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1 Introdução

• Contextualização

Pais % de universitários
Brasil 11
Bolívia 22
Colômbia 23
Chile 24

Percentual da população com idade entre 18 e 24 anos no 
ensino superior em países da América Latina, em 2003 

Fonte:  SESu / MEC (BRASIL, 2003) 
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1 Introdução
• Contextualização

Vagas iniciais
IES

TotaisPúblicas Privadas

Oferecidas 313.368 2.122.619 2.435.987 
Candidatos X Vaga (%) 7,4 1,3 2,1
Ociosas 24.687 1.014.019 1.038.706 
Ociosidade (%) 7,9 47,8 42.6 

Oferta de vagas e ociosidade inicial em IES, em 2005 

Fonte: INEP (BRASIL, 2005)  
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1 Introdução

• Contextualização

Fonte: Education at a glance – OECD 2007
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1 Introdução
• Contextualização

– Poucos universitários e demanda reprimida

– Altas taxas de ociosidade e de evasão

Perdas: estudantes
instituições
sociedade
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1 Introdução
•  Agentes institucionais

– Coordenadores de curso / Colegiados de cursos

– Departamentos e Centros de ensino

– PREG  (DEG e DAE)  PRAE (RU, CEU etc) 
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1 Introdução
•  Agentes institucionais
– Políticas institucionais contra a evasão discente

• Suporte financeiro = estágios, bolsas, descontos e 
financiamentos 

– UFSC  =  ações assistenciais (bolsas, RU, CEU, subsídios) 
mas com baixa integração e comunicação entre 
setores e sem seqüência ao atendimento 

• Gestão acadêmica = ingresso criterioso e reforços, 
restrição a trancamentos, qualidade dos serviços  

– UFSC  =  ações isoladas de coordenadores como a de 
facilitar reingresso e flexibilizar prazos para a 
intregalização curricular 
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1 Introdução
•  Agentes institucionais
– Monitoramento dos níveis de evasão

• Suporte informacional = controle de freqüência, 
pagamentos em atraso, avaliação institucional

– UFSC = relatório “Controle curricular”

• Intervenções = informar desempenho a responsáveis, 
coordenadores contatam faltosos  

– UFSC = nenhuma institucionalizada.
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2 Framework para promoção da permanência

• Framework

Conjunto de especificações que serve de base 
para a construção de aplicações ou

 desenvolvimento de determinada atividade. 

(CAVANESS, 2003)
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2 Framework para promoção da permanência
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2 Framework para promoção da permanência
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Agrupamentos de causas
DESEMPENHO ACADÊMICO
DIDÁTIDO – PEDAGÓGICAS
AMBIENTE  SÓCIO-ACADÊMICO
CURRÍCULO
CURSO
INTERESSES  PESSOAIS
CARACTERÍSTICAS  INSTITUCIONAIS
CONDIÇÕES  PESSOAIS  
      (familiares, profissionais, financeiras)

• Causas para a evasão

2 Framework para promoção da permanência
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2 Framework para promoção da permanência
• Causas para a evasão – Macro-visão nas IES brasileiras
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2 Framework para promoção da permanência
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2 Framework para promoção da permanência

• Modelos e teorias de evasão discente
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2 Framework para promoção da permanência

• Modelo de permanência discente em IES brasileiras
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2 Framework para promoção da permanência
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• Variáveis do modelo de permanência e causas evasão

2 Framework para promoção da permanência
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• Indicadores das variáveis do modelo de permanência 

2 Framework para promoção da permanência
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• Indicadores e respectivos sensores para a gerência 

2 Framework para promoção da permanência
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2 Framework para promoção da permanência
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• Painel de monitoramento 

2 Framework para promoção da permanência
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• Painel de monitoramento  Detalhamento 

2 Framework para promoção da permanência
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• Painel de monitoramento   Detalhamento 

2 Framework para promoção da permanência
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2 Framework para promoção da permanência
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2 Framework para promoção da permanência
• Painel de agentes e processos 
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2 Framework para promoção da permanência
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2 Framework para promoção da permanência
• Intervenções institucionais para permanência
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2 Framework para promoção da permanência
• Alguns dados não/pouco utilizados
Taxas de conclusão na UFSC e seus centros de ensino – 1995 / 2000
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2 Framework para promoção da permanência
• Alguns dados não/pouco utilizados
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2 Framework para promoção da permanência
• Alguns dados não/pouco utilizados

Pedagogia
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2 Framework para promoção da permanência
• Alguns dados não/pouco utilizados

Ciência da Computação
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2 Framework para promoção da permanência
• Alguns dados não/pouco utilizados

Licenciatura em Matemática



copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 36

2 Framework para promoção da permanência
• Alguns dados não/pouco utilizados

Relação candidatos  x  vaga
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2 Framework para promoção da permanência
• Alguns dados não/pouco utilizados

Classificação de cursos pelo ENADE – 2005

Ciências da Computação
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2 Framework para promoção da permanência
• Etapas para adoção do framework

    Etapa 1:  Comprometimento da administração superior
    Etapa 2:  Diagnóstico situacional
 Etapa 3:  Adequação do framework 
 Etapa 4:  Desenvolvimento de um aplicativo
 Etapa 5:  Planejamento e execução da implantação
 Etapa 6:  Reavaliações e aprimoramentos
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Alguns outros exemplos 
de recursos do framework
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2 Exemplos de recursos do framework

• Fonte  históricos acadêmicos (CAGr)
– Apoio para a análise curricular (coordenador)

• Quais disciplinas têm maior repercussão no tempo 
médio para a conclusão de um curso?

– Apoio à tutoria (estudantes e coordenador)
• Quais estudantes estão com perspectiva de serem 

jubilados? 
• Qual é a expectativa de sucesso de um determinado 

aluno que se matricula em uma determinada carga 
(conjunto de disciplinas) ?
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2 Exemplos de recursos do framework
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2 Exemplos de recursos do framework

• Apoio para a análise curricular (coordenador)

– Quais disciplinas têm maior repercussão no tempo médio para a 
conclusão de um curso?

– Calibragem:
  número de créditos da disciplina
  nota média no semestre
  se é pré-requisito, de quantas, em qual semestre?
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2 Exemplos de recursos do framework

• Apoio para a análise curricular (coordenador)

– Quais estudantes estão com perspectiva de serem jubilados? 
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2 Exemplos de recursos do framework

• Apoio à tutoria (coordenador)

– Quais estudantes estão com perspectiva de serem jubilados? 
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2 Exemplos de recursos do framework
• Apoio à tutoria (estudante)

– Qual é a expectativa de sucesso de um determinado aluno que se 
matricula em uma determinada carga (conjunto de disciplinas)?

 “Alunos com um padrão de desempenho semelhante ao teu, 
que se matricularam neste mesmo conjunto de disciplinas, 

obtiveram aprovação de x% no conjunto destas disciplinas e 
a distribuição de sucesso em cada disciplina isoladamente 

foi a seguinte:”. 



• Apoio à tutoria (estudante)

– Qual é a expectativa de sucesso de um determinado aluno que 
se matricula em uma determinada carga (conjunto de 
disciplinas) ?

 Busca de casos semelhantes;
 Selecionar casos de alunos com IAA semelhante;
 Cálculo do IACD (Aproveitamento no Conjunto de Disciplinas):

        no total de aprovações (em todas as disciplinas)
    IACD =     ----------------------------------------------------------------

             no de casos x no disciplinas selecionadas

 Cálculo do IADI (Aproveitamento por Disciplina Isolada)

        no total de aprovações (numa certa disciplina) 
    IADI =      ---------------------------------------------------------------

                                  no de casos 03/06/13 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 46

2 Exemplos de recursos do framework
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2 Exemplos de recursos do framework
• Apoio à tutoria (coordenador)

– Qual é a expectativa de sucesso de um determinado aluno que se 
matricula em uma determinada carga (conjunto de disciplinas) ?
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3 Modelo de Sistema de GC
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3 Modelo de Sistema de GC
• Abrangência da GC na estrutura da IES

Controle  de 
espaço físico

Administração 
Escolar

Assuntos 
estudantis

Coordenação 
de vestibular

Pró-Reitoria / Direção de ensino

Serviços     
gerais

Órgãos 
suplementares

Centro        
de  ensino

Departamento   
 de  ensino

Coordenação 
de  curso

Centro        
de  ensino

Departamento   
 de  ensino

Coordenação 
de  curso

Centro        
de  ensino

Departamento   
  de  ensino

Coordenação 
de  curso

Docentes Docentes Docentes

Colegiado      
de  curso

Colegiado      
de  curso

Colegiado      
de  curso

Administração superior

Financeiro TIC
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3 Modelo de Sistema de GC 
• Elementos-chave da GC no framework 

Estrutura e cultura 
organizacional

Suporte político       
 e liderança

T I C

Processos-chave

Competências 
individuais
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3 Modelo de Sistema de GC 
•  Arquitetura do modelo de SGC

Repositório      
de   e-mails

Repositório         
de   textos Repositório Web

Repositório  de 
fontes   externas

Repositório         
de   transição     

de   dados

Memória 
organizacional

Modelos OLAP, 
Data e Text Mining

Data        
Warehouse

Mapas de 
conhecimento

Serviços                         
de  busca

Serviços                        
de  mural

Serviços  de 
armazenamento

Serviços  de 
videoconferência

Serviços                        
de  fórum

Serviços  de                
listas  de  discussão

Repositório  de 
fontes  internas

Repositório      
de  mídias

A G E N T E S
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3 Modelo de Sistema de GC 
• Indicadores de desempenho
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