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Eixo Temático 3: Educação, saúde e sociedade
RESUMO
Historicamente, a evasão na educação superior gera preocupação nas instituições, bem como o
interesse de pesquisadores. Devido à sua complexidade, o fenômeno produz consequências
negativas para instituições e alunos com reflexos na sociedade e na economia. As causas que
levam os alunos a abandonarem os cursos são variadas, destacando-se as lacunas de
aprendizagem em diversas áreas do conhecimento nos níveis básicos de educação. A utilização
de novas tecnologias baseadas na internet são ferramentas úteis para o processo de ensinoaprendizagem. Este artigo objetiva analisar a modalidade da educação a distância como
mecanismo alternativo para o nivelamento do conhecimento. No âmbito da UEMS o tema da
evasão se mostra incipiente em relação a estudos e pesquisas, daí a relevância deste artigo.
Experiências demonstram que a Educação a Distância (EaD) é uma ferramenta viável para
preencher as lacunas de aprendizagem apresentadas pelos alunos. Assim, propõe-se a utilização
da EaD como mecanismo de nivelamento do conhecimento nas séries iniciais do curso de
Ciência da Computação da UEMS, notadamente nas disciplinas do núcleo de matemática, com
vistas a minimizar o fenômeno da evasão discente.
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1 INTRODUÇÃO
O abandono dos cursos de graduação por parte dos alunos é um fenômeno complexo.
Além de gerar consequências negativas para as instituições, a perda de alunos repercute na
sociedade, na economia, compromete o desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo
(BRASIL, 1996).
No âmbito das Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP´s) a evasão, além de
pertinente, é especialmente sensível no que diz respeito à sobrevivência da instituição. Nas
IESP´s, quando há o abandono de uma vaga o prejuízo é duplicado, pois além de perder-se o
investimento com o aluno no período em que esteve vinculado ao curso, a vaga ocupada poderia
ser mais bem aproveitada por outro estudante (BRASIL, 1996).
Dentre as causas apontadas como determinantes para evasão discente, estão as lacunas
de aprendizagem em diversas áreas do conhecimento nos níveis básicos de educação, isto é, os
alunos chegam ao ensino superior com uma formação deficitária1, especialmente em redação,
leitura, interpretação de texto e matemática, que os impedem de permanecer nos cursos
(CISLAGHI, 2008; BRASIL, 2016a; 2016b).
Identificar estratégias que assegurem aos estudantes a superação de suas dificuldades
e lhes proporcionem um nível de conhecimento acadêmico tem sido um desafio para a
comunidade educacional (BRASIL, 1996). Iniciativas como aulas de apoio, disciplinas eletivas
presenciais paralelas às disciplinas da grade curricular e monitorias tem sido testadas no intuito
de suprir as deficiências dos alunos ingressantes nos cursos de graduação (BRASIL, 1996). A
utilização de novas tecnologias, notadamente as tecnologias de informação e comunicação
digitais baseadas na internet, surge como alternativa estratégica que pode contribuir para a
criação de abordagens inovadoras em iniciativas de nivelamento com vistas a minimizar lacunas
de aprendizagem dos ingressantes na educação superior (LÉVY, 1999; ESPINDOLA, 2016).
Assim, considerando as contribuições proporcionadas pela metodologia da educação
a distância, mediada pelas tecnologias da informação e comunicação, este trabalho pretende

1

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), com base nos resultados da avaliação de 2015, divulgados pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), constatou que o Brasil está estacionado há dez anos
entre os países com pior desempenho. O PISA avalia o que estudantes com idade entre 15 anos e 2 meses e 16 anos e 3 meses
no momento da aplicação do teste, no final da educação obrigatória, adquiriram em relação a conhecimentos e habilidades
essenciais para a completa participação na sociedade moderna. A avaliação, que ocorre a cada três anos, mediu o conhecimento
dos estudantes de 72 países em leitura, ciências e matemática. O desempenho dos alunos no Brasil na Avaliação está abaixo da
média dos alunos em países da OCDE em ciências (401 pontos, comparados à média de 493 pontos), em leitura (407 pontos,
comparados à média de 493 pontos) e em matemática (377 pontos, comparados à média de 490 pontos). A amostra brasileira
para o PISA 2015 consistiu de 841 escolas, 23.141 estudantes e 8.287 professores (BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b).
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apresentar mecanismos alternativos de nivelamento do conhecimento com vistas a minimizar
os índices de evasão nas séries iniciais do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em especial nas disciplinas do núcleo
de matemática. A relevância deste trabalho se dá pela necessidade que as Instituições de Ensino
Superior têm de minimizar a evasão discente e consequentemente seu impacto social e
econômico. Ademais, no âmbito da UEMS, o tema ainda se mostra incipiente em relação a
estudos e pesquisas sobre o fenômeno da evasão discente.
Nesse sentido, além desta seção introdutória, o texto que se segue está assim
estruturado: na segunda seção são apresentados aspectos históricos, teóricos e conceituais sobre
evasão no ensino superior; na terceira é apresentado um panorama sobre dados de evasão no
ensino superior, a caracterização da UEMS e a sinopse do Curso de Ciência de Computação da
Instituição; na quarta é apresentada uma proposta de programa de nivelamento do conhecimento
no ensino superior mediada pela EaD; a quinta apresenta as considerações finais; e, por fim, as
referências que nortearam e fundamentaram este trabalho compõem a sexta seção.
2 EVASÃO DISCENTE NO ENSINO SUPERIOR
No âmbito do ensino superior, a evasão discente é um fenômeno que tem preocupado
e chamado a atenção de gestores e pesquisadores há algum tempo (PEREIRA, 2003). No
cenário internacional, estudiosos como (Spady, 1971; Tinto e Cullen, 1973; Bean, 1979; Astin,
1984; Cabrera e Nora, 1992; Cabrera, Nora, e Castaneda, 1993; Berger, 1999) são alguns dos
pioneiros neste campo de estudos.
2.1 Aspectos Históricos
A trajetória dos estudos pertinentes à evasão e permanência de alunos nas Instituições
de Ensino Superior (IES) foi documentada por Berger, Ramírez e Lyons (2005)2 no trabalho
denominado Past to present: A historical look at retention. Neste estudo os autores apontam,
entre outros fatos históricos, que o desenvolvimento científico sobre evasão de alunos iniciouse na década de 1950 nos Estados Unidos. Naquela época, o país passava por um crescimento
no número de IES e no contingente de estudantes. Essa expansão coincidiu com o fim da
Segunda Guerra Mundial, época na qual havia a necessidade de pessoas com formação de nível
superior que pudessem atender as demandas oriundas do processo de industrialização e da busca
por avanços tecnológicos.
Este trabalho integrou a obra “College Student Retention: Formula for Student Succes”, organizado por Alan Seidman,
publicado pela editora Rowman & Littlefield em 2012.
2
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Na década de 1960, as IES estavam diante de vários problemas decorrentes da rápida
expansão da década anterior: crescimento de alunos matriculados; surgimento de órgãos
estudantis; problemas de convivência entre estudantes devido à diversidade étnica, cultural e
socioeconômica decorrente do processo de expansão; a conjuntura econômica nacional exigia
mudanças curriculares que impactavam na performance dos estudantes em detrimento da
formação intelectual; insatisfação no ambiente acadêmico como decorrência do surgimento de
movimentos sócio-político-culturais, que constituíam-se em desafios para universidades de
topo do país. Nesse cenário, surge a evasão discente nas IES, fenômeno reconhecido como
complexo, provocando assim a busca por soluções. Inicialmente, os esforços restringiam-se a
monitorar o nível de matrículas em detrimento de compreender e avaliar os fatores que levavam
os estudantes a permanecerem nas IES, enquanto que as abordagens psicológicas enfatizavam
atributos de personalidade dos estudantes (maturidade, motivação e disposição) e o quanto isso
influenciava na evasão ou permanência dos estudantes (BERGER; RAMÍREZ; LYONS, 2005;
CISLAGHI, 2008).
Na década de 1970, por conta de uma base teórica bem desenvolvida, vários estudos
sobre evasão foram realizados, como por exemplo, os conduzidos por Vincent Tinto, Patrick
Terenzini e Ernest Pascarella. Estabeleceu-se, a partir daí, uma base de conhecimentos que
impulsionaria a realização de mais estudos sobre o tema nas décadas de 1980 e 1990 (BERGER;
RAMÍREZ; LYONS, 2005; CISLAGHI, 2008).
Na década de 1990, questões como a diversidade étnica e racial, estudantes oriundos
de classes sociais menos favorecidas passaram a ter maior atenção. Nesse sentido, surgiram
críticas sobre a cultura dominante nos ambientes acadêmicos, haja vista a predominância de
estudantes brancos. Até mesmo as bases teóricas que fundamentaram os estudos sobre evasão
e permanência foram questionadas, segundo os críticos, para que alunos tivessem sucesso era
necessário que estes adotassem os valores e normas específicas dos câmpus (CISLAGHI, 2008).
Na virada do século, a importância dos indicadores de evasão e permanência nas IES
cresceu. Mantenedores e gestores institucionais passaram a considerar tais índices como
elementos determinantes para o planejamento e distribuição de recursos. Nos EUA3, há algum
tempo, além de influírem na alocação de recursos, os índices de evasão e permanência estudantil
são considerados na avaliação de instituições públicas (CISLAGHI, 2008).

3

Os rankings nacionais de instituições nos EUA (U.S. News & World Report) classificam as IES a partir de dois aspectos,
medidas quantitativas confiáveis propostas por especialistas em educação e pesquisas sobre o que de fato é importante para a
educação do país. (https://www.usnews.com)
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A expansão da educação a distância on-line, bem como outras alternativas de obtenção
de um diploma de nível superior nos anos iniciais do século XXI trouxe novos elementos à
temática da evasão e permanência no ensino superior. A educação a distância fornece novas
frentes de pesquisa, seja em relação aos impactos que pode provocar na permanência de
estudantes das instituições de ensino tradicionais, seja na permanência de estudantes nesta nova
alternativa de ensino (BERGER; RAMÍREZ; LYONS, 2005; CISLAGHI, 2008).
No Brasil, o estudo da evasão originou-se de fato em fevereiro de 1995, com o
"Seminário sobre a evasão nas universidades brasileiras", organizado pela Secretaria de Ensino
Superior (SESu), do Ministério da Educação (MEC). Na época foi formada uma Comissão
Especial, composta por integrantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e do
MEC, para estudar o tema da evasão. Em 1997 a Comissão apresentou o relatório Diplomação,
Retenção e Evasão nos Cursos de Graduação em Instituições de Ensino Superior Públicas
(BRASIL, 1996).
No âmbito acadêmico, Biazus (2004); Silva Filho et al.(2007); Santos (2007); Cislaghi
(2008); Castro (2012); Assis (2013) são alguns dos pesquisadores que abordaram a
problemática da evasão no ensino superior (CASTRO, 2012).
2.2 Aspectos Teóricos
A partir da década de 1970, diversas teorias têm sido formuladas no intuito de
esclarecer as razões pelas quais os estudantes decidem permanecer ou não nas IES. Os
americanos Vincent Tinto e John Cullen (1973), William G. Spady (1970) e John P. Bean
(1979) são alguns dos pioneiros nesse campo de estudo. A partir dos estudos e pesquisas desses
autores, baseados na relação estudante-instituição a partir das variáveis ligadas aos estudantes,
das variáveis institucionais e de temas mais específicos como a integração dos estudantes nas
IES emergiram vários modelos teóricos com o propósito de compreender o fenômeno da evasão
discente no ensino superior (CASTRO, 2012).
Com o intuito de desenvolver um modelo que possibilitasse a compreensão da evasão
discente de forma mais abrangente, Cabrera et al. (1993), assim como Berger e Milem (1999)
combinaram dois outros modelos, sendo eles: o Modelo de Tinto e o Modelo de Atrito do
Estudante (Student Attrition Model) de Bean (BEAN, 1979; CABRERA et al, 1992).
Comprovada a compatibilidade entre os dois modelos, Cabrera et al. (1993)
desenvolveram o Modelo Integrado de Retenção do Estudante, no qual são avaliados: (a) apoio
financeiro institucional; (b) suporte familiar; (c) integração acadêmica; (d) performance
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acadêmica; (e) integração social; (f) comprometimento com a instituição; (g) compromisso em
concluir o curso de graduação e; (h) intenção declarada em evadir-se ou permanecer no curso.
Por um lado, este modelo tem se mostrado eficaz por enfatizar o apoio financeiro institucional
àqueles estudantes oriundos de minorias étnicas ou de camadas socioeconômicas que antes não
tinham acesso à educação superior, bem como àqueles estudantes adultos que retornam aos
estudos após longos períodos sem estudar. De outro, este modelo não contempla indicadores
comportamentais, de personalidade ou cognitivos, deixando uma lacuna na compreensão do
fenômeno da evasão (GROSS, 2011; CASTRO, 2012).
A partir do entendimento de que, embora distintas, as teorias de Tinto e Astin se
complementam, Berger e Milem (1999) compõem um modelo de permanência do estudante em
um curso superior que contempla tanto a autopercepção de integração e compromisso da teoria
de Tinto, quanto os aspectos comportamentais de investimento de energia de Astin (CASTRO,
2012).

Com características integradoras, o modelo elaborado por Berger e Milem (1999) foi
concebido para ser aplicado no primeiro ano do curso superior e contempla um amplo conjunto
de variáveis. Conforme este modelo, o envolvimento do estudante no primeiro semestre balizará
as percepções de apoio e integração que, por sua vez, balizarão o envolvimento no segundo
semestre (CASTRO, 2012). Embora seja mais completo que os anteriores, uma limitação deste
modelo é que ele não aborda aspectos tais como motivação, personalidade e apoio institucional,
os quais têm se mostrado eficazes na análise da evasão (LE, CASILLAS, ROBBINS e
LANGLEY, 2005).
Donoso

e

Schiefelbein

(2007)

destacam

cinco

tipos

de

modelos

de

permanência/evasão: (1) psicológicos, com foco nas características individuais como
personalidade e comportamento (ASTIN, 1984); (2) sociológicos, que tentam explicar a evasão
no contexto da relação aluno-instituição (SPADY, 1970; TINTO e CULLEN, 1973); (3)
econômicos, que procuram explicar a evasão a partir da lógica do custo-benefício; (4)
organizacionais, buscam explicar a evasão a partir dos aspectos pessoais, sociais e institucionais
(TINTO e CULLEN, 1973; BEAN, 1979); e, por fim, (5) interacionistas, que buscam integrar
aspectos dos modelos anteriores (CABRERA et al., 1993; BERGER e MILEM, 1999;
ROBBINS et al., 2004).
Dos três modelos descritos com o intuito de proporcionar uma compreensão sobre o
fenômeno da evasão discente, o modelo de Robbins et al. (2004) nos parece ser o mais
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abrangente. Diferente dos modelos integracionistas desenvolvidos a partir de outros modelos,
Robbins et al. (2004) desenvolveram seu modelo a partir de uma meta-análise dos dados de
diversos estudos sobre permanência acadêmica. O intuito dos pesquisadores era que o modelo
fosse o mais integrador possível e, para tanto, ao desenvolvê-lo foram considerados aspectos
educacionais, organizacionais, psicológicos e motivacionais.
Mesmo sendo o mais abrangente dos modelos apresentados, a questão que envolve
quais variáveis influenciam a evasão ou permanência discente carece de maiores investigações.
Estudos baseados no modelo de Robbins et al. (2004) tem apresentado resultados satisfatórios,
mesmo ao se adicionar fatores com a intenção de torná-lo mais completo, como por exemplo,
características pessoais do estudante (LE; CASILLAS; ROBBINS e LANGLEY, 2005;
CASTRO, 2012).
Os modelos aqui apresentados foram desenvolvidos baseados na realidade norteamericana. Como se percebe, é nítida a multiplicidade de variáveis associadas à decisão de
evasão ou permanência discente. Fatores sociais, econômicos, culturais e pessoais exercem
influência na experiência do ensino superior. A transposição de modelos estrangeiros, mesmo
os mais abrangentes como o de Robbins et al. (2004), para o contexto brasileiro é suscetível à
incompatibilidades. E nesse sentido, a elaboração de um modelo nacional prescinde da
compreensão das peculiaridades do contexto universitário brasileiro (CASTRO, 2012).

2.3 Aspectos Conceituais
Os construtos teóricos sobre evasão são amplos e diversos e trazem consigo a
percepção de seus autores, sejam eles da psicologia, sociologia, antropologia, economia ou
outras áreas do conhecimento. Além disso, ao longo do tempo com novos estudos sendo
desenvolvidos, pesquisadores têm reconsiderado suas proposições em favor de estudos e teorias
desenvolvidos por outros estudiosos. Assim, qualquer que seja a definição utilizada há sempre
a possibilidade de se incorrer em discordâncias (SANTOS et al., 2013).
Devido à complexidade do tema, diferentes fatores e características influenciam na
definição do fenômeno. A Comissão Especial de Estudos sobre Evasão do MEC em uma
tentativa de tornar o conceito mais preciso e passível de comparação, especifica três
modalidades de evasão: (1) evasão do curso: desligamento do curso superior em função de
abandono (não matrícula), transferência ou nova escolha, trancamento e/ou exclusão por norma
institucional; (2) evasão da instituição na qual está matriculado e, (3) evasão do sistema:
abandono definitivo ou temporário do ensino superior (BRASIL, 1996).
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Esta mesma Comissão conceituou a evasão discente como a saída definitiva do aluno
do seu curso de origem sem concluí-lo. Ristoff (1999, apud Brasil, 1996) partilha desta
definição, no entanto diferencia evasão de mobilidade. Para Ristoff, mobilidade se caracteriza
pela migração de um curso para outro no âmbito da mesma instituição, não consubstanciando
assim o abandono definitivo, mas sim uma transferência interna. Pereira (1995) ao ampliar esta
definição, sustenta que a ocorrência da evasão se dá quando o aluno abandona a universidade
sem concluir nenhum curso, o que excluiria a opção da mobilidade.
Considerando as diferentes acepções sobre evasão discente, surgidas de distintas
interpretações, o Projeto Alfa GUIA4 refere-se ao fenômeno da seguinte forma:
El cese de la relación entre el estudiante y el programa formativo conducente
a la obtención de un título de Educación Superior, antes de alcanzar la
titulación. Un evento de carácter complejo, multidimensional y sistémico, que
puede ser entendido como causa o efecto, fracaso o reorientación de un
proceso formativo, eleccióno respuesta obligada, o como indicador de la
calidad del sistema educativo (PROYECTO ALFA GUIA, 2013. p.06)5.

A evasão discente tem sido objeto de estudo sobre o qual pesquisadores de todo o
mundo têm se debruçado, múltiplos estudos e pesquisas são realizados no intuito de se buscar
uma melhor compreensão sobre o problema. Dada sua importância, é também um tema
recorrente na imprensa e outras mídias. No entanto suas causas, consequências e formas de
amenizar seus efeitos ainda carecem de consenso. Um indicativo da ausência de unanimidade
sobre o tema é a multiplicidade de definições e metodologias com as quais o tema é avaliado
em diferentes países.
3 PANORAMA DA EVASÃO DISCENTE NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
Por sua abrangência nacional e pela adoção de um modelo metodológico capaz de dar
uniformidade aos processos de coleta e tratamento dos dados, o estudo conduzido pela
Comissão Especial de Estudos sobre Evasão designada pela SESu/MEC em 1996 constituiu-se
em trabalho pioneiro e inovador de indiscutível relevância para o Sistema de Ensino Superior
do país. Motivado por indicadores globais de evasão nas Instituições Federais de Ensino

4

O Projeto Alfa GUIA (Gestão Universitária Integral do Abandono) foi uma iniciativa financiada pela União Europeia que
possibilitou a instituições de ensino superior de 16 países (12 da América Latina e 4 Europeus) reunirem esforços e
conhecimentos para trabalharem cooperativamente por três anos (2011-2014) sobre a problemática da evasão discente no
ensino superior. In: http://www.alfaguia.org
5

A cessação da relação entre o aluno e processo de formação antes que o mesmo conclua o programa e obtenha o titulo. Um
complexo evento, de natureza multidimensional e sistêmica, que pode ser entendido como uma causa ou efeito, falha ou
reorientação de um processo de aprendizagem, podendo ainda ser um indicador da qualidade do sistema de ensino. Tradução
nossa.
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Superior (IFES), que à época, apresentavam média nacional de 50%, o estudo envolveu cursos
de graduação de 53 Instituições de Ensino Superior Públicas (IESP), o que correspondeu a
67,1% dos cursos do país. O estudo reuniu um conjunto significativo de dados sobre o
desempenho das universidades públicas brasileiras, relativo aos índices de diplomação,
retenção e evasão dos estudantes de seus cursos de graduação. O estudo teve como objeto de
análise e marco temporal os estudantes que ingressaram na universidade entre os quatro e onze
anos anteriores ao 2° semestre de 1994 (BRASIL, 1996).
A Tabela 1 apresenta o demonstrativo geral dos resultados obtidos pelo estudo
realizado pela Comissão Especial de Estudos sobre Evasão (SESu/MEC) divulgados ao final
dos trabalhos em 1996.
Tabela 1. Demonstrativo geral - dados agregados para as 08 (oito) áreas de conhecimento,
organizadas em ordem decrescente do percentual de diplomação.
Áreas

Ciências da
Saúde
Ciências
Agrárias
Ciências
Sociais
Aplicadas
Engenharias
Ciências
Humanas
Ciências
Biológicas
Linguística,
Letras e
Artes
Ciências
Exatas e
da Terra

n.º de
n.º de
n.º de
n.º de n.º de
%
%
%
Cursos Ingressantes Diplomados Retidos Evadidos Diplomação Retenção Evasão

20

33.095

23.466

2.162

7.467

70,90

6,53

22,56

13

14.616

9.453

739

4.424

64,68

5,06

30,27

36

46.321

23.392

5.544

17.385

50,50

11,97

37,53

18

22.856

10.936

1.866

10.054

47,85

8,16

43,99

34

35.810

15.799

3.538

16.473

44,12

9,88

46,00

8

5.281

2.237

657

2.387

42,36

12,44

45,20

60

20.579

7.941

2.366

10.272

38,59

11,50

49,91

26

20.309

5.630

2.696

11.983

27,72

13,27

59,00

198.867
98.854
19.568 80.445
Total Geral
Fonte: Comissão Especial de Estudos sobre Evasão - SESu/MEC (BRASIL, 1996), grifo nosso.

As taxas atuais de evasão discente no ensino superior retratam uma situação constatada
há cerca de duas décadas e que segue preocupando todos aqueles que atuam no meio
universitário. Dados de permanência, conclusão e evasão no ensino superior brasileiro, obtidos
por meio do Censo da Educação Superior no ano de 2015, e divulgados pelo MEC em outubro
de 2016 revelam um acréscimo desordenado na taxa de desistência do curso de ingresso, na
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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% (BRASIL, 2016).
O fenômeno da evasão torna-se ainda mais grave para as IES, uma vez que os dados
do próprio Censo de 2015 demonstram que das 6,1 milhões de novas vagas em instituições
públicas e privadas de ensino superior, somente 42,1% estavam preenchidas e apenas 13,5%
das vagas remanescentes foram ocupadas. Para Maria Inês Fini, do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão que realizou o Censo do Ensino
Superior em 2015 [...] é preciso haver uma conexão entre a educação básica e a de nível médio
para ampliar as oportunidades de acesso à educação superior [...] (BRASIL, 2016). Além disso,
as IES precisam desenvolver mecanismos para maximizar as chances de permanência desses
alunos no ensino superior. A evasão discente no ensino superior configura-se como um
fenômeno global na medida em que afeta os sistemas de educação superior em várias partes do
mundo. A Tabela 2 apresenta uma comparação entre o número de ingressantes e concluintes
nos países OCDE em 2014 e no Brasil de 2010 a 2015.

Tabela 2. Número de ingressos e concluintes em cursos de graduação por 10.000 habitantes,
segundo a área geral do curso, Países da OCDE 2014 em comparação com o Brasil 2010-2015

Fonte: http://www.uff.br, grifo nosso.

Os dados demonstram que em todas as áreas do período analisado, o número de
ingressantes é significativamente maior que o número de concluintes. Observa-se, por exemplo,
que na área de Ciências, Matemática e Computação, o número de ingressantes em 2010 é de
8,5 por 10.000/hab, mas ao término do curso, que em média dura 04 anos, o número de
concluintes é de 2,7 por 10.000/hab. Infere-se que aproximadamente 68% dos alunos
ingressantes não concluíram dentro do prazo de integralização.
3.1 Caracterização da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul-UEMS
A UEMS é uma instituição de ensino superior mantida pelo governo do Mato Grosso
do Sul (UEMS, 1999, p.4), criada pela Constituição Estadual de 1979 e ratificada em 1989, e
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efetivamente implantada após a publicação da Lei Estadual nº 1.461, de 20 de dezembro de
1993, e do Parecer do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul CEE/MS nº 08,
de 09 de fevereiro de 1994 (TEBET, 1996; AMARAL, 2002; UEMS, 2014; CPA, 2016).
A UEMS, além da sede localizada em Dourados, segunda maior cidade do estado, está
presente em 14 outros municípios. A Instituição a partir de suas 15 Unidades Universitárias
(UU) oferece 66 cursos de graduação, 14 mestrados, 02 doutorados e 22 especializações. A
UEMS conta ainda com ações na modalidade de educação a distância (EaD), atuando em 09
municípios polos (CPA, 2016; UEMS, 2017). A Figura 1 apresenta a localização geográfica
das unidades universitárias e polos de EaD da UEMS no estado do MS.
Figura 1. Localização Geográfica das Unidades Universitárias e Polos de EaD da UEMS.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em UEMS (2017).

O fato de estar presente em todas as regiões do Estado reafirma um dos aspectos que
nortearam a concepção e implantação da Instituição, que era levar às regiões interioranas do
estado ensino superior de qualidade a fim de atender a uma clientela que necessitava de
formação, qualificação e atualização, e que dadas as dificuldades geográficas e sociais, não
dispunham de opções de educação superior (TEBET, 1996; CPA, 2016).
3.2 Sinopse sobre o Curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul
O Curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS) foi implantado no segundo semestre do ano de 1994 na Unidade Sede da Instituição
em Dourados-MS, com 50 (cinquenta) alunos matriculados no período noturno, após o primeiro
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concurso vestibular realizado pela Instituição (UEMS, 2010). O Curso foi reconhecido em 14
de abril de 2000, através da Deliberação do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato
Grosso do Sul (CEE/MS) nº 5.746. À época, a Comissão Verificadora do CEE/MS sugeriu que
o curso fosse implantado em regime integral e que fossem feitas alterações na grade curricular,
de forma a atender as Diretrizes Curriculares para Cursos da Área de Computação e Informática
do MEC (UEMS, 2010).
Em atendimento às recomendações da Comissão Verificadora, elaborou-se um novo
Projeto Pedagógico, o qual entrou em funcionamento em 2003, com oferta do curso em turno
integral. Esse projeto passou por processo de reconhecimento em novembro de 2005, através
da Deliberação CEE/MS nº 7927 (UEMS, 2010).
A Tabela 3 apresenta uma comparação entre o número de ingressantes e concluintes
do Curso de Bacharelado de Ciência da Computação da UEMS no período de 2007 a 2013.
Tabela 3. Número de Ingressantes e Concluintes do Curso de Ciência da Computação da UEMS
no período 2007-2013.
Comparativo
Ingressantes
Diplomados
Ano Ingresso/Ano Conclusão
Ano
n.º
Ano
n.º
Período
≠ alunos
2007
35
2010
50
2007 – 2010
+ 15
2008
47
2011
51
2008 – 2011
+4
2009
49
2012
38
2009 – 2012
- 11
2010
45
2013
32
2010 – 2013
- 13
2011
51
2014
35
2011 – 2014
- 16
2012
45
2015
36
2012 – 2015
-9
2013
45
2016
30
2013 – 2016
- 15
317
272
- 45
Total Geral
Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados obtidos da Diretoria de Registro Acadêmico/UEMS
em jul. 2017.

A Tabela 3 demonstra que no período 2007-2013, 317 alunos ingressaram na 1ª série
do Curso de Ciência da Computação; 272 alunos concluíram a 4ª série, e 45 não concluíram o
curso dentro da oferta regular. Isto mostra que, no mínimo, 14% dos alunos ingressantes não
concluíram o curso dentro do prazo de integralização definido no projeto pedagógico. Infere-se
que este percentual é bem maior, pois não se obteve dados suficientes para verificar se todos os
concluintes eram ingressantes da 1ª série.
O Curso de Ciência da Computação da UEMS está organizado de modo a abranger
todas as áreas de conhecimento essenciais para o profissional que pretende formar. As
disciplinas estão organizadas de acordo com os núcleos de formação propostos pelo Currículo
de Referência da SBC para Cursos de Graduação em Bacharelado em Ciência da Computação
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e Engenharia de Computação, versão de 2005. As disciplinas da área de Computação estão
organizadas em dois núcleos de formação, a saber: Fundamentos da Computação e Tecnologia
da Computação (UEMS, 2010, p. 17). As disciplinas de outras áreas estão organizadas em
quatro núcleos de formação, sendo eles: Matemática, Ciências Básicas, Eletrônica e Contexto
Social e Profissional (UEMS, 2010, p. 17).
A Tabela 4 apresenta as disciplinas do núcleo de matemática com suas respectivas
cargas horárias semanais e anuais. A proposta em questão para um programa de nivelamento
de conhecimentos está circunscrita às disciplinas desse núcleo.
Tabela 4. Disciplinas do Núcleo de Matemática - Curso de Ciência da Computação-UEMS.
Núcleo de
Carga Horária
Carga Horária
Disciplinas
Matérias
Semanal
Anual
Cálculo Diferencial e Integral I
4
136
Cálculo Diferencial e Integral II
4
136
Cálculo Numérico
2
68
Matemática
Geometria Analítica e Álgebra Linear
4
136
Matemática Discreta
4
136
Probabilidade e Estatística
4
136
Total
22h/a
748h/a
Fonte: UEMS (2010, p. 26).

Conforme a Tabela 4, o núcleo de matemática do curso de Ciência da Computação da
UEMS é composto por 06 (seis) disciplinas que correspondem a aproximadamente 18% da
carga horária total do curso, que é de 4.172 horas/aula (UEMS, 2010). Este núcleo exige um
conhecimento prévio dos alunos, adquirido durante os anos cursados nos ensinos fundamental
e médio.
4 UMA PROPOSTA DE PROGRAMA DE NIVELAMENTO PARA O CURSO DE
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UEMS MEDIADO PELA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
A UEMS implantou, em 2006, o Programa Institucional de Monitoria, que tem como
objetivo prover aos alunos um ganho no seu desenvolvimento profissional, uma vez que este
pode vivenciar e melhorar os seus conhecimentos associados às disciplinas, além de estimular
o trabalho docente futuro, pois o discente trabalha assuntos específicos da disciplina com
colegas com dificuldades de aprendizado (CPA, 2016). Assim, com vistas a somar e contribuir
com as ações institucionais que visam à permanência dos alunos até a conclusão dos cursos de
graduação na UEMS, apresentamos uma proposta de programa de nivelamento dos
conhecimentos básicos em disciplinas de uso fundamental nas séries iniciais do Curso de
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Ciência da Computação da UEMS, com vistas a minimizar as dificuldades de aprendizado, uma
das causas da evasão discente.
4.1 Das possibilidades de uma proposta de nivelamento mediada pela educação a
distância
A proposta de nivelamento apresentada neste trabalho é mediada pela modalidade de
educação a distância on-line suportada por um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)6.
Justifica-se a opção pelo ensino a distância on-line, pois além desta ferramenta ser utilizada
para apoiar a interação e um amplo leque de contextos de aprendizagem, possibilita ainda:
elaboração de diagnósticos para a definição de quais conteúdos deverão ser trabalhados com
mais atenção pelo corpo docente ao longo das disciplinas; criação de roteiros de estudo a serem
realizados pelos alunos de acordo com seu desempenho de forma a garantir o nivelamento;
disponibilização de conteúdos personalizados, de acordo com a realidade de cada aluno, pois
em um AVA as ferramentas de ensino a distância permitem que alunos com necessidades
distintas acessem conteúdos específicos e individualizados; os AVA´s podem ser acessados a
qualquer momento, independentemente do local, e a partir de qualquer computador ou
dispositivo conectado à internet propiciando ao aluno ampla liberdade e controle do processo
de aprendizagem. Em um AVA, a combinação de materiais escritos (livros, artigos), vídeos,
imagens, animações e outros recursos audiovisuais podem contribuir para o aprendizado formal
e informal ao apresentar formas diferenciadas de estudo (CASTELLS, 2005; ARETIO, 2009;
ESPÍNDOLA, 2017).
4.1 Do Formato dos Cursos do Programa de Nivelamento
Os cursos de nivelamento deverão ser disponibilizados e oferecidos em Ambiente
Virtual de Aprendizagem, que poderá ser o AVA institucional, já que a UEMS conta com toda
uma estrutura virtual de ensino-aprendizagem disponibilizada pela Diretoria de Educação a
Distância. Em relação ao AVA e ao formato dos cursos sugere-se o seguinte:
 A periodicidade e frequência dos cursos serão definidas pela coordenação do Curso
de Ciência da Computação. O Programa não disponibilizará material impresso aos
alunos, embora estes possam imprimi-lo a partir dos materiais disponibilizados.
 Todo o conteúdo oferecido, disponibilizado e ministrado deve permanecer no AVA,
para permitir uma liberdade maior de consultas pelo aluno, conforme a sua
conveniência.
6

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (do inglês: Virtual Learning Environment) são softwares que auxiliam na montagem
de cursos acessíveis pela Internet. Elaborados para ajudar os professores no gerenciamento de conteúdos para seus alunos e na
administração do curso, permitem acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. Como ferramenta para EaD, são
usados para complementar aulas presenciais. In: https://goo.gl/E9rSBJ
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 Assim como no ensino presencial, os cursos poderão/deverão contar com tópicos tais
como: a) conceitos: onde o conteúdo das disciplinas pode ser apresentado em
diversos formatos (áudio, vídeo, animações, imagens, ilustrações e textos); b)
atividades: onde são inseridos exercícios a serem praticados pelos alunos como forma
de fixação de conteúdos. A depender do professor da disciplina, essas atividades
podem ser avaliativas ou não; c) bibliografia: espaço destinado à disponibilização de
referencial bibliográfico para aprofundamento dos aspectos conceituais das
disciplinas; d) apoio ao aluno; espaço destinado à comunicação e troca de
informações entre alunos, professores e monitores.
4.2 Da Estrutura Profissional do Programa de Nivelamento
Em relação à estrutura profissional, além da coordenação do Curso de Ciência da
Computação, responsável pelo programa, dos professores, aqui denominados de professoresautores, a quem caberá a elaboração e seleção dos conteúdos dos cursos, o programa deverá
contar ainda com apoio pedagógico para auxiliar na uniformização e assegurar a qualidade
didática dos cursos, professores e alunos monitores. Webdesigners, designers gráficos e outros
profissionais de multimídia complementariam o quadro de profissionais do Programa nas fases
de formatação gráfica e estética dos conteúdos elaborados pelos professores-autores antes de
serem disponibilizados no AVA.
Os cursos do Programa deverão serão ministrados por professores-tutores com
domínio sobre as disciplinas que integrarem o Programa de Nivelamento, cabendo-lhes:
conduzir e acompanhar o curso e respectivas atividades disponibilizadas no AVA; elaborar e
aplicar teste de aprendizado; esclarecer dúvidas sobre o conteúdo dos cursos; verificar o
desempenho dos alunos e produzir relatórios de desempenho das turmas; orientar e acompanhar
as atividades dos alunos-monitores das turmas no que diz respeito ao apoio prestado aos alunos
(ARAÚJO; LAURENTI; FERREIRA, 2004).
Selecionados entre os alunos veteranos com bom desempenho no curso de graduação
os alunos-monitores podem auxiliar os professores-tutores no contato com os alunos do
programa, cabendo-lhes: ler e comentar os conteúdos das disciplinas antes dos mesmos serem
disponibilizados aos alunos no AVA; inserir atividades auxiliares no AVA e disponibilizá-los
aos alunos; resolver antecipadamente os exercícios e testes elaborados pelos professores-tutores
e emitir comentários sobre dificuldades encontradas; acompanhar e incentivar o acesso dos
alunos aos cursos do Programa de Nivelamento; auxiliar os alunos no esclarecimento de
conteúdos, exercícios e testes; produzir relatórios de desempenho das turmas que lhes são
confiadas (ARAÚJO; LAURENTI; FERREIRA, 2004).

16

4.3 Da Operacionalização dos Cursos do Programa de Nivelamento
A seguir apresentamos uma sugestão de como a proposta de nivelamento apresentada
poderá ser colocada em prática:


Em princípio, no início do calendário letivo, no caso do Curso de Ciência da
Computação da UEMS nas duas primeiras séries do curso, os alunos deverão passar por
um diagnóstico para verificação de conceitos sobre as disciplinas que integram o núcleo
de matemática. Esse teste deverá ser realizado de forma presencial e como resultado
deverá fornecer as orientações para estudo bem como informações sobre a situação
inicial dos alunos.



A partir das orientações e informações obtidas no diagnóstico realiza-se a indicação dos
conteúdos, atividades e exercícios aos alunos, que poderão ser acompanhados de forma
individualizada ou organizados em turmas. O objetivo é direcionar o aluno em seu
estudo, permitindo a priorização dos conteúdos em que apresenta maior deficiência.



Definidos os conteúdos e organizadas as turmas de alunos o passo seguinte será
inscrevê-los no AVA e designar os professores e alunos monitores que deverão
acompanhar o desempenho dos alunos no transcorrer do programa de nivelamento.
Uma das características dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem é que eles

possibilitam que o aprendizado ocorra, ou não, de forma linearizada. Caberá ao professor-tutor
juntamente com os alunos decidirem qual a abordagem a ser utilizada.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A evasão escolar tem sido motivo de preocupação para as IES e despertado interesse
de inúmeros pesquisadores há pelo menos quatro décadas, pois o abandono dos cursos de
graduação gera consequências negativas para as instituições, para sociedade e para o aluno.
As causas que levam os estudantes a abandonarem o curso no qual ingressam são
variadas. Dentre elas, destacam-se as lacunas de aprendizagem em diversas áreas do
conhecimento nos níveis básicos de educação.
Inovações tecnológicas e mudanças na sociedade e no processo de ensino
aprendizagem, principalmente aquelas relacionadas às tecnologias da informação e
comunicação, tem propiciado ao aluno novas oportunidades de aprendizagem.
O presente artigo pretendeu apresentar mecanismos alternativos de nivelamento de
conhecimento com vistas a minimizar os índices de evasão nas séries iniciais do curso de
Bacharelado em Ciência da Computação da UEMS.
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Os estudos demonstram que o EaD, pelas suas características, é uma ferramenta viável
para preencher as lacunas de aprendizagem apresentadas pelos alunos, nas diversas áreas do
conhecimento, contribuindo para minimizar o problema da evasão discente.
Assim, propõe-se a utilização da EaD como mecanismo de nivelamento de
conhecimento nas séries iniciais do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da
UEMS. Propõe-se ainda, o acompanhamento sistemático dessa proposta a fim de avaliar a
eficácia e a efetividade dessa solução. Entretanto, pesquisas precisam ser realizadas no âmbito
da UEMS, a fim de identificar quais as principais carências educacionais desses alunos.
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