85.71 100 A A 

29 Abandono 100 66.66 A A 



106 
 

Quadro 32-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Agrícola 

                                                                                                      (conclusão) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

30 Abandono 14.28 100 A A 

31 Abandono 42.85 100 A A 

32 Abandono 0 14.28 A A 

33 Abandono 57.14 100 TT TT 

34 Cancelamento 57.14 100 C C 

35 Cancelamento 71.42 TT C C 

36 Abandono 85.71 A A A 

37 Abandono 85.71 100 A A 

38 Cancelamento 85.71 100 100 C 

39 Abandono 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

40 Abandono 100 100 A A 

41 Abandono 100 TT 100 100 

42 Abandono 100 100 A A 

43 Abandono 100 A A A 

44 Abandono 100 A A A 

45 Abandono 83.33 A A A 

46 Abandono 100 100 A A 

47 Abandono TT A A A 

48 Abandono 100 100 50 100 

49 Abandono 100 A A A 

50 Abandono TT A A A 

51 Abandono 100 A A A 

52 Abandono 77.77 80 100 100 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do rendimento.  
Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. Siglas: TT – 
trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ; D- desligamento. 

 

Analisando os dados do Quadro 32, destaca-se índice de evasão 

superior a 48% dos ingressantes. Entre os 25 alunos evadidos, 22 foram por 

abandono e 3 por cancelamento. 

A evasão deu-se em 1º semestre para 9 estudantes que representam 

36% do percentual de evasão. Este percentual de estudantes obteve 

rendimento de 83 a 100% de reprovação nos componentes cursados. Em 2ºS 

11 casos, totalizando 44% do percentual de evasão. Em 3º e 4 semestre 5 

casos representando 20% do total de evadidos. Tal dado aponta que a evasão 
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é maior nos 2  primeiros semestres do curso. Os dados também demonstram 

que ocorrem com maior frequência em casos de repetidas reprovações. 

Entre os 27 estudantes regulares apenas 2 conseguiram aprovação em 

todas as disciplinas cursadas;  4 estudantes mantiveram índice de reprovação  

superior a 50 % nos quatro semestres de curso. Evidencia-se uma  oscilação 

de rendimento entre os que permanecem no curso com grande índices de 

reprovação. 

          

           Quadro 33-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

           Engenharia Agrícola 

                                                                                         (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2016/1 2016/2 

1 regular 57.14 100 

2 regular 22.22 80 

3 regular 0 33.33 

4 regular 14.28 50 

5 regular 14.28 33.33 

6 regular 42.85 80 

7 regular 28.57 50 

8 regular 42.85 50 

9 regular 14.28 85.71 

10 regular 42.85 60 

11 regular 71.42 83.33 

12 regular 57.14 100 

13 regular 12.5 50 

14 regular 14.28 33.33 

15 regular 14.28 57.14 

16 regular 42.85 100 

17 regular 42.85 75 

18 regular 0 100 

19 regular 57.14 75 

20 regular 14.28 0 

21 regular 42.85 83.33 

22 regular 57.14 100 

23 regular 20 100 

24 regular 12.5 33.33 

25 regular 0 28.57 

26 regular 33.33 0 

27 regular 57.14 100 

28 regular 14.28 33.33 

29 regular 28.57 25 
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            Quadro 33-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

           Engenharia Agrícola 

                                                                                         (conclusão) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2016/1 2016/2 

30 regular 50 20 

31 regular 12.5 28.57 

32 regular 33.33 42.85 

33 regular 42.85 50 

34 abandono 100 100 

35 cancelamento 0 TT 

36 abandono 100 A 

37 cancelamento 85.71 100 

38 abandono 100 A 

39 abandono 85.71 TT 

40 abandono 100 A 

41 abandono 85.71 A 

42 abandono 100 A 

43 abandono 71.42 100 

44 abandono 100 A 

45 abandono 100 100 

46 abandono 85.71 100 

47 abandono 0 100 

48 abandono 100 A 

49 abandono 71.42 100 

50 cancelamento 0 C 

 
             Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
             Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do  
             rendimento.  
             Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. 
             Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ;  
             D- desligamento. 
 

 
Em 2016 ingressaram 50 novos estudantes na Engenharia Agrícola, 

sendo 47 via SISU e 3 via transferência interna por reopção de curso. Desta 

forma, novamente as 50 vagas destinadas ao SISU não foram preenchidas 

integralmente. No final de 2016/2 a evasão atingiu 34% dos ingressantes, 

estima-se que este percentual possa aumentar até o final do 4ºS de curso. 

Dos 17 evadidos, 14 foram por abandono e 3 por cancelamento. Entre 

todos os casos de abandono, a reprovação foi de 71 a 100 % nos dois 

semestres cursados, entre estes 8, obtiveram 100% de reprovação em todos 
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os componentes cursados. A evasão em 1º S ficou em 47.05% e em segundo 

semestre foi de 52.94%. 

Entre os33 regulares nenhum acadêmico obteve aprovação em todos os 

créditos cursados; e 6 estudantes mantiveram desempenho superior a 50% de 

reprovação nos componentes cursados. 

 

4.2.3 Rendimento dos Ingressantes: Engenharia Civil 

A Engenharia Civil é um dos cursos mais concorridos do Campus no 

ingresso anual e costuma selecionar estudantes com maiores índices de 

pontuação no ENEM.O curso já formou 111 Engenheiros Civis até 2016/2, 

entretanto, o número de ingressantes respectivos a estas turmas é de no 

mínimo 300 estudantes.  Em 2015 ingressaram 51 novos acadêmicos no curso, 

sendo 49 via SISU e 2 por transferência EX-officio39. 

 

Quadro 34-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Civil 

                                                                                                     (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

1 regular 0 0 0 25 

2 regular 0 14.28 12.5 0 

3 regular 0 14.28 25 0 

4 regular 20 0 0 28.57 

5 regular 20 28.57 0 33.33 

6 regular 0 0 0 0 

7 regular 0 0 0 28.57 

8 regular 0 0 0 0 

9 regular 25 40 0 20 

10 regular 0 0 0 0 

11 regular 40 14.28 14.28 28.57 

12 regular 25 0 0 0 

13 regular 50 37.5 33.33 37.5 

14 regular 50 100 75 100 

15 regular 0 0 0 0 

16 regular 42.85 0 0 0 

 

                                                           
39A Transferência ex-officio ocorre quando servidor público federal, civil ou militar, ou a seu 

dependente discente, em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício que 
acarrete mudança de domicílio para a cidade do campus pretendido ou município próximo. 
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 Quadro 34-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Civil 

                                                                                                     (conclusão) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

17 regular 40 50 71.42 100 

18 regular 40 0 0 22.22 

19 regular 80 50 50 50 

20 regular 16.66 25 16.66 42.85 

21 regular 0 0 0 0 

22 regular 80 50 66.66 20 

23 regular 50 16.66 40 50 

24 regular 80 40 50 100 

25 regular 0 16.66 0 0 

26 regular 0 0 0 0 

27 regular 40 0 0 33.33 

28 regular 0 0 0 0 

29 regular 0 0 0 0 

30 regular 40 66.66 50 75 

31 regular 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

32 regular 33.33 33.33 60 66.66 

33 regular 60 66.66 20 40 

34 regular 0 0 14.28 0 

35 regular 50 40 40 57.14 

36 regular 0 14.28 14.28 0 

37 abandono 100 A - - 

38 cancelamento TT TT C - 

39 cancelamento 100 100 C - 

40 abandono 40 A - - 

41 cancelamento 100 33.33 C - 

42 abandono 40 83.33 100 A 

43 abandono 100 A - - 

44 cancelamento 100 100 33.33 75 

45 abandono 0 66.66 100 TT 

46 abandono 100 A - - 

47 desligamento 100 100 D - 

48 abandono 100 0 100 A 

49 abandono 60 100 75 100 

50 abandono 100 0 40 100 

51 cancelamento 25 TT C - 

 Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
 Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do rendimento.  
 Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. 
 Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ; D- desligamento. 
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Analisando os dados contidos no Quadro 34percebe-se uma evasão de  

29,41% do quantitativo de ingressantes, uma das mais baixas em comparação 

aos demais cursos. 

A evasão distribuiu-se da seguinte forma: 4 casos no 1º semestre, 5 no 

2º semestre , 2 no 3º semestre e 4 no 4º semestre. Configurando o índice de 

evasão no primeiro ano de curso em 60%. Entre os 15 estudantes evadidos, 9 

foram por abandonos, 5 por cancelamento  e 1 por desligamento. O 

cancelamento pode estar associado ao ingresso no mesmo curso, porém 

através de novo SISU visando melhorar o índice de desempenho. Esta é uma 

estratégia bastante utilizada pelos estudantes. O abandono foi menor em 

comparação com os outros cursos. Entre os regulares 8 estudantes obtiveram 

aproveitamento de 100 % das disciplinas cursadas. 

 

              Quadro 35-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

              Engenharia Civil 

                                                                                     (continua) 

Ingressantes ¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

1 regular 0 0 

2 regular 0 0 

3 regular 0 0 

4 regular 0 0 

5 regular 0 0 

6 regular 60 16.66 

7 regular 20 14.28 

8 regular 100 60 

9 regular 60 50 

10 regular 20 16.66 

11 regular 0 0 

12 regular 40 28.57 

13 regular 0 0 

14 regular 60 50 

15 regular 100 100 

16 regular 16.66 28.57 

17 regular 0 0 

18 regular 40 57.14 
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                 Quadro 35-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

              Engenharia Civil 

                                                                                     (conclusão) 

Ingressantes ¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

19 regular 40 33.33 

20 regular 0 0 

21 regular 0 0 

22 regular 0 14.28 

23 regular 100 TT 

24 regular 80 50 

25 regular 100 100 

26 regular 100 60 

27 regular 80 50 

28 regular 80 66.66 

29 regular 60 0 

30 regular 40 40 

31 regular 40 50 

32 regular 0 71.42 

33 regular 16.66 42.85 

34 regular 100 66.66 

35 regular 60 25 

36 regular 20 28.57 

37 regular 83.33 33.33 

38 regular 0 14.28 

39 cancelamento 100 C 

40 abandono 100 A 

41 desligamento 100 100 

42 abandono 100 A 

43 cancelamento 100 TT 

44 abandono 100 A 

45 cancelamento 20 C 

46 cancelamento 100 C 

47 abandono 100 100 

48 abandono 75 TT 

49 abandono 71.42 100 

50 abandono 100 100 

                   Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
                    Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a  
                    análise do rendimento.  
                    Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes 
                    evadidos. 
                    Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ;  
                    D- desligamento. 
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Em 2016 ingressaram via SISU, 50 novos estudantes na Engenharia 

Civil. Ao final de 2016/2 a evasão atingiu 24% dos ingressantes. A evasão deu-

se em 50% no 1ºS e 50% no 2ºS. 

Dos 12evadidos, 7foram por abandono, 4 por cancelamento e 1 por 

desligamento. Entre todos os casos de abandono o índice de reprovação ficou 

entre  71 e 100 % nos dois semestres cursados, entre estes 5, obtiveram 100% 

de reprovação nos dois semestres cursados. 

Entre 38acadêmicos regulares, 6 apresentaram índice de desempenho 

entre 60 e 100% de reprovação, sendo que destes, 3 se mantém no curso com 

100% de reprovação nos créditos cursados. Em contrapartida, 10 obtiveram 

aprovação em 100% dos créditos cursados; e 9 estudantes mantiveram 

desempenho contínuo superior a 60% de aprovação em todos os créditos 

cursados, estes dois grupos somados representam 50% dos regulares com 

índice satisfatório de aproveitamento. 

Apesar das oscilações no rendimento, os índices apontam menor 

retenção na Engenharia Civil nos dois períodos pesquisados, como indicaram 

também os dados de rendimento por componentes curriculares  apresentados 

anteriormente. Pode-se associar tais resultados ao maior preparo dos 

estudantes devido à concorrência no processo seletivo. 

 
4.2.4 Rendimento dos Ingressantes: Engenharia Elétrica  

O total de egressos do curso de Engenharia Elétrica até a última 

formatura correspondente aos concluintes de 2016/2 é de 97 formandos. 

Entretanto, o número de ingressantes respectivos às turmas que colaram grau 

somam no mínimo 300 alunos. Tal dado indica um elevado índice de evasão no 

curso, além de indicar retenção acentuada ao longo do percurso acadêmico. 

Em 2015 ingressaram 49 novos acadêmicos, sendo 47 via SISU e 2 por 

reopção de curso, desta forma, destaca-se que das 50 vagas ofertadas via 

SISU, 3 não foram preenchidas. 
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Quadro 36-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Elétrica 

                                                                                                      (continua) 

Ingressantes 

¹ 

Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

1 regular 14.28 0 0 0 

2 regular 40 28.57 0 16.66 

3 regular 100 100 50 62.5 

4 regular 0 0 14.28 0 

5 regular 57.14 60 20 20 

6 regular 14.28 0 0 0 

7 regular 50 40 100 100 

8 regular 0 0 16.66 0 

9 regular 0 75 20 83.33 

10 regular 14.28 14.28 0 33.33 

11 regular 0 0 0 0 

12 regular 0 0 0 0 

13 regular 28.57 33.33 0 0 

14 regular 100 100 100 TT 

15 regular 28.57 28.57 16.66 33.33 

16 regular 50 100 66.66 75 

17 regular 71.42 100 100 100 

18 regular 71.42 83.33 100 60 

19 regular 100 100 75 100 

20 regular 57.14 83.33 100 100 

21 regular 85.71 100 80 60 

22 regular 42.85 40 20 16.66 

23 regular 0 0 28.57 0 

24 regular 71.42 100 100 100 

25 regular 85.71 100 100 100 

26 regular 100 100 75 83.33 

27 regular 71.42 60 42.85 0 

28 regular 0 0 0 0 

29 regular 50 33.33 37.5 50 

30 abandono 100 100 100 A 

31 transferência 28.57 20 0 33.33 

32 abandono TT A - - 

33 cancelamento 71.42 C - - 

34 cancelamento 71.42 66.66 C - 

35 cancelamento 71.42 100 C - 

36 abandono 100 A - - 

37 desligamento 100 100 100 100 

38 desligamento 40 85.71 100 100 
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Quadro 36-  Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Elétrica 

                                                                                                      (conclusão) 

Ingressantes ¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

39 abandono 85.71 100 100 A 

40 abandono 83.33 100 100 100 

41 abandono 85.71 100 100 TT 

42 abandono 55.55 100 TT A 

43 abandono 100 A - - 

44 abandono 100 TT TT A 

45 abandono 83.33 80 100 100 

46 desligamento 100 100 D - 

47 cancelamento 42.85 100 0 100 

48 cancelamento 85.71 100 50 83.33 

49 abandono 71.42 100 100 A 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do rendimento.  
Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. 
Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ; D- desligamento. 

 

Analisando os dados contidos no Quadro 36 percebe-se uma evasão de  

40,81% do quantitativo de ingressantes 2015 da engenharia Elétrica. A evasão 

distribuiu-se da seguinte forma: 4 casos no 1º semestre, 3 no 2º semestre , 5 

no 3º semestre e 8 no 4º semestre. Apresentando maior evasão no 3º e 4º 

semestres, diferentemente dos resultados expressos até agora. Entre os 20 

estudantes evadidos, 11 foram por abandonos, 5 por cancelamento, 3 por 

desligamento e 1 por transferência externa. 

O abandono representou 55% dos casos de evasão, entre os 11 

estudantes que abandonaram, 2 o fizeram no 1ºS de curso , com 100%  de 

reprovação, e 9 abandonaram no 4º S. 

Entre os 29 regulares, 6 estudantes se mantém no curso com índice de 

reprovação de 70 a 100% dos créditos cursados. Em contrapartida, 3 

estudantes obtiveram aproveitamento de 100% dos componentes cursados e 7 

obtiveram aproveitamento contínuo superior a 60% . 
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                Quadro 37-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

                Engenharia Elétrica 

                                                                                                   (continua) 

Ingressantes ¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

1 regular 0 0 

2 regular 57.14 100 

3 regular 0 0 

4 regular 0 0 

5 regular 14.28 33.33 

6 regular 0 0 

7 regular 100 100 

8 regular 42.85 50 

9 regular 42.85 66.66 

10 regular 0 0 

11 regular 28.57 16.66 

12 regular 28.57 66.66 

13 regular 0 0 

14 regular 28.57 33.33 

15 regular 0 0 

16 regular 28.57 0 

17 regular 28.57 0 

18 regular 42.85 80 

19 regular 42.85 100 

20 regular 57.14 50 

21 regular 42.85 66.66 

22 regular 28.57 66.66 

23 regular 14.28 0 

24 regular 57.14 50 

25 regular 57.14 40 

26 regular 14.28 0 

27 regular 85.71 80 

28 regular 57.14 100 

29 regular 14.28 28.57 

30 regular 71.42 100 

31 regular 57.14 100 

32 regular 42.85 100 

33 regular 85.71 100 

34 regular 40 50 

35 regular 57.14 50 

36 regular 42.85 75 

37 regular 85.71 100 
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                  Quadro 37-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

                Engenharia Elétrica  

                                                                                                (conclusão) 

Ingressantes ¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

38 regular 40 14.28 

39 regular 16.66 14.28 

40 regular 60 33.33 

41 regular 50 50 

42 abandono 100 A 

43 cancelamento 0 C 

44 cancelamento 0 C 

45 cancelamento 85.71 100 

46 abandono 42.85 83.33 

47 cancelamento 71.42 100 

48 cancelamento 42.85 100 

49 cancelamento 28.57 C 

50 abandono 71.42 100 

51 cancelamento 71.42 C 

52 abandono 100 A 

53 cancelamento 71.42 100 

54 abandono 100 TT 

 
                   Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
                   Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a  
                   análise do rendimento. 
                   Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes  
                   evadidos. 
                   Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ;  
                   D- desligamento. 
 
 

Em 2016 ingressaram, 54 novos estudantes na Engenharia Elétrica, 

sendo 50 via SISU e 4 por reopção de curso. Ao final de 2016/2 a evasão 

atingiu 24,07% dos ingressantes e deu-se em 46,15% no 1ºS e 53.84% no 2ºS. 

Dos 13 evadidos, 8 foram por cancelamento e 5 por abandono, 

diferentemente dos resultados expressos nos demais cursos analisados.  Entre 

todos os casos de cancelamento os acadêmicos obtiveram aprovação em parte 

dos créditos cursados. Este dado pode indicar que estes acadêmicos optaram 

pelo cancelamento para realizar novo ingresso no mesmo curso ou em outro 

curso, prática comum no Campus. 
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Entre os 41 acadêmicos regulares,6 apresentaram índice de reprovação 

entre 70 e 100% dos componentes cursados. Em contrapartida, 7 obtiveram 

aprovação em 100% dos créditos cursados; e 7 estudantes mantiveram 

desempenho contínuo superior a 60% de aprovação nos componentes  

cursados, estes dois grupos somados representam 34% dos regulares com 

índice satisfatório de aproveitamento. 

 

4.2.5 Rendimento dos Ingressantes: Engenharia Mecânica 

O total de egressos da Engenharia Mecânica até a última formatura 

correspondente aos concluintes de 2016/2 é de 29 formandos. Entretanto, o 

número de ingressantes respectivos às turmas que colaram grau somam no 

mínimo 200 estudantes. Tal dado indica um elevado índice de evasão. Além 

disso, muitos acadêmicos das respectivas turmas permanecem retidos no 

curso. 

Em 2015 ingressaram 50 novos estudantes no curso, sendo 47 via SISU 

e 2 mediante transferência interna por reopção de curso e 1 por transferência 

externa. Desta forma percebe-se que 3 vagas destinadas ao processo seletivo 

SISU não foram preenchidas. 

 

Quadro 38- Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Mecânica 

                                                                                                                         (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 
matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

1 regular 66.66 100 75R 66.66R 

2 regular 60 75 25R 33.33R 

3 regular 20 25 12.5 14.29 

4 regular 33.33 57.14 TT TT 

5 regular 33.33 16.66 16.66 14.28 

6 regular 0 14.28 42.85 25 

7 regular 66.66 60 80 33.33 

8 regular 50 71.42 25 20 

9 regular 50 66.66 57.14 20 

10 regular 83.33 60 50 66.66 

11 regular 33.33 85.71 42.85 60 

12 regular 20 85.71 33.33 20 

13 regular 0 0 42.85 12.5 

14 regular 0 28.57 0 20 

15 regular 0 14.28 50 42.85 

16 regular 66.66 85.71 80 33.33 
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Quadro 38- Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia Mecânica                                                                                                                                                                                                       

(conclusão) 

Ingressantes¹ Situação da 
matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

17 regular TT TT 100 100 

18 regular 50 0 57.14 50 

19 regular 0 14.28 0 16.66 

20 regular 50 57.14 80 60 

21 regular 66.66 85.71 100 66.66 

22 regular 0 28.57 37.5 12.5 

23 regular 83.33 1000 100 100 

24 regular 66.66 85.71 66.66 66.66 

25 regular 50 14.28 33.33 28.57 

26 regular 83.33 75 100 100 

27 regular 80 100 100 75 

28 regular 50 50 33.33 40 

29 regular 33.33 28.57 0 57.14 

30 regular 0 28.57 0 20 

31 regular 50 50 40 60 

32 abandono 83.33 100 TT A 

33 abandono 100 100 100 A 

34 abandono 83.33 100 A - 

35 abandono 100 A - - 

36 abandono 100 100 100 TT 

37 abandono 100 66.66 A - 

38 abandono 100 A - - 

39 cancelamento 50 100 C - 

40 abandono 83.33 100 100 TT 

41 abandono 100 75 83.33 A 

42 cancelamento 66.66 C - - 

43 cancelamento 66.66 28.57 C - 

44 cancelamento 33.33 60 C - 

45 abandono 100 100 A - 

46 abandono 100 A - - 

47 abandono 33.33 100 A - 

48 abandono 66.66 100 80 100 

49 desligamento 100 100 100 D 

50 cancelamento 50 71.42 C - 
 
Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017).Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada 
ingressante durante a análise do rendimento. Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja 
estudantes evadidos. Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ; D- desligamento. 

 

Analisando os dados contidos no Quadro 38 percebe-se uma evasão de  

38% do quantitativo de ingressantes. A evasão distribuiu-se da seguinte forma: 

4 casos no 1º semestre, 8 no 2º semestre , 4 no 3º semestre e 3 no 4º 

semestre. Configurando índice de evasão no primeiro ano de curso em 
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63.15%. Entre os 19 estudantes evadidos, 13 foram por abandonos, 5 por 

cancelamento e 1 por desligamento. 

Entre os 31 regulares nenhum acadêmico obteve aproveitamento em 

100% das disciplinas cursadas. 

 

                Quadro 39-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

                Engenharia Mecânica 

                                                                                   (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

1 Regular 100 75 

2 Regular 50 14.28 

3 Regular 83.33 100 

4 Regular 33.33 14.28 

5 Regular 50 57.14 

6 Regular 0 0 

7 Regular 100 80 

8 regular 50 50 

9 Regular 100 TT 

10 regular 50 66.66 

11 regular 0 14.28 

12 Regular 83.33 80 

13 Regular 33.33 42.85 

14 Regular 16.66 33.33 

15 Regular 50 42.85 

16 Regular 75 50 

17 Regular 100 100 

18 Regular 66.66 50 

19 Regular 0 0 

20 Regular 100 100 

21 Regular 50 100 

22 Regular 100 100 

23 Regular 50 50 

24 Regular 16.66 28.57 

25 Regular 33.33 42.85 

26 Regular 33.33 28.57 

27 Regular 0 0 

28 Regular 16.66 14.28 
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                  Quadro 39-  Rendimento de Ingressantes 2016 / 

                Engenharia Mecânica 

                                                                                   (conclusão) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

29 Regular 83.33 100 

30 Regular 66.66 40 

31 Regular 16.66 28.57 

32 Regular 0 28.57 

33 Regular 0 0 

34 Abandono 100 A 

35 Abandono SN A 

36 cancelamento 100 C 

37 Abandono 100 100 

38 cancelamento 50 TT 

39 Abandono 100 TT 

40 Abandono 100 A 

41 cancelamento 33.33 C 

42 Transferido 50 71.42 

43 Abandono 100 A 

44 cancelamento 50 80 

45 cancelamento 100 100 

46 cancelamento 83.33 0 

47 cancelamento 33.33 71.42 

48 Abandono 100 100 

49 Abandono 0 0 

50 Abandono 100 100 

 
                   Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
                   Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a  
                   análise do rendimento. 
                   Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes  
                   evadidos. 
                   Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ;  
                   D- desligamento. 
 

 

Em 2016 ingressaram 50 novos estudantes na Engenharia Mecânica, 

sendo 48 via SISU e 2 via Transferência Ex-OFFÍCIO. Novamente as 50 vagas 

destinas ao SISU não foram preenchidas integralmente. No final de 2016/2 a 

evasão atingiu 34% dos ingressantes. 
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Dos 17 evadidos, 9 foram por abandono, 7 por cancelamento e 1 por 

transferência externa. Em 6 dos casos de abandono, a reprovação foi de 100 % 

nos dois semestres cursados. A evasão em 1º S ficou em 35.30% e em 

segundo semestre foi de 64.70%. 

Entre os 33 regulares, 9 estudantes mantiveram desempenho entre 70 e 

100% de reprovação nos componentes cursados nos dois semestres, enquanto 

apenas 4 acadêmicos obtiveram 100% de  aprovação. 

 

4.2.6 Rendimento dos Ingressantes: Engenharia de Software 

 

O curso de Engenharia de Software é ofertado no período noturno, desta 

forma conta com um público mais local, constituído em parte por trabalhadores. 

O total de egressos deste curso até a última formatura correspondente 

aos concluintes de 2016/2 é de 32 formandos. Entretanto, o número de 

ingressantes respectivos às turmas que colaram grau somam em média 200 

estudantes. 

Em 2015 ingressaram 48 novos acadêmicos no curso, sendo 47 via 

SISU e 1 por reopção de curso. Destaca-se que 3 vagas ofertadas pelo SISU 

não foram preenchidas. 

 

Quadro 40- Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia de  Software 
                                                                                                      (continua) 
Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

1 regular 0 0 0 0 

2 regular 0 0 0 0 

3 regular 0 0 0 0 

4 regular 16.66 33.33 40 100 

5 regular 16.66 0 0 16.66 

6 regular 50 16.66 20 16.66 

7 regular 0 0 25 0 

8 regular 16.66 50 0 28.57 

9 regular 33.33 16.66 0 0 

10 regular 0 0 100 80 

11 regular TT TT 0 0 

12 regular 42.85 20 66.66 80 

13 regular 50 83.33 80 33.33 

14 regular 83.33 100 100 100 

15 regular 16.66 16.66 33.33 0 
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Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

16 regular 100 100 25 100 

17 regular 50 75 25 14.28 

18 regular 100 100 100 100 

19 regular 16.66 0 16.66 28.57 

20 regular 50 66.66 80 42.85 

21 regular 0 0 20 0 

22 regular 66.66 100 100 50 

23 regular 16.66 16.66 16.66 14.28 

24 regular 0 0 20 0 

25 regular 71.42 83.33 83.33 100 

26 abandono 50 A - - 

27 abandono 100 TT A - 

28 abandono 100 A - - 

29 desligamento 100 100 100 100 

30 abandono 16.66 A - - 

31 abandono 100 A - - 

32 abandono 83.33 100 A - 

33 abandono 100 100 100 A 

34 abandono 66.66 TT A - 

35 abandono 50 100 100 A 

36 abandono 100 TT A - 

37 abandono 100 TT A - 

38 abandono 33.33 100 100 A 

39 abandono 50 100 100 TT 

40 abandono 83.33 100 A - 

41 abandono 100 A - - 

42 abandono 100 A - - 

43 abandono 0 100 - - 

44 abandono 100 100 100 A 

45 cancelamento 0 100 C - 

46 abandono 50 100 TT A 

47 desligamento 60 100 100 100 

48 cancelamento 100 TT C - 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do rendimento.  
Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. 
Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ; D- desligamento. 

 
 

Analisando o Quadro 39, destaca-se uma evasão de 47.91% dos 

ingressantes 2015, índice considerado alto em comparação com os demais 

cursos. A evasão deu-se da seguinte forma: 6 casos no 1º S, 9 no 2ºS, 5 no 

3ºS e 3 no 4ºS.  A evasão foi mais acentuada no 1º ano do curso e manifestou-
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se em 19 abandonos, 2 desligamentos e 2 cancelamentos. Mais de 50% dos 

estudantes evadidos obtiveram reprovação em 100% dos componentes 

cursados. 

Entre os 4 acadêmicos obtiveram 100% de aprovação nos créditos 

cursados e 9 apresentaram rendimento contínuo médio superior a 60% nos 4 

semestres. Estes grupos representam um índice de 68.42% dos regulares com 

rendimento satisfatório. 

 

 

              Quadro 41- Rendimento de Ingressantes 2016 / 

              Engenharia de Software 

                                                                     (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

1 regular 0 66.66 

2 regular 0 0 

3 regular 50 42.85 

4 regular 0 0 

5 regular 33.33 50 

6 regular 0 0 

7 regular 0 0 

8 regular 0 0 

9 regular 0 0 

10 regular 66.66 88.88 

11 regular 0 0 

12 regular 0 0 

13 regular 100 100 

14 regular 16.66 0 

15 regular 50 42.85 

16 regular 83.33 100 

17 regular 33.33 85.71 

18 regular 0 0 

19 regular 66.66 85.71 

20 regular 100 TT 

21 regular 0 0 

22 regular 14.28 0 

23 regular 50 50 

24 regular 0 0 
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Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

25 regular 0 0 

26 regular 83.33 85.71 

27 regular 33.33 66.66 

28 regular 0 0 

29 regular 16.66 0 

30 regular 16.66 28.57 

31 regular 33.33 44.44 

32 regular 33.33 0 

33 regular 20 0 

34 regular 20 0 

35 regular 25 50 

36 abandono 100 100 

37 cancelamento 50 100 

38 abandono 100 A 

39 abandono 66.66 100 

40 abandono 0 0 

41 abandono 85.71 TT 

42 abandono 83.33 A 

43 abandono 50 100 

44 abandono 100 A 

45 abandono 100 A 

46 abandono 83.33 A 

47 abandono 33.33 A 

48 abandono 100 A 

49 abandono 16.66 100 

50 abandono 100 A 

51 abandono 100 A 

52 abandono 100 A 

53 abandono 100 100 

54 cancelamento 100 100 

                   
                  Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
                  Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a  
                  análise do rendimento. 
                  Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes  
                  evadidos. 
                  Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ;  
                  D- desligamento. 
 

 

Em 2016 ingressaram, 54 novos estudantes na Engenharia de Software, 

sendo 49 via SISU, 3 por reopção de curso, 2 por ingresso de diplomados e 1 
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transferência externa. Ao final de 2016/2 a evasão atingiu 33.33% dos 

ingressantes, sendo que55.55% evadiu no 1ºS e 44.44% no 2ºS. 

Dos 18 evadidos, 16 foram por abandono e2 por  cancelamento.  Entre 

os casos de abandono, 8 acadêmicos apresentaram  índice de reprovação de 

100% dos componentes cursados 

Entre os 36 acadêmicos regulares, 13 apresentaram índice de 

desempenho de 100% de aprovação nos créditos cursados e 8 estudantes 

mantiveram desempenho contínuo superior a  60% de aprovação. Estes 

resultados apontam que mais de 58% dos regulares apresentaram índice 

satisfatório de aproveitamento no período estudado. 

 

4.2.7 Rendimento dos Ingressantes: Engenharia de Telecomunicações 

 

O Curso de Engenharia de Telecomunicações começou suas atividades 

no Campus em 2012, desta forma apenas 1 turma concluiu o curso em  2016/2. 

Foram graduados 4 formandos. Este dado indica um elevado índice de evasão 

no curso, além de retenção acentuada ao longo do percurso acadêmico. 

Em 2015, ingressaram via SISU 49 novos acadêmicos na Engenharia de 

Telecomunicações. Destaca-se que uma vaga ofertada pelo SISU não foi 

preenchida. 

 
Quadro 42- Rendimento de Ingressantes 2015 /Engenharia de 

Telecomunicações 

                                                                                                    (continua) 
Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

1 regular 71.42 100 100 50 

2 regular 14.28 28.57 66.66 66.66 

3 regular 71.42 50 33.33 60 

4 regular 57.14 66.66 33.33 75 

5 regular 42.85 14.28 42.85 20 

6 regular 71.42 62.5 40 33.33 

7 regular 28.57 0 33.33 20 

8 regular 100 100 20 50 

9 regular 0 0 0 0 

10 regular 50 22.22 50 66.66 

11 regular 42.85 100 50 80 

12 regular 0 0 0 0 
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Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de reprovação 

2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 

13 regular 50 57.14 37.5 28.57 

14 regular 100 100 33.33 60 

15 regular 71.42 80 16.66 80 

16 regular 14.28 0 50 0 

17 regular 100 40 40 16.66 

18 regular 57.14 83.33 60 50 

19 regular 71.42 50 50 50 

20 cancelamento 28.57 50 66.66 66.66 

21 abandono 42.85 57.14 42.85 100 

22 abandono 71.42 TT TT 100 

23 abandono 100 A - - 

24 transferido 75 T - - 

25 abandono 100 A - - 

26 abandono 100 A - - 

27 cancelamento 85.71 80 100 100 

28 abandono 100 A - - 

29 abandono 85.71 100 100 A 

30 abandono 100 A - - 

31 cancelamento 42.85 75 0 0 

32 abandono 100 100 A - 

33 abandono 57.14 100 100 100 

34 cancelamento 57.14 60 0 20 

35 abandono 100 100 A - 

36 cancelamento 85.71 100 C - 

37 abandono 100 TT A - 

38 cancelamento 100 100 C - 

39 cancelamento 71.42 100 C - 

40 abandono 100 100 A - 

41 cancelamento 100 C - - 

42 cancelamento 28.57 100 C - 

43 cancelamento 71.42 80 16.66 83.33 

44 abandono 100 A - - 

45 cancelamento 71.42 60 C - 

46 cancelamento 57.14 80 20 20 

47 cancelamento 71.42 80 C - 

48 cancelamento 85.71 50 40 75 

49 abandono 100 A - - 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a análise do rendimento.  
Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes evadidos. 
Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ; D- desligamento. 
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Analisando os dados contidos no Quadro 41 percebe-se uma evasão de  

61.22%do quantitativo de ingressantes 2015 da Engenharia de 

Telecomunicações. Este índice configura-se como o mais elevado em 

comparação com os demais cursos no período analisado. A evasão distribuiu-

se da seguinte forma: 9 casos no 1º semestre, 10 no 2º semestre , 1 no 3º 

semestre e 10 no 4º semestre, estando concentrada em maior número no 1º 

ano do curso.  Entre os 30 estudantes evadidos, 11 foram por abandonos, 14 

por cancelamento e 1 por transferência externa. 

Pode-se associar o elevado índice de cancelamentos na Engenharia de 

Telecomunicações, pelo fato de que alguns estudantes já ingressam visando 

uma troca para outro curso do campus. 

Entre os 19 regulares, apenas 2 estudantes obtiveram aproveitamento 

em 100% dos componentes cursados. Apesar das oscilações no rendimento, 

de forma geral, os índices expressos no Quadro 41 indicam reprovação 

acentuada nos  4 semestres estudados. 

 
                Quadro 43- Rendimento de Ingressantes 2016 / 
                Engenharia de Telecomunicações 
                                                                                   (continua) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

1 regular 0 16.66 

2 regular 28.57 66.66 

3 regular 42.85 50 

4 regular 57.14 60 

5 regular 0 0 

6 regular 42.85 57.14 

7 regular 16.66 16.66 

8 regular 14.28 66.66 

9 regular 28.57 33.33 

10 regular 57.14 50 

11 regular 0 16.66 

12 regular 14.28 60 

13 regular 57.14 50 

14 regular 71.42 80 

15 regular 57.14 57.14 

16 regular 71.42 75 
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                Quadro 43- Rendimento de Ingressantes 2016 / 

                Engenharia de Telecomunicações 

                                                                                   (conclusão) 

Ingressantes¹ Situação da 

matrícula 

Índice de 

reprovação 

2016/1 2016/2 

17 regular 71.42 40 

18 regular 711.42 60 

19 regular 57.14 100 

20 regular 100 83.33 

21 regular 85.71 100 

22 regular 71.42 40 

23 regular 71.42 20 

24 regular 14.28 28.57 

25 regular 71.42 83.33 

26 regular 71.42 66.66 

27 regular 71.42 83.33 

28 cancelamento 42.85 50 

29 abandono 71.42 100 

30 reopção 100 R 

31 abandono 71.42 100 

32 abandono 100 A 

33 abandono 100 A 

34 abandono 71.42 100 

35 abandono 100 100 

36 abandono 100 100 

37 abandono 57.14 40 

38 desligamento 100 100 

39 cancelamento 0 14.28 

40 cancelamento 57.14 C 

41 cancelamento 57.14 C 

42 abandono 100 A 

43 abandono 100 A 

44 cancelamento 57.14 75 

45 cancelamento 57.14 57.14 

46 cancelamento 14.28 0 

47 abandono 71.42 TT 

48 abandono 100 A 

                   Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 
                   Notas: ¹ Foi atribuído um número para cada ingressante durante a  
                   análise do rendimento. 
                   Grifo em verde : estudantes regulares; grifo em laranja estudantes  
                   evadidos. 
                   Siglas: TT – trancamento total; A – abandono; C- cancelamento ;  
                   D- desligamento. 
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Em 2016 ingressaram via SISU48 novos estudantes na Engenharia de 

Telecomunicações, 2 vagas não foram preenchidas. Ao final de 2016/2 a 

evasão atingiu 43.75, índice elevado em comparação com os demais cursos. A 

evasão em 1ºS foi de 38.10 % e em 2ºS  foi de 53.84%. 

Dos 21 evadidos, 12 foram por abandono, 7 por cancelamento, 1 por 

reopção e 1 por desligamento. 

Entre os 27 acadêmicos regulares, apenas 1 obteve  aprovação em 

100% dos créditos cursados; e 5  estudantes mantiveram desempenho 

contínuo superior a  70% de aprovação nos componentes  cursados. De forma 

geral, os dados descritos expressam baixo rendimento dos ingressantes 2016. 

 

4.2.8 Aproximações: rendimento dos ingressantes 

 

O quantitativo de acadêmicos que ingressam no campus Alegrete é 

composto em grande parte de estudantes oriundos de outras cidades, e 

também de outros estados. A comunidade local acessa as vagas em menor 

proporção. 

No período estudado a evasão de ingressantes foi acentuada, ocorrendo 

em maior número em históricos com sucessivas reprovações. O curso que 

apresentou o maior índice de evasão de ingressantes foi Engenharia de 

Telecomunicações, com percentual de 61, 22% em 2015 e 43.75 % em 2016. 

Seguido por Ciência da Computação com índice de 51, 92% em 2015 e 

36.73% em 2016. O curso com menor índice de evasão de ingressantes foi 

Engenharia Civil com índices de 29,41% em 2015 e 24% em 2016. Os índices 

de evasão dos demais cursos estão destacados no quadro 44, a seguir. 

 

Quadro 44- Índice de evasão de ingressantes 2015 e 2016 

                                                                                                            (continua) 

Curso Índice de Evasão 2015 Índice de Evasão 2016 

Ciência da Computação  51.92% 36.73% 

Engenharia Agrícola 48% 34% 
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Quadro 44- Índice de evasão de ingressantes 2015 e 2016 

                                                                                                           (conclusão) 

Curso Índice de Evasão 2015 Índice de Evasão 2016 

Engenharia Civil 29.41% 24% 

Engenharia Elétrica 40.81% 24.07% 

Engenharia Mecânica 38% 34% 

Engenharia de Software 47.91% 33.33% 

Engenharia de 

Telecomunicações 

61.22% 43.75% 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em SIE (2017). 

 

A evasão total de ingressantes atingiu nas turmas de 2015, 151 

estudantes, representando 43.14 % da oferta geral de vagas. Em relação aos 

ingressantes 2016, a evasão já atingiu 116 estudantes, representando 33.14% 

da oferta. Estima-se com base nos dados de 2015 que este percentual 

aumentará. 

A evasão dos ingressantes nos dois períodos analisados deu-se em 

grande parte no primeiro ano de curso. Em 2015 a ocorrência foi de 102 casos 

até os dois primeiros semestres do curso, este percentual indica 67.54% da 

evasão de ingressantes 2015.  Já em 2016,a evasão em 1ºS representou 53 

casos, e a de 2ºS 63. 

Quanto às formas de evasão dos ingressantes, o abandono representou a 

maior frequência de ocorrências no cômputo geral dos cursos, com índice de 

72,18% dos casos de evasão em 2015, seguido pelo cancelamento com 

23.17%. Em 2016 o abandono também foi maior entre os casos de evasão de 

ingressantes, atingindo índice de 63.79%, seguido pelo cancelamento com 

31.89% dos casos. 
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É importante esclarecer que apenas para os alunos que cancelam a  

matrícula existe um questionário institucional de preenchimento voluntário, 

onde podem indicar o motivo da desistência da vaga. 

O abandono de curso constitui-se em um problema grave no Campus e 

torna-se prejudicial para a Universidade e para a sociedade, na medida em que 

muitas vagas ficam ociosas. 

 O cancelamento de matrícula, geralmente está vinculado a migração para 

outro curso ou outra IES, pois este processo requer formalização junto a 

Universidade. Alguns estudantes ingressam em um curso de menor 

concorrência no Campus para depois trocarem para o curso de sua preferência 

por meio de edital de reopção ou concorrendo novamente no SISU. O objetivo 

destes é cursar componentes para futuros aproveitamentos de estudos. 

Há que se destacar um movimento frequente de migração para outras 

IES, por será UNIPAMPA uma universidade nova e, portanto, com menor 

disputa de vagas para ingresso. Como recebe muitos estudantes de outras 

cidades e estados, estes buscam posteriormente uma transferência para 

universidades mais próximas de casa ou ainda de maior tradição. 

Outra prática é o ingresso no mesmo curso por novo processo seletivo 

visando zerar o índice de desempenho, para tal os estudantes cancelam a 

matrícula e se matriculam novamente de forma automática. Esta prática 

comum acaba por gerar vagas ociosas, além de dificultar análises sobre a  

evasão. 

Os dados também sinalizam grande retenção de estudantes no período 

inicial dos cursos estudados. Isso indica que para uma grande parcela de 

acadêmicos, o tempo de conclusão costuma ultrapassar o período regular da 

graduação. 

Entre ingressantes 2015 e 2016 que permanecem regulares, é importante 

frisar que cada um segue uma trajetória própria devido a suas aprovações e 

reprovações. Como frequentemente faltam vagas em componentes 

curriculares, as disponíveis são disputadas mediante índice de desempenho. 

Desta forma, a retenção em disciplinas iniciais por impactar diretamente no 

índice, poderá limitar o prosseguimento regular de estudos em alguns 

componentes. 
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Os índices de evasão e retenção manifestados no 1º ano da graduação 

indicam em parte um processo de inadaptação dos estudantes ao ambiente 

acadêmico, as novas rotinas, a nova dinâmica de aprendizagem e ao próprio 

currículo do curso. Os resultados apontam dificuldades na aprendizagem de 

conteúdos o que pode significar além de questões individuais de 

aprendizagem, a existência de barreiras metodológicas nas componentes 

curriculares. 

Nesse sentido Zago (2006), argumenta que as dificuldades de 

aprendizagem exigem adaptações pedagógicas na Educação, sendo 

imperativo refletir acerca da atuação dos professores no confronto à questão 

apresentada. Em consenso com esta autora, acredita-se que é preciso evitar 

que estudantes que cursam a Educação Básica na rede pública permaneçam 

com déficit de conteúdos elementares para a aprendizagem de conteúdos na 

graduação, sem encontrarem na Universidade suporte suficiente para superá-

las. 

Corroborando a afirmação anterior, Araújo e Tavares (2011), apontam 

que diferentes fatores de ordens múltiplas que podem dificultar a aprendizagem 

no Ensino Superior, entretanto, estas podem representar apenas o produto de 

problemas educacionais ou ambientais que não estão associados a um 

comprometimento cognitivo. 

O processo de ambientação a Universidade pode ser agravado por 

questões financeiras e de adaptação à cidade que impactam na permanência 

dos estudantes, bem como em seu rendimento.  A este respeito destaca-se 

que a assistência estudantil não dá conta da demanda de estudantes que 

necessitam de apoio financeiro. Muitos acadêmicos que vem de outras cidades 

e estados esperam receber auxílio imediato, entretanto, os benefícios para 

ingressantes são liberados mediante análise econômica apenas no final do 

primeiro semestre. O Campus ainda não possui moradia estudantil. 

Desta forma, evidenciam-se afirmações de Simões e Mello Neto (2005) 

sobre os programas de acesso à educação superior voltadas aos  estudantes 

de baixa renda. Os autores argumentam que estes não garantem a 

permanência e a qualidade deste acesso, além de não trazerem em sua origem 

uma rediscussão do papel da Educação Superior no Brasil. 
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Outro fator agravante no processo de adaptação a Universidade está 

associado  a questões subjetivas dos sujeitos, como a maturidade, motivação 

para fazer o curso e falta de identificação com a área escolhida. Considerando 

o indivíduo como um todo complexo em conexão com o meio infere-se que 

uma  atmosfera de reprovações pode implicar em um sentimento de inaptidão e 

fracasso que associada a outros fatores mencionados contribuem para o 

abandono do curso. 

A partir deste cenário emerge a necessidade de pensar sobre as 

estratégias de enfrentamento. Para quem está sendo pensada a Universidade 

e de que forma? Ela é para todos? Como diminuir as histórias de fracasso? 

 

4.3 PENSANDO ESTRATÉGIAS  

 

Cabe destacar aqui que a UNIPAMPA foi criada com o objetivo de 

desenvolver a metade sul do Rio Grande do Sul, região historicamente 

marginalizada das políticas educacionais de acesso ao Ensino Superior. Como 

fruto da reivindicação da comunidade da região e do processo de expansão e 

renovação das instituições federais de educação superior (REUNI): “Veio 

marcada pela responsabilidade de contribuir com a região em que se edifica - 

um extenso território, com críticos problemas de desenvolvimento 

socioeconômico, inclusive de acesso à educação básica e à educação 

superior” (UNIPAMPA,2009, p.3). 

Apesar do inegável avanço em relação à oportunidade do acesso do 

estudante ao Ensino Superior, seria um  reducionismo considerar 

indiscriminadamente o acesso como sucesso escolar (ZAGO, 2006). Pode-se 

dizer que os fenômenos da evasão e da retenção no Ensino Superior estão 

relacionados diretamente com as dificuldades pessoais e  acadêmicas. Quanto 

ao  acesso,  aponta Oliveira (2000): “Elimina-se, assim, a exclusão da escola, 

não a exclusão do acesso ao conhecimento, criando-se condições 

historicamente novas para demandas por qualidade de ensino”.  (OLIVEIRA, 

2000, p.92). 

Se a partir das políticas de interiorização e expansão do Ensino 

Superior, garantimos o acesso, é preciso pensar o público que estamos 

recebendo, especialmente nas novas IES, e promover ações que concretizem 
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a permanência e a formação qualificada. Situa-se aí um grande desafio no 

âmbito da democratização do Ensino Superior: a inclusão no contexto das 

aprendizagens, através da qual poderá ser possível a formação dos quadros 

profissionais necessários ao desenvolvimento do país na atualidade e 

consequente diminuição das desigualdades sociais. 

Ao longo das análises realizadas, foram sendo discutidas algumas 

possíveis ações de enfrentamento dos fenômenos da retenção, evasão e baixo 

desempenho no contexto da UNIPAMPA- Campus Alegrete .  A nível de 

sistematização, aponta-se40:  

 

a) Fomento ao debate institucional sobre o baixo rendimento acadêmico, 

retenção e evasão. Entende-se que fomentar um amplo debate sobre as 

causas e consequências destes fenômenos, bem como das possíveis 

ações de enfrentamento se faz primordial em dois níveis 

complementares: 

-  Em nível local através da criação de espaços de discussão com 

alunos, professores e gestão,  visando a identificação de dificuldades e 

fragilidades e o levantamento de ações de enfrentamento. Esses 

espaços podem ser fomentados pela Direção do Campus, 

Coordenações de Curso, pelo NuDE, Centro Acadêmico ou Diretórios 

Acadêmicos. O debate local pode gerar ações micro em componentes 

curriculares e cursos, assim como ações integradas do Campus visando 

o desenvolvimento acadêmico de todos. 

-  Em nível institucional macro por meio de debate gestado pela Reitoria 

da UNIPAMPA a partir de pesquisas, fóruns e grupos de discussão 

amplos de forma a viabilizar e/ou reorientar políticas e processos 

institucionais para a garantia da aprendizagem e permanência dos 

estudantes. Nesse sentido, se faz necessário problematizar: Qual 

                                                           
40 Estas possíveis estratégias são apresentadas aqui como reflexões da pesquisadora a partir 
do estudo realizado e tendo em vista também sua atuação no contexto da pesquisa, sendo 
portanto, participe na problemática apresentada. Uma reflexão mais apropriada acerca de 
possíveis estratégias de  enfrentamento necessitaria de discussões com  os sujeitos 
envolvidos, especialmente professores e alunos. Entretanto, a pesquisa não contemplou este 
momento. Por este motivo o fomento ao debate é apresentado como a primeira possível 
estratégia. 
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Universidade queremos para o lugar em que estamos? Como estamos 

efetivando o papel da Universidade e o fim para o qual ela foi criada? 

-Criação de processos sistemáticos de monitoramento e pesquisa 

acerca dos fenômenos de evasão, retenção e baixo desempenho 

acadêmico visando ações de intervenção. 

b) Estratégias de ordem curricular e/ou  metodológicas como:   

-Reorganização e flexibilização curricular com vistas a garantir maiores 

oportunidades de sucesso aos estudantes no princípio da graduação, 

contribuindo para a motivação dos mesmos, uma vez que a evasão 

costuma ocorrer nos primeiros semestres de curso. Essas oportunidades 

podem ser construídas através de uma reorganização curricular que 

possibilite, por exemplo, o oferecimento de CCCGs dos cursos nos 

primeiros semestres. Estes componentes poderiam ser de formação 

geral a exemplo de  Libras e Relações Étnico-raciais, que são comuns 

aos cursos,  e/ou CCCGs de introdução a componentes com grandes 

índices de reprovação. Estes últimos poderiam ser recomendados aos 

ingressantes e organizados de modo a explorar conteúdos não 

apropriados na Educação Básica; 

-Diminuição de carga horária em semestres iniciais, tendo em vista as 

dificuldades de adaptação dos ingressantes ao ambiente acadêmico;  

- Realização de diagnósticos durante os processos de ensino e 

aprendizagem visando a adoção de ações de eliminação de barreiras a 

aprendizagem nos componentes curriculares e planejamento das 

situações de ensino41 ;  

- Cursos e/ou componentes paralelos aos semestres ou em período de 

férias com foco nas principais dificuldades de aprendizagem levantadas 

nos diagnósticos;  

- Revisão da metodologia das turmas extras visando maior efetividade 

dos recursos aplicados;  

c) Ações de formação docente voltadas aos processos de ensino e 

aprendizagem, tendo em vista que o corpo docente do Campus possui 

formação extremamente técnica com uma forte formação e atuação em 

                                                           
41 A este respeito sugere-se a leitura de estudos das pesquisadoras Léa das Graças Camargos 
Anastasiou e Leonir Pessate . 
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pesquisa tecnológica. Essas ações poderiam ser vinculadas a grupos de 

estudos e pesquisas42 partindo das necessidades e interesses dos 

professores acerca dos processos metodológicos e avaliativos 

imbricados no ato de ensinar e tendo em vista as especificidades das 

áreas técnicas.  

-Proposição de formações pela gestão da Universidade em nível de 

capacitação com foco em fragilidades diagnosticadas pelos processos 

de acompanhamento. 

d) Fortalecimento de vínculos com empresas para estágios e colocação 

profissional visando manter o interesse dos acadêmicos na conclusão do 

curso. Estreitamento de relações com a atuação profissional desde o 

princípio da graduação para estimular a motivação dos estudantes. 

e) Ampliação de ações de assistência estudantil, especialmente para os 

ingressantes. 

 

Zabalza (2004) analisa alguns dos principais efeitos produzidos pelo 

processo de massificação do Ensino Superior, destacando a progressiva 

concentração de estudantes e algumas consequências resultantes: a 

necessidade de trabalhar com grupos muito grandes, a maior heterogeneidade 

dos grupos, a menor motivação pessoal, a necessidade de recrutar 

rapidamente novos docentes, o retorno aos modelos clássicos de docência, a 

menor possibilidade de responder a necessidades individuais e a dificuldade de 

trabalhar em cenários profissionais reais.  

Este mesmo autor aponta como grandes desafios para a universidade 

contemporânea em relação a formação dos professores universitários: 

passagem de uma docência baseada no ensino para uma docência que 

privilegia a aprendizagem; a incorporação de novas tecnologias; a 

revalorização da prática, através da incorporação de novas metodologias de 

                                                           
42A título de contribuição para discussões sobre formação continuada, trabalhos como o de  
Hedioneia Maria Foletto Pivetta (UFSM), tratam de processos de aprendizagem docente de 
professores de ensino superior que atuam sem formação pedagógica a partir de pesquisa 
realizada com professores de um  Curso de Fisioterapia. Também na UFSM destacam-se 
trabalhos de outros pesquisadores acerca da formação continuada de docentes do Ensino 
Superior e Pedagogia Universitária, entre eles destaca-se estudos de Dóris Pires Vargas 
Bolzan e Silvia Maria de Aguiar Isaias que poderiam contribuir para a discussão de caminhos 
para a formação docente. 
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aprendizagem baseadas no trabalho; a flexibilização do currículo universitário; 

e a procura de qualidade através da mudança das práticas docentes. (2004). 

Acerca dos processos de formação docente continuada se faz 

necessário que o grupo de docentes trabalhe cooperativamente buscando 

soluções diante das situações problemáticas. Para tal é necessária a assunção 

dos impactos das ações dos mesmos na construção dos fenômenos da 

evasão, retenção e baixo desempenho e o pensar de novas formas de fazer 

pedagógico aliado ao fazer técnico. 

Para Capra (1996), os problemas atuais não podem ser entendidos 

isoladamente, são problemas sistêmicos, ou seja, interligados e 

interdependentes. A problemática aqui apresentada é parte de um todo 

complexo que compreende a sociedade, as políticas educacionais, a 

Universidade e especialmente professores e alunos e as relações 

estabelecidas por estes nos processos de ensino e aprendizagem. Desta 

forma, pensar estratégias de enfrentamento desta problemática nos encaminha 

para uma reflexão sobre a Universidade como espaço de formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O percurso histórico do Ensino Superior no Brasil aponta que o 

desenvolvimento deste nível de ensino deu-se de forma tardia e em seu 

princípio a falta de políticas efetivas contribuiu para a acentuação do caráter 

excludente que se consolidou ao longo da história da educação brasileira.  

Contudo, as recentes políticas de ampliação do acesso ao Ensino Superior no 

Brasil trazem impactos positivos para a diminuição de desigualdades 

educacionais regionais, sociais, raciais, impactando sim nos processos de 

inclusão social das populações marginalizadas através da democratização do 

acesso em IES públicas e privadas.  

Contudo, apenas garantir o acesso não é suficiente, uma vez que 

existem outros mecanismos excludentes por dentro e por fora das IES que 

precisam ser alvo de políticas planejadas e articuladas com as já em execução, 

para que as mesmas constituam-se de modo potente. Neste cenário, se faz 

necessário hoje: maior garantia de assistência estudantil aos estudantes de 

baixa renda; o repensar constante da organização curricular e metodológica de 

modo a dar conta das necessidades educativas dos estudantes na 

Universidade, bem como a implementação de medidas mais efetivas para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica no país, de modo que os futuros 

acadêmicos possam desenvolver suas potencialidades.  

Portanto, além do acesso é preciso considerar as reais necessidades 

dos estudantes e buscar instrumentos para contemplá-los. Neste processo,  

cabe a cada IES, resguardados os limite de suas ações diante dos contextos 

sociais e das políticas educacionais, canalizar esforços que materializem a 

preocupação com a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, sua 

efetiva permanência na Universidade com qualidade, visando sua formação 

integral e o pleno exercício da cidadania, atendendo então aos objetivos da 

política pública de expansão do Ensino Superior no país. 

Os índices de rendimento acadêmico expressos neste estudo 

demonstram que a UNIPAMPA apresenta grandes desafios no enfrentamento  

dos fenômenos da retenção e da evasão, bem como na superação das 

dificuldades de aprendizagem vivenciadas pelos estudantes. Além disso, a 
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pesquisa indica que o percurso acadêmico da maioria dos ingressantes no 

período estudado foi caracterizado por dificuldades e baixo rendimento 

acadêmico. Este cenário representa relevantes prejuízos sociais e 

institucionais.  

O diagnóstico parcial da evasão e retenção no contexto do Campus 

Alegrete  poderá possibilitar a discussão de novas políticas institucionais que 

auxiliem as políticas já existentes para a permanência discente e garantia da 

qualidade de ensino. A pesquisa demonstra a necessidade de criação de 

instrumentos sistemáticos de pesquisa institucional visando tornar frequente a 

análise do rendimento acadêmico com vistas ao acompanhamento dos 

ingressantes e dos índices de evasão e retenção . Também aponta a 

necessidade de análise  nos cursos que possibilite conhecer a motivação da 

evasão do estudante, da retenção e da reprovação em componentes 

curriculares. 

Nesse sentido e conectada com a proposta do Mestrado Profissional em 

Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM,  esta pesquisa visa gerar 

impactos institucionais no contexto estudado, pela divulgação de seus 

resultados. Para tal,  estão previstos momentos de  apresentação do estudo  

aos servidores do NuDE, docentes,  coordenadores de curso e gestão do 

Campus Alegrete, com o objetivo de socializar os resultados e fomentar o 

debate institucional na perspectiva de pensar estratégias de superação da 

problemática estudada. 

A produção dos dados aqui expressos suscita diversas outras análises 

como, por exemplo: diferenças entre ofertas dos componentes quanto aos 

docentes que ministram e curso; análises comparativas sobre anos anteriores e 

posteriores. Acredita-se que estas poderão ser realizadas no  âmbito do NuDE. 

Desta forma, a pesquisa contribuirá no processo de pensar e tomar decisões, 

prever estratégias e ações de enfrentamento. 

Com base na literatura sobre o tema e pelo que observamos durante a 

pesquisa, o aluno retido é um provável evadido. Sucessivas reprovações  

podem acarretar em desistência ou troca de curso. Embora não seja possível 

aqui analisar dimensões subjetivas e dos processos de ensino e aprendizagem 

que levam a reprovação,  os números apresentados sinalizam a necessidade 

coletiva de repensar as práticas pedagógicas no Campus. 
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ANEXO C- Matriz Curricular Engenharia Civil 

ANEXO D- Matriz Curricular Engenharia Elétrica 

ANEXO E- Matriz Curricular Engenharia Mecânica 

ANEXO F- Matriz Curricular Engenharia de Software 

ANEXO F- Matriz Curricular Engenharia de Telecomunicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



147 
 

 
 
 
 
 



148 
 

 
 



149 
 

 
 
 
 



150 
 

 



151 
 

 
 



152 
 

 
Código Disciplinas do Primeiro Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0001 Cálculo I 4 0 4 60 

AL0002 Geometria Analítica  4 0 4 60 

AL0003 Física I  4 1 5 75 

AL0004 Introdução à Ciência e Tecnologia  2 0 2 30 

AL0005 Algoritmos e Programação  2 2 4 60 

AL0006 Eletrotécnica  2 1 3 45 

AL0007 Desenho Técnico  1 1 2 30 

Total 

 

19 5 24 360 

      Código Disciplinas do Segudo Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0009 Álgebra Linear  4 0 4 60 

AL0010 Cálculo II 4 0 4 60 

AL0011 Física II  4 1 5 75 

AL0012 Química Geral e Experimental  2 1 3 45 

AL0013 Circuitos Digitais  3 1 4 60 

AL0014 Acionamentos Elétricos  3 1 4 60 

Total 

 

20 4 24 360 

Código Disciplinas do Terceiro Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0019 Equações Diferenciais I  4 0 4 60 

AL0020 Cálculo III 4 0 4 60 

AL0021 Física III  4 1 5 75 

AL0022 Probabilidade e Estatística  3 1 4 60 

AL0023 Arquitetura e Organização de Computadores I  3 1 4 60 

AL0024 Circuitos Elétricos I  3 1 4 60 

Total 

 

21 4 25 375 

 

 

     

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Calculo_1.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Geometria_Analitica.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Fisica_1.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Introducao_a_ciencia_e_tecnologia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Algoritmos_e_programacao.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Eletrotecnica.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Desenho_tecnico.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Algebra_linear.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Calculo_2.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Fisica_2.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Quimica_geral_e_experimental.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Circuitos_digitais.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Acionamentos_eletricos.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Equacoes_diferenciais_1.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Calculo_3.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Fisica_3.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Probabilidade_e_estatistica.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Arquitetura_e_organizacao_de_computadores_1.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Circuitos_eletricos_1.pdf
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Código Disciplinas do Quarto Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0036 Equações Diferenciais II  4 0 4 60 

AL0037 Cálculo Numérico  3 1 4 60 

AL0038 Fenômenos de Transferência  4 0 4 60 

AL0040 Materiais Elétricos e Eletrônicos  1 1 2 30 

AL0041 Circuitos Magnéticos e Transformadores  3 1 4 60 

AL0042 Circuitos Elétricos II  3 1 4 60 

Total 

 

18 4 22 330 

Código Disiciplinas do Quinto Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0056 Sistemas Hidráulicos e Térmicos  3 1 4 60 

AL0057 Automação Industrial  3 1 4 60 

AL0058 Máquinas Elétricas I  3 1 4 60 

AL0059 Eletrônica Aplicada e Instrumentação  3 1 4 60 

AL0060 Análise de Sistemas Elétricos de Potência  3 1 4 60 

 

Disciplina Complementar de Graduação 3 1 4 60 

Total 

 

18 6 24 360 

      Código Disciplinas do Sexto Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0079 Eletrônica Básica  3 1 4 60 

AL0080 Eletrônica Industrial 3 1 4 60 

AL0081 Instalações Elétricas Prediais  3 1 4 60 

AL0082 Planejamento, Operação e Controle de SEP 3 1 4 60 

AL0083 Máquinas Elétricas II  3 1 4 60 

 

Disciplina Complementar de Graduação 3 1 4 60 

Total 

 

18 6 24 360 

Código Disciplinas do Sétimo Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0102 Eletrônica de Potência  3 1 4 60 

AL0103 Proteção de Sistemas Elétricos de Potência  3 1 4 60 

AL0104 Administração e Empreendedorismo  3 1 4 60 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Equacoes_diferenciais_2.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Calculo_numerico.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Fenomenos_de_transferencia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Materiais_eletricos_e_eletronicos.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Circuitos_magneticos_e_transformadores.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Circuitos_eletricos_2.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Sistemas_hidraulicos_e_termicos.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Automacao_industrial.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Maquina_eletricas_1.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Eletronica_aplicada_a_instrumentacao.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/files/2011/02/Analise_de_sistemas_eletricos_de_potencia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Eletronica_basica.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Eletronica_industrial.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Instalacoes_eletricas_prediais.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Planejamento_operacao_e_controle_de_sistemas_eletricos_de_potencia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Maquina_eletricas_2.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Eletronica_de_potencia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Protecao_de_sistemas_eletricos_de_potencia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Administracao_e_empreendedorismo.pdf
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AL0105 Microcontroladores  3 1 4 60 

AL0106 Instalações Elétricas Industriais  3 1 4 60 

 

Disciplina Complentar de Graduação 3 1 4 60 

Total 

 

18 6 24 360 

      Código Disciplinas do Oitavo Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0121 Controle de Sistemas Dinâmicos  3 1 4 60 

AL0123 Linhas de Transmissão  4 0 4 60 

AL0124 Distribuição de Energia Elétrica  4 0 4 60 

AL0125 Engenharia Econômica  2 0 2 30 

AL0144 Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento  2 1 3 45 

 

Disciplina Complementar de Graduação 5 2 7 105 

Total 

 

18 3 21 315 

      Código Disciplinas do Nono Semestre Teoria Prática CR CH 

AL0140 Telecomunicações  4 0 4 60 

AL0160 Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental  2 1 3 45 

AL0142 Legislação, Ética e Exercício Profissional de Eng. 2 0 2 30 

AL0143 Subestações de Energia Elétrica  2 0 2 30 

 

Disciplina Complementar de Graduação 6 2 8 120 

Total 

 

18 4 22 330 

      Código Disciplinas do Décimo Semestre Teoria Prática CR CH 

AL154 Estágio Supervisionado  

  

11 165 

AL155 Trabalho de Conclusão de Curso  

  

4 60 

 

Atividade Complementar de Graduação 

  

7 105 

Total 

   

22 330 

 
 
 
 
 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Microcontroladores.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Instalacoes_eletricas_industriais.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Controle_de_sistemas_dinamicos.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Linhas_de_transmissao.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Distribuicao_de_energia_eletrica.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Economia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Projeto_de_pesquisa_e_desenvolvimento.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Telecomunicacoes.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Gestao_de_residuos_e_impactos_ambientais.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Legislacao_etica_e_exercicio_profissional_da_engenharia.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Subestacoes_de_energia_eletrica.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Estagio_supervisionado.pdf
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariaeletrica/wp-content/blogs.dir/4/files/2010/08/Trabalho_de_conclusao_de_curso.pdf
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APÊNDICE - Carta de Apresentação e Autorização Institucional 
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