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RESUMO 

 

BORETTI, Bruno. EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DO CURSO DE 

CIÊNCIAS ATUARIAIS DA UNIFESP E DA USP. Monografia (Graduação em Ciências 

Atuariais) – Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2022. 

O presente estudo analisou os dados do relatório do Censo da Educação Superior do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referentes ao período 

de 2010 a 2018, com o objetivo verificar as características dos alunos evadidos do curso de 

Ciências Atuariais da UNIFESP e da USP. A pesquisa foi efetuada por meio de cálculo 

matemático para obtenção do número absoluto de alunos evadidos anualmente e em cada 

característica proposta, e depois, realizada tabulação dos dados, procedeu-se a análise dos dados 

de maneira a comparar os mesmos entre as duas universidades da amostra. Como resultado, 

obteve-se que as duas instituições apresentam padrões de evasão para o curso de Ciências 

Atuariais. Assim, para a evasão anual, observou-se uma média de 10% para cada uma das 

universidades, além de, em um comparativo com a evasão total do período, obter uma evasão 

de cerca de 30%, para ambas as instituições. Com relação aos atributos propostos para a análise, 

constatou-se que tanto a maioria de alunos matriculados, quanto de alunos evadidos, em ambas 

as universidades, possuem as seguintes características: sexo masculino, brancos, com faixa 

etária entre 18 e 24 anos.  

 

Palavras-chave: Evasão, Evasão Universitária, Evasão anual, Ciências Atuariais.  

  



 
 

   
 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze data from the Higher Education Census report of the Nacional 

Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP), for the period 2010 to 

2018, to verify the characteristics of the students who dropped out of the Actuarial Science 

course at UNIFESP and USP. The research was performed through mathematical calculation 

to obtain the absolute number of students who dropped out annually and in each proposed 

characteristic, and then, after tabulating the data, an analysis was made over the data to compare 

them between the two universities in the sample. As a result, it was found that both institutions 

show standards of evasion for the Actuarial Science course. So, to the yearly evasion, it was 

seen a 10% average for each of the universities, and about 30% compared to the total evasion 

in the period, for both institutions. About the proposed attributes for the analysis, it was verified 

that either the majority of the registered students and evaded students, in both universities, have 

the same characteristics: male, white, between 18 and 24 years old. 

Keywords: Evasion,  Evaded Students,  Dropped Out Annually, Actuarial Science. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Na discussão sobre o acesso à educação no Brasil, muitas são as questões que permeiam 

o assunto, no entanto, cabe lembrar que este é um tema previsto em lei e é garantido a todo 

cidadão brasileiro. De acordo com o artigo nº 205 da Constituição Federal de 1988, a educação 

é um bem de domínio público, e deve estar disponível para qualquer cidadão. Nesse sentido, 

expõe-se o que diz o texto constitucional: 

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL, 1988) 

Apesar disso, destaca-se que a democratização do ensino tem sido um problema no 

Brasil, desde os tempos coloniais (Cunha, 2002). Porém, houve um movimento importante no 

sentido da expansão do acesso, sobretudo do Ensino Superior, ocorrendo a partir dos anos de 

1990 e início dos anos 2000, através dos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e, 

posteriormente, Luís Inácio Lula da Silva (Lula). Não obstante, ressalta-se que o governo FHC 

priorizou as Instituições de Ensino Superior (IES) particulares, e apenas no governo Lula foram 

criadas políticas públicas que facilitaram o acesso e a universalização do Ensino Superior 

Público (Heringer, 2018).  

Como exemplo de tais políticas, têm-se dois programas criados pelo governo federal 

com o objetivo de fortalecer as instituições públicas federais, que são: Expandir e Reuni. 

Confome Mussliner, Mussliner, Meza e Rodríguez (2021) com os programas citados as 

universidades brasileiras se expandiram, houve a criação de campis espalhados pelo interior do 

país e a criação integral de novas universidades. 

A combinação disso com a expansão das IES públicas, a ampliação das vagas e o 

expressivo aumento do número de estudantes no Ensino Superior - como visto no trabalho de 

Mussliner et al. (2021), que apresenta um acompanhamento das matrículas em Universidades 

Federais no Brasil, e relatou, por exemplo, um número em 2002 de 500.459 matrículas contra 

1.048.837 matrículas em 2019, ou seja, mais do que o dobro de matrículas em dezenove anos -

, trouxe à luz alguns problemas que ficaram cada vez mais evidentes e entraram nas pautas de 

discussão do Ministério da Educação (MEC), como é o caso da evasão de alunos. Este problema 

acarreta custos financeiros ao governo, uma vez que muitos são os investimentos para a criação 
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e manutenção dos recursos, tanto humanos, quanto materiais, que não são utilizados em sua 

totalidade, dada a desistência dos estudantes ao longo do curso.  

Como dito, com a expansão do ensino superior brasileiro houve também o aumento do 

número de matrículas, e obviamente, uma maior complexidade para o sistema de ensino, bem 

como, um agravante nos fatores referentes à evasão dos estudantes (Dias Sobrinho, 2013).  

Nesse contexto, levando em consideração o que foi exposto e a relevância do tema para 

o momento presente, surge o interesse de realizar a análise do número de alunos que evadiram 

um curso da área de Ciências Sociais Aplicadas de duas grandes universidades públicas 

brasileiras: Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Para tanto, o presente estudo buscará responder a seguinte questão: Qual o real número de 

alunos que evadiram o curso de Ciências Atuariais da Unifesp e da USP, no período de 2010 a 

2019, e quais as características desses alunos? 

1.2 Justificativa 

As universidades públicas brasileiras têm papel fundamental para o desenvolvimento 

socioeconômico do país, através da educação e da ciência. Isso se tornou notório nos dois 

últimos anos (2020 e 2021), por assim dizer, uma vez que, o mundo enfrenta uma das maiores 

pandemias já registradas na história, e no Brasil, as universidades públicas vêm auxiliando o 

país por meio da pesquisa científica, que se desdobra em diversas ações, como vacinação, 

testagem, produção de material informativo, dentro outros (Melo, 2021). Por conta disso, é 

importante analisar os dados referentes ao acesso e a permanência dos alunos durante esses 

últimos anos. 

  De acordo com a reportagem do portal de notícias do Globo, G1 (2021), o Enem - um 

dos principais meios de acesso para o Ensino Superior em IES públicas-, apresentou em 2021 

o menor número de inscritos desde 2005. Ainda sobre o tema, a reportagem indica que o número 

de alunos que poderão evadir futuramente é alarmante, e os que já evadiram também é 

preocupante. Isso porque, com a pandemia as IES precisaram se adaptar para o ambiente on-

line e isso pode acarretar em duas situações que influenciam diretamente a evasão, sendo elas: 

falta de adaptação ao modelo de ensino remoto e o número de alunos que se matricularam 

exatamente porque as aulas são ministradas on-line e não precisam se deslocar, ou se mudar 

para a cidade da IES, o que mudará quando as aulas presenciais retornarem. 

Visto isso, e entendendo que a evasão é um tema de bastante preocupação por parte do 

governo e também da academia e, ao realizar pesquisa sobre o tema, deparar-se com a ausência 
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de trabalhos acadêmicos e estudos, no que tange o curso de Ciências Atuariais, justifica-se, 

então, o presente estudo, de maneira a analisar a evasão no curso supracitado de duas 

universidades públicas brasileiras, bem como, as características dos alunos evadidos.    

1.3 Objetivos 

Para responder à questão levantada anteriormente, o presente estudo tem como objetivo 

principal, analisar os dados referentes ao número de alunos evadidos do curso de Ciências 

Atuariais da UNIFESP e da USP e identificar dentre esses dados as principais características 

desses alunos.  

Com vistas a atingir o objetivo principal, esse trabalho tem como objetivos específicos 

os seguintes pontos: 

• Analisar as pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema evasão; 

• Identificar as características dos alunos evadidos; e, 

• Comparar entre os dados encontrados, se há semelhanças de número de evadidos e das 

características observadas nas duas universidades em questão. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Evasão no Ensino Superior  

A problemática envolvendo a evasão escolar vai muito além das Instituições de Ensino 

Superior (IES). Ela afeta tanto instituições à nível nacional quanto internacional, bem como, 

abrange todos os níveis de educação, desde a básica (educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio) à universitária. De maneira a entender como isso afeta, principalmente, às IES 

brasileiras - tema proposto para o presente trabalho -, neste tópico serão apresentados conceitos 

e definições sobre a evasão escolar. 

Para entender o tema proposto, destaca-se aqui a primeira conceituação sobre a palavra 

evasão, que traz o seguinte significado: “Ação ou processo de evadir, de deliberadamente fugir” 

(Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis, 2021). No contexto deste trabalho, vale 

destacar a definição apresentada por alguns autores que já abordaram o tema em seus estudos, 

como pode ser visto no Quadro 1 a seguir, que ilustra algumas obras e suas respectivas 

definições de evasão, analisadas por Coimbra, Silva e Costa (2021): 

Quadro 1- Lista de Obras e suas definições de Evasão 

OBRA  DEFINIÇÃO  

Tinto (1975)  

De acordo com Vicent Tinto, muitos são os fatores que podem acarretar evasão, por isso, o 

autor destaca que, por sua complexidade, há uma série de tipos de abandono e, por isso, 

nenhuma definição seria boa o suficiente para abranger a totalidade e a complexidade do 

fenômeno, cabendo à cada pesquisador utilizar a definição que lhe for mais adequada aos seus 

objetivos. 

Comissão 

Especial de 

Estudos Sobre 

Evasão (1996) 

A Comissão separou a definição do termo em três tipos, sendo: do curso, da instituição e do 

sistema. A evasão do curso ocorre quando o aluno se desliga do curso superior em diversas 

situações, como exemplo: abandono, desistência, transferência ou reopção. A evasão da 

instituição é exatamente aquela em que o aluno se desliga da instituição que está matriculado. 

Já a evasão do sistema acontece quando o aluno abandona o ensino superior, podendo ser de 

maneira definitiva ou temporária.  

Ristoff (1999)  
Em sua pesquisa, Ristoff (1999) explica que a evasão necessariamente deve ser o abandono 

dos estudos, em um contexto geral. Porém, quando ocorre a migração para outro curso 

superior, essa deve ser vista como mobilidade e não evasão.  

Silva Filho, 

Motejunas, 

Hipólito e Melo 

Lobo (2007)  

A evasão para os autores é quando o estudante inicia o curso superior, mas não conclui; 

existindo a evasão média e a evasão total. A evasão média mensura a porcentagem de alunos 

que não se formaram, mas também não fizeram sua matrícula no ano/semestre posterior 

(podendo ser medida através de estudantes matriculados em um sistema de ensino, em uma 

IES, ou em um curso). Já a evasão total mede o número de alunos que após determinado tempo 

(anos) não obtiveram a diplomação.  

Adachi (2009) 

Evasão para a autora refere-se aos estudantes que foram desligados do curso no qual estavam 

matriculados, tanto aqueles por solicitação do aluno, quanto por solicitação da IES (no caso, 

a UFMG). Além disso, a autora também considera evasão os casos de estudantes que 

efetivaram algum tipo de transferência interna, podendo ser por meio de processos de reopção 

de curso e/ou turno.  
   Fonte: Adaptado de Coimbra, Silva e Costa (2021, p. 08). 
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É importante destacar que, nos estudos ora observados, em suas definições os autores 

usam expressões distintas, mas todos se alinham ao descreverem a evasão do ensino superior 

como sendo a quebra do vínculo, a saída, o abandono ou o desligamento, sendo este voluntário 

ou não, se assemelhando bastante ao conceito supracitado (Coimbra, Silva e Costa, 2021). O 

presente estudo utilizará como referência essa conceituação apresentada como definição para 

análise da evasão universitária: a quebra do vínculo, a saída, o abandono ou o desligamento, 

sendo este voluntário ou não. 

Evidencia-se, porém, que cada definição utilizada por esses autores, varia de acordo 

com os critérios escolhidos por cada um para categorizar os processos de ingresso e de saída 

dos alunos das IES. Esse é caso de Ristoff (1997), que diferencia os termos “evasão” e 

“mobilidade” e os descreve como dois processos distintos. O termo evasão está relacionado 

com o abandono dos estudos (como visto e definido anteriormente por outros autores), já o 

termo mobilidade se distingue por corresponder ao fenômeno relacionado com a vida social e 

institucional do aluno, que é quando esse migra de curso (Ristoff, 1997). Ademais, o autor 

afirma que erroneamente utiliza-se o termo evasão, quando na verdade deveria se utilizar a 

mobilidade do aluno, principalmente quando se tenta descrever sobre a tentativa do aluno de 

encontrar seu sucesso ou sua felicidade. Desta maneira, 

[...] parcela significativa do que chamamos de evasão, no entanto, não é exclusão, mas 

mobilidade, não é fuga, mas busca; não é desperdício, mas investimento; não é 

fracasso – nem do aluno, nem do professor, nem do curso ou da instituição – mas 

tentativa de buscar o sucesso ou a felicidade, aproveitando as relações que o processo 

natural de crescimento dos indivíduos faz sobre as suas verdadeiras potencialidades. 

(RISTOFF, 1999, p. 27). 

Ao estudar as diferentes definições de evasão, pode-se concluir então, que ela pode ser 

algo tanto positivo, como negativo. No ponto de vista positivo, tem-se o fato de que há diversos 

fatores que levam a decisão de um estudante em permanecer ou desistir de sua graduação, 

porém, não necessariamente isso representa um rompimento definitivo com as IES, uma vez 

que possa ter ocorrido uma transferência para outro curso, que seja de desejo do aluno, o que 

pode ser traduzido como um amadurecimento desse estudante.  

Ademais a interpretação sobre o abandono do curso de graduação pode ser vista como 

positiva, apesar de ser comumente tratado como fracasso em não completar os estudos, pois o 

aluno que tomou essa decisão pode ver isso como um grande passo para a concretização de seus 

objetivos pessoais. Essa interpretação se diferencia entre aluno e universidade exatamente pelos 

interesses de cada um, assim, rotular o comportamento do evasor como sinônimo de fracasso, 
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implica em desconhecer a maturidade intelectual do aluno e o efeito que a universidade tem em 

tal processo (Tinto, 1989). 

Contudo, o fenômeno evasão, também pode ser visto de maneira negativa, já que alguns 

autores concordam que essa decisão afeta as IES de maneiras diversas por causar desperdício 

de recursos econômicos, sociais e humanos (Silva Filho et al, 2007). Outrossim, a evasão no 

ensino superior afeta negativamente a classificação do curso e seu sucesso, uma vez que, ao 

passar do tempo, as vagas ociosas são mais difíceis de serem preenchidas, principalmente nas 

universidades públicas.  

Sobre a questão supracitada, Cislaghi (2008) em sua dissertação descreve que a evasão, 

quando é vista através da desistência do curso no qual o aluno ingressou é uma suspensão no 

processo institucional de prestação de serviços, além de uma perda na produtividade e na 

efetividade. O autor ainda discorre que em casos assim, a evasão é contrária ao interesse 

institucional, reduzindo o retorno obtido através de aplicações de recursos, sendo públicos ou 

privados, fora que retrata uma perda de oportunidades iniciais para os candidatos que irão 

ingressar no referido curso.      

Haja visto que foram esclarecidas as definições e conceituação de evasão escolar, 

adiante serão abordados os fatores que afetam a evasão e a retenção no ensino superior público 

brasileiro. 

2.2. Evasão e Retenção no Ensino Superior Público no Brasil 

Por estar majoritariamente ligada à perda de recursos financeiros e ao fracasso 

acadêmico, como fora visto no tópico anterior, tanto a evasão, quanto a retenção dos estudantes, 

gera naturalmente uma grande preocupação para as IES Públicas Brasileiras. Essas, por 

consequência, têm a necessidade de alteração de suas políticas públicas; especialmente as 

diretamente relacionadas ao atendimento à comunidade acadêmica, ao desempenho dos 

estudantes, à necessidade de ampliação de suas estruturas físicas, e até mesmo, a luta contra o 

sucateamento dessas IES.  

Ristoff (2021), em seu artigo publicado no site Educa 2022, explica que apesar de ter 

variações entre as instituições de ensino, e entre as áreas de conhecimento, alguns estudos 

(Santos, 2018 apud Ristoff, 2021; Barbosa, 2017 apud Ristoff, 2021) indicam que nos primeiros 

anos de curso os níveis de evasão são elevados, tanto para os alunos que ingressam através do 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), quanto no vestibular tradicional. De acordo com o autor, 
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a média apresentada pelo SISU para o primeiro ano de curso é de 35% de evasão dos alunos e 

45% no segundo ano.  

De acordo com o autor, as taxas médias de evasão e titulação da educação superior brasileira 

nos anos de 1991 a 2019 foram inesperadamente semelhantes, sendo que 51% representam a 

taxa de titulação (estudantes que conseguiram a formação acadêmica), logo, 49% dos 

ingressantes no Ensino Superior não concluíram a graduação no prazo estabelecido.  

Conforme o último Mapa do Ensino Superior no Brasil, realizado pela Secretaria de 

Modalidades Especializadas da Educação (SEMESP) do Ministério da Educação (MEC), em 

2019, na Rede Pública de Ensino Superior, a taxa de evasão foi de 18,4% e 31,6%, para cursos 

presenciais e à distância, respectivamente. A seguir, no Gráfico 1, é possível analisar os dados 

de maneira mais clara com as taxas relativas aos seis últimos anos estudados: 

Gráfico 1 - Taxa de Evasão: IES Públicas Brasileiras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Instituto SEMESP (CAPELATO, 2021).  

É importante observar que, no Gráfico 1, durante os seis anos observados a taxa de 

evasão para a modalidade de ensino presencial das instituições públicas se manteve em torno 

de 18-19%, já os estudantes da modalidade Ensino à Distância (EAD) têm uma taxa média de 

evasão de 30%. Ao observar o número de ingressantes e concluintes nos Gráficos 2 e 3, a seguir, 

é possível ter uma ideia, em números, sobre a quantidade de alunos evadidos.  
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Gráfico 2 - Ingressantes de IES Públicas Brasileiras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Instituto SEMESP (CAPELATO, 2021).  

Gráfico 3 - Concluintes de IES Públicas Brasileiras 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Instituto SEMESP (CAPELATO, 2021).  

Como dito, ao realizar uma análise hipotética, considerando um curso de cinco anos, os 

ingressantes de 2015 (Gráfico 2) deveriam ter a titulação em 2019 (Gráfico 3). Porém, ao 

verificar os dados, tem-se que apenas 52% do número de estudantes ingressantes concluíram o 

curso presencial, e, na modalidade EAD o número cai para 44%. Ou seja, o percentual de alunos 

evadidos para as IES públicas está em torno de 50%, isso sem considerar que em 2019 alunos 

que ingressaram em anos anteriores poderiam estar concluindo o curso (alunos retidos). 

Destaca-se, no entanto, que há diferentes fórmulas para realização do cálculo da evasão 

no Ensino Superior. No caso visto, apresentado pelo Mapa do Ensino Superior no Brasil 

(Capelato, 2021), a SEMESP utiliza a seguinte fórmula matemática: Taxa de Evasão Total = 

224.351 224.351
238.251 242.571 239.323

15.700 15.303 14.301 16.900 12.168
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(Matrículas trancadas + desvinculado curso + falecidos) / (Total de alunos). Observa-se que 

essa fórmula considera alguns dos possíveis motivos para evasão universitária. 

No tocante à retenção de alunos no ensino superior, poucos são os trabalhos acadêmicos 

que abordam o tema, e quando isso ocorre, normalmente está em segundo plano (Pereira e 

Nunes, 2016). Ainda assim, há a conceituação para retenção como a continuidade prolongada 

do aluno na universidade. Esse é o caso do discente que segue matriculado no curso além do 

tempo previsto pela instituição de ensino (Araújo, Mariano e Oliveira, 2021).                           

Em vista da conceituação, Lamers, Santos e Toassi (2017) discorrem em seu artigo que 

a retenção é motivada em razão de reprovação, cancelamento, trancamento de matrícula ou 

afastamento, e todos esses fatores são determinantes no tempo de conclusão do curso, fazendo 

com que o estudante precise de maior tempo para a obtenção do diploma. Outrossim, é que para 

alguns autores, como Campelo e Lins (2008), o atraso para se concluir o curso pode levar o 

estudante à evasão. Por isso, fica claro que, os dois fenômenos estão demasiadamente 

vinculados, notabilizando assim a necessidade de se diminuir os índices de retenção para, 

consequentemente, combater os precedentes que levam o aluno a desistir permanentemente do 

curso.  

Ainda nesse aspecto, vale mencionar que a retenção possui aspecto negativo, 

principalmente ao que diz respeito às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Araújo 

et al. (2021) descrevem que esse fenômeno interfere diretamente no repasse de recursos 

financeiros para as IFES, dado que esse é um dos fatores que integram o cálculo do Total de 

Alunos equivalentes de Graduação (Taeg). Sobre isso, os autores ainda explicam que: 

[...] as IFES que possuem o maior quantitativo de alunos equivalentes, terão um maior 

recebimento de recursos, enquanto que, quanto maior a porcentagem de alunos que 

não se formam no tempo regular, menor será o Taeg. Logo, haverá uma redução do 

financiamento recebido. Dessa forma, ao considerar esse índice para a destinação de 

recursos, surge uma maior preocupação para incentivar a taxa de sucesso do discente. 

(ARAÚJO et al., 2021, p. 1046). 
 

Ainda referente a esse ponto de vista, Silva, Rodrigues e Brito (2014), acreditam que a 

retenção “possui efeitos danosos perceptíveis”, dentre eles estão os prejuízos financeiros ao 

estudante e à instituição, não só pela permanência prolongada como pela possibilidade de 

culminar na evasão do estudante no futuro. Além disso, destacam que “para as Instituições de 

Ensino Superior (IES), a retenção pode representar falhas na eficácia dos serviços prestados”. 

(SILVA; RODRIGUES; BRITO 2014, p. 77). 

Destarte, deduz-se que tanto a evasão quanto a retenção dos estudantes nas IES podem 

ser vistas tanto por pontos de vistas positivos - como é o caso da evasão para o discente que 
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decide mudar de curso como propósito pessoal de concluir objetivos de vida, profissional e até 

mesmo, acadêmico-, mas principalmente, por pontos de vistas negativos, sobretudo o que tange 

às IES Públicas brasileiras e a perda de recursos financeiros subsequentes.  

Para a melhor compreensão e abordagem dos dados para o presente estudo, a seguir, no 

próximo tópico, serão listados estudos acadêmicos relativos à evasão nas universidades 

públicas brasileiras.  

2.3. Estudos Empíricos Sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras 

Ao longo dos anos, inúmeras pesquisas foram desenvolvidas para identificação dos 

fatores que afetam e causam as evasões nas IES. Para o presente estudo, busca-se, inicialmente, 

mapear de forma sucinta as produções bibliográficas encontradas acerca da evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras.  

De maneira a organizar o tópico em questão, os estudos serão abordados de forma 

cronológica. Para tanto, é imprescindível destacar que um dos estudos pioneiros no Brasil foi 

realizado na década de 1990, pelo Ministério da Educação (MEC), através da Comissão 

Especial de Estudos sobre Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras como iniciativa da 

Secretaria de Educação Superior em conjunto com a Associação Nacional dos Dirigentes de 

Instituições Federais de Ensino Superior, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação e a 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (SESU/MEC, 

ANDIFES, ABRUEM, 1996). 

A partir da realização do estudo supracitado, a Comissão, à época, verificou taxas de 

evasão entre 23 e 59%. Além disso, apresentou possíveis fatores da evasão no Ensino Superior 

Público Brasileiro, sendo eles: fatores inerentes ao estudante, outros relacionados ao curso e as 

instituições, e, outros mais conjunturais referentes ao sistema, voltados para questões 

socioculturais e econômicas.  

  A pesquisa de Veloso e Almeida (2002) retrata a evasão nos cursos de graduação da 

Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Cuiabá, através de estudo de caso com 

abordagem qualitativa e enfoque quantitativo, em que os autores buscaram explicar os índices 

de evasão dos cursos de graduação sob a ótica institucional. O estudo identificou que em relação 

ao perfil dos estudantes evadidos, 61,5% eram do sexo masculino, bem como, tinham em média 

vinte e cinco anos. Outro ponto apresentado é que, na universidade em questão, a evasão nos 

cursos de graduação ocorre já no primeiro semestre. Além disso, a pesquisa retrata que para os 
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cursos de Ciências Sociais Aplicadas, que foram objeto do estudo, foi apresentado o menor 

índice de evasão entre os cursos estudados, tendo uma evasão média de 19,69%.  

Na pesquisa realizada com os coordenadores dos cursos, de Veloso e Almeida (2002), 

os autores apontaram cinco fatores quanto à evasão, sendo eles: o aluno, a estrutura física das 

universidades, a estrutura do curso, o mercado de trabalho, e por último o docente. Como 

resultado da pesquisa, os autores supõem que a evasão na instituição estudada não foi apenas 

um processo de exclusão dependente do aluno, mas também, teve um componente institucional, 

reflexo da ausência de uma política de permanência do aluno no curso de sua opção. 

Em sua pesquisa, Biazus (2004) identificou os principais indicadores que influenciam o 

estudante a evadir-se do curso de graduação. Para isso, o autor aplicou o estudo ao curso de 

Ciências Contábeis de duas universidades federais (Universidade Federal de Santa Maria e 

Universidade Federal de Santa Catarina). O autor propôs um modelo - Instrumentos da Causa 

da Evasão (ICE) - com o objetivo de levantar as causas da evasão e a abordagem educacional 

com vistas à melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Como resultado de seu 

estudo, Biazus (2004) descreve que o componente Didático Pedagógico (DP) de Dimensão 

Interna teve a maior influência para os alunos se evadirem do curso de Ciências Contábeis, e 

dentro deste componente, o indicador que mais influenciou essa decisão foi o de “pouca 

motivação por parte dos professores”, e o que menos influenciou foi o de “concentração da 

grade curricular em um único turno”. Já com relação às entrevistas, como resultado, obteve-se 

que a Universidade Federal de Santa Maria foi a que obteve maior conscientização não apenas 

através de políticas educacionais, como também com atividades para redução da evasão por 

meio de seu programa político-pedagógico, enquanto a Universidade Federal de Santa Catarina, 

no entanto, não apresentou políticas educacionais para a redução da evasão universitária.  

Como fator econômico antecedente da evasão, tem-se a pesquisa de Barroso e Falcão 

(2004), que apresentaram um estudo de caso realizado no Instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em seu trabalho, os autores, através de análises de dados 

quantitativos e qualitativos, descreveram a definição de evasão em cursos universitários, bem 

como, onde ela ocorre, quais as causas principais, e se algo poderia ser feito para a redução de 

seus índices. Como resultado, além da questão socioeconômica do estudante, eles observaram 

que há como fatores-chave para a evasão do aluno a escolha inadequada do curso de interesse 

do estudante, causando uma “evasão vocacional”, bem como, a desistência do aluno por 

inadequação ou, até mesmo, fracasso na escolha e na continuidade dentro da instituição, nesse 

caso causando a “evasão institucional”. 



18 

 

   
 

Ainda sobre o aspecto socioeconômico, Adachi (2009) em seu estudo realizado em 

cinco cursos da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de 2000 a 2007, demonstra 

os seguintes resultados obtidos através de análises quantitativa e qualitativa: a evasão é maior 

em cursos que exigem notas mais baixas para ingresso. A autora descreve ainda que nessas 

graduações o discente tem um perfil socioeconômico e cultural predominantemente baixo. 

Contudo, ela abre um parêntese ao anunciar que os estudantes com classificação 

socioeconômica baixa apresentam elevados índices de conclusão, quando recebem apoio de 

assistência estudantil. 

Cunha, Nascimento e Durso (2016) realizaram um estudo em cursos de Ciências 

Contábeis das Universidades Federais da Região Sudeste. Como objetivo, os autores buscaram 

evidências que permitissem descrever as razões pelo qual os alunos eram influenciados a evadir 

esse determinado curso em seu primeiro ano de graduação. Para tanto, Cunha et al. (2016) 

aplicaram um questionário para coletar dados dos respondentes. Com isso, identificaram que 

uma das causas prováveis da evasão era o processo de escolha do curso; para os autores a má 

orientação, e até mesmo a ausência dela nesse processo podem gerar futuros alunos evadidos.  

Costa (2017) realizou sua pesquisa sobre evasão no curso de Licenciatura em 

Matemática (diurno) da Universidade de Brasília (UnB). O autor observou que há poucos 

trabalhos acadêmicos com um entendimento claro sobre o perfil dos alunos que estão propensos 

à evasão. Por isso, o trabalho dele teve como objetivo identificar as reprovações, 

estatisticamente, dentre as disciplinas obrigatórias do curso, e relacionar quais dessas 

disciplinas estão pertinentes à decisão de evasão do aluno. Os resultados indicaram as seguintes 

disciplinas como as principais provocadoras de evasão: Álgebra 1, Introdução à Álgebra Linear, 

Cálculo 3 e Cálculo 2. 

A seguir, demonstra-se no Quadro 2 algumas produções bibliográficas de artigos e 

pesquisas que abordam o tema evasão no Ensino Superior no Brasil.   
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Quadro 2 - Estudos Empíricos de Evasão nas Universidades Públicas no Brasil 
Autor (es) Título  Amostra Resultados 

Kipnis, 

Bareicha, 

Taveira, 

Magalhães

, Assis e 

Oliveira 

(1997) 

Índice de Evasão 

dos cursos na 

Universidade de 

Brasília e suas 

perspectivas. 

Cursos de Graduação da 

Universidade de Brasília 

(UnB), no período do 

segundo semestre de 1988 

ao segundo semestre de 

1994. 

Ao longo do período estudado, foi constatada 

a razão de 1,24 estudantes evadidos. Ou seja, 

para cada 1 estudante formado, mais de 1 se 

evade.  Os cursos que mais demonstraram 

alunos evadidos foram: Letras, 

Administração (Adm.) e Química. Sendo 

que, tanto Letras, quanto Adm. foram dois 

dos três cursos que mais receberam ingressos 

no período. No total de alunos evadidos do 

curso de Adm. tem-se 439 alunos. 

Noronha, 

Carvalho e 

Santos 

(2001) 

Estudo do Perfil 

dos Alunos 

Evadidos da 

Faculdade de 

Economia, 

Administração e 

Contabilidade - 

Campus Ribeirão 

Preto. 

Faculdade de Economia, 
Administração e 

Contabilidade – Campus de 

Ribeirão Preto (FEA-RP), 

nos três cursos ministrados 

pela unidade (Economia, 

Administração e 

Contabilidade), nos anos de 

1992 a 2000. 

Este estudo mostrou que, no total, 239 alunos 

evadiram no período estudado, ou seja, cerca 

de 32%. Dos cursos avaliados, o curso de 

Economia apresentou maior frequência de 

evasão, em contrapartida, o curso de 

Administração tem maior indicativo de 

prolongamento do curso, e o de 

Contabilidade apresenta índices oscilantes, 

tanto para a evasão, quanto para o 

prolongamento. Com relação ao Perfil dos 

Alunos Evadidos, observou-se os seguintes 

motivos: expectativas do aluno com relação 

ao curso; vocação; poucas oportunidades 

profissionais do curso ou da cidade de 

Ribeirão Preto; dificuldades acadêmicas; 

estímulos sociais e estímulos econômicos; 

status profissional que dá a carreira. 

Corrêa e 

Noronha 

(2004) 

Avaliação da 

Evasão e 

Permanência 

Prolongada em 

um Curso de 

Graduação em 

Administração de 

uma Universidade 

Pública. 

Curso de administração da 

Faculdade de Economia, 

Administração e 

Contabilidade de Ribeirão 

Preto (Universidade de São 

Paulo). 

O estudo mostrou que do total de alunos que 

ingressaram no curso durante o período 

estudado, 1992 a 2002, 16,67% evadiram. E 

dos prováveis alunos evadidos, obteve-se 

25,22% do total de ingressantes. Ademais, 

apesar do expressivo aumento da taxa de 

evasão em 1997, a tendência é de queda na 

porcentagem de evasão. 

Campos 

(2009) 

Fatores 

Associados à 

Evasão Discente 

na Universidade 

Federal do Ceará 

(UFC) de Acordo 

com as Opiniões 

de Docentes e de 

Coordenadores de 

Cursos. 

Cursos de Graduação da 

Universidade Federal do 

Ceará (UFC). 

O estudo atesta dois fatores associados ao 

fenômeno evasão. O primeiro, é referente a 

variáveis pessoais e se destacam três aspectos 

nele: o baixo grau de informação sobre o 

curso, o aluno além de estudar, também 

trabalhar, e o estado civil do aluno. Já o 

segundo fator está relacionado à instituição e 

possui os seguintes aspectos relevantes para a 

evasão: infraestrutura física precária, número 

de oferta de bolsas e o número de cursos 

noturnos.  

Curac 

(2014) 

Evasão 

Universitária nos 

Cursos de 

Ciências Sociais 

Aplicadas da 

Universidade 

Federal de São 

Paulo - Unifesp.  

Cursos de Ciências Sociais 

Aplicadas (Administração, 

Ciências Atuariais, 

Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas e 

Relações Internacionais) da 

Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) nos 

anos de 2011, 2012 e 2013. 

O estudo constata que, a maior parte dos 

alunos evadidos, deixou os cursos no 1º termo 

(primeiro semestre de curso), já as principais 

causas apontadas pelos desistentes foram: 

ingresso em outras instituições de ensino, 

expectativa do curso não atingida e 

problemas particulares, familiares e de 

saúde.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) - continua.  
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Autor (es) Título Amostra Resultados 

Lopes 

(2015) 

Evasão no Curso 

de Ciências 

Contábeis da 

UnB: Uma 

análise das 

características e 

motivos dos 

alunos evadidos 

no período de 

1º/2011 à 

2º/2013. 

Curso de Ciências 

Contábeis da Universidade 

de Brasília (UnB) no 

período do primeiro 

semestre de 2011 ao 

segundo de 2013.  

O estudo aponta que do período estudado, 163 

alunos desligados. Desse número constatou-se 

que a maioria é do gênero masculino, concluiu 

o ensino médio em escola pública, 

ingressaram pelo vestibular e foram 

incentivados pela percepção de afinidade e 

pelo mercado de trabalho proporcionado pelo 

curso. Como motivo principal para evasão 

desses alunos, tem-se os problemas com 

conciliação ao tentarem trabalhar e estudar 

simultaneamente.  

Rocha 

(2015) 

Estudo da 

Evasão e Tempo 

de Permanência 

no Curso de 

Ciências 
Atuariais da 

Universidade 

Federal do 

Ceará. 

Curso de Ciências Atuariais 

da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e 

Contabilidade da 

Universidade Federal do 

Ceará, no período de 1993 a 

2014. 

O estudo demonstra que o maior percentual 

entre os ingressantes é referente ao sexo 

masculino, representando 68,5% do total. 

Outro ponto de destaque é a faixa etária dos 

alunos ingressantes que está entre alunos de 

18 a 24 anos, cerca de 55% do total. 

Observou-se uma taxa de evasão de 42,9%, 

principalmente no segundo semestre do curso. 

Como disciplinas responsáveis pela maior 

taxa de reprovação, têm-se aquelas 

pertencentes ao Departamento de Matemática.  

Barbosa, 

Nascimento, 

Azevedo 

Filho e 

Biavatti 

(2016) 

Fatores 

Determinantes 

da Evasão no 

Curso de 

Ciências 
Contábeis de 

uma Instituição 

Pública de 

Ensino Superior. 

Curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis de uma 

IES Pública localizada no 

Nordeste Brasileiro, no 

período do primeiro 

semestre de 2013 ao 

segundo semestre de 2014. 

Dos 286 estudantes evadidos, apenas 50 

fizeram parte da amostra da pesquisa, desses 

a maioria apresentou faixa etária entre 19 e 24 

anos, com perfil predominante do sexo 

masculino, solteiro e sem filhos. O estudo 

apontou uma maior incidência de evasão na 

modalidade de curso e/ou instituição. Já os 

fatores que mais justificaram as evasões são 

relacionados com questões vocacionais e de 

dificuldade de aprendizagem. 

Souza 

(2017) 

Estudo Sobre a 

Evasão em 

Cursos de 

Graduação 

Presenciais na 

Universidade 

Federal de Goiás 

- UFG 

Cursos de Graduação dos 

quatro Campus de estudo da 

Universidade Federal de 

Goiás, no período de 2014 a 

2016. 

O estudo apresenta que os cursos com as 

maiores taxas médias de evasão foram: 

Ciências Sociais, Direção de Arte, Filosofia, 

Física, Letras, Pedagogia e Química – não 

apresentando nenhum curso da área de 

Ciências Sociais Aplicadas. Como motivos 

que levaram à evasão, tem-se: escolha por 

outro curso, dificuldade financeira e 

dificuldade de transporte UFG-CASA. Os 

fatores sócio-político e econômico são os 

mais citados como causadores da evasão nos 

cursos de graduação presenciais na UFG. 

 

Prestes e 

Fialho 

(2018) 

Evasão na 

educação 

superior e gestão 

institucional: o 

caso da 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

Cursos Presenciais de 

Graduação da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), 

no período do Reuni, de 

2007 a 2012, e após seu 

término.  

Os resultados do estudo mostraram que na 

vigência do programa Reuni, houve poucas 

alterações na taxa anual de evasão, ficando em 

torno de 15%, contudo, após o período do 

programa, apresentou-se crescente elevação 

na taxa. Quando observado por Centro de 

Ensino, os dados apresentam um menor 

número de diplomados do que de 

ingressantes, além de apresentar um 

panorama ambivalente com diminuição e 

aumento do fenômeno de evasão.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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Por meio dessa demonstração, entende-se que, na literatura, há diversas causas, fatores 

e até mesmo perfis de alunos que têm influência sobre a evasão nas Universidades Públicas 

Brasileiras. Ademais, por mais que existam convergências, a singularidade de cada instituição 

também determina essa diversidade de motivos que levam à evasão.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. Caracterização e Abordagem da Pesquisa 

Para o cumprimento dos objetivos do presente estudo, foi desenvolvida uma pesquisa 

de caráter exploratório descritivo, uma vez que, esse tipo de pesquisa traz maior familiaridade 

com o problema, tornando-o mais explícito ou objetivando construir hipóteses (GIL, 2007). 

Quanto à natureza da pesquisa, foi utilizada uma abordagem mista, tendo em vista que se 

utilizou análise tanto qualitativa - porque houve levantamento de dados subjetivos quanto ao 

tema, buscando evidenciar algumas das características dos alunos evadidos das universidades 

aqui estudadas -, quanto quantitativa - porque há abordagem numérica quanto a relação do 

número total dos alunos evadidos, bem como, o percentual de cada grupo característico dos 

estudantes evadidos. 

Utilizou-se no trabalho a pesquisa exploratória que, de acordo com Gonsalves (2001, p. 

65), pode ser caracterizada como aquela que desenvolve e esclarece as ideias, tendo como 

objetivo “oferecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado 

fenômeno que é pouco explorado”. Ainda de acordo com a autora, a pesquisa exploratória pode 

ser denominada como “pesquisa base”, pois é através desse tipo de pesquisa que se obtêm dados 

essenciais que dão uma base para estudos mais aprofundados (Gonsalves, 2001).  

3.2. Seleção da Amostra 

O universo delineado no presente estudo foi baseado nas universidades públicas 

brasileiras presentes no Censo da Educação Superior do INEP. Inicialmente, pensou-se em 

utilizar o curso de Ciências Atuariais como critério para a escolha da amostra e, a partir disso, 

tendo a UNIFESP como uma das IES do universo a ser estudado, buscou-se identificar outra 

IES pública presente nos relatórios do Censo que possuísse o curso de Ciências Atuariais em 

sua grade de cursos. 

Ao todo, no período escolhido (2010-2018), 299 IES públicas faziam parte do Censo, 

contudo, de maneira a padronizar a amostra, observou-se que a Universidade de São Paulo 

(USP) se encaixaria melhor nos critérios escolhidos, uma vez que, as duas instituições fazem 

parte de regiões demograficamente semelhantes, sendo assim, possuem população similar 

(renda, custo de vida, educação fundamental e média etc.). Cabe dizer também que a escolha 

do período, 2010 a 2018, foi realizada com o objetivo de analisar a evolução da evasão do curso 

nas referidas instituições, com base nos dados consolidados do INEP mais recentes, através de 
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um período mais abrangente, além de ser a década que constituiu o início do curso ora estudado 

na Universidade Federal de São Paulo. 

3.3. Caracterização da Amostra  

O curso Bacharelado em Ciências Atuariais da USP é ofertado pela Faculdade de 

Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA/USP). 

Através de uma reforma administrativa houve o desmembramento do curso de Ciências 

Contábeis e Atuariais em dois cursos distintos, surgindo, então, o curso de Ciências Atuariais. 

Porém, esse ficou com suas atividades paralisadas do ano de 1993 ao ano de 2005, tendo suas 

atividades reiniciadas em 2006. 

O curso Bacharelado em Ciências Atuariais da UNIFESP, por sua vez, é ofertado pela 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), campus Osasco, e proporciona ao 

aluno um envolvimento ao contexto técnico de identificação, análise, mensuração e gestão de 

riscos secundários, previdenciários e financeiros. A autorização do curso ocorreu através de Ata 

do CONSU em 2009, foi reconhecido pela Portaria MEC n° 1.110, de 25 de outubro de 2017, 

publicada no D.OU. em 26/10/2017 (Unifesp, 2021), e foi implantado no primeiro semestre de 

2013.  

3.4. Coleta de e análise de dados 

Na obtenção de dados foram utilizados os dados fornecidos pelo INEP no Censo de 

Educação Superior referente aos anos de 2010 a 2018, das duas universidades em questão, 

retirados do site do próprio INEP. Como os arquivos apresentaram dimensões muito grandes, 

os dados foram extraídos através da ferramenta “R”, já especificando a amostra de alunos dos 

cursos de Ciências Atuariais da USP e da UNIFESP do período proposto. Após isso, foi 

realizada a análise dos dados. Assim, buscando diagnosticar a evasão do curso de Ciências 

Atuariais da USP e da UNIFESP, além das características desses alunos, optou-se por utilizar 

a interpretação direta do agrupamento de dados, por meio de tabelas que resumem o 

comportamento de evasão em diversas categorias. 

Dessa, após a coleta dos dados, utilizou-se cálculo matemático simples para a obtenção 

do total de alunos evadidos no período escolhido, de maneira a comparar as duas universidades 

da amostra, e também, em cada característica proposta pela análise: sexo, raça/cor e idade, 

conforme o estudo de Silva Filho et al. (2007, p. 645):  
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Como os dados do Inep são obrigatoriamente agregados, não é possível acompanhar 

a evasão por uma coorte representada pelo acompanhamento individual dos alunos. 

Assim sendo, utiliza-se, como cálculo básico desse estudo, a comparação entre o 

número de alunos que estavam matriculados num determinado ano, subtraídos os 

concluintes, com a quantidade de alunos matriculados no ano seguinte, subtraindo-se 

deste último total os ingressantes desse ano. Assim, mede-se a perda de alunos de um 

ano para outro: a evasão anual. 

 

Assim, o cálculo da evasão referente ao ano n é dado por: 

𝐸(𝑛) =  (𝑀(𝑛) − 𝐶(𝑛)) − (𝑀(𝑛+1) − 𝐼(𝑛+1)), 

onde E é evasão, M é número de matriculados, C é o número de concluintes, I é o número de 

ingressantes, n é o ano em estudo e n+1 é o ano seguinte.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DO ESTUDO 

Inicialmente, é importante destacar que os dados referentes ao período estudado na 

Tabela 4, a seguir, 2010 - 2018, só passam a englobar os dados do curso de Ciências Atuariais 

da UNIFESP em 2013, ano em que houve a abertura do curso. Como resultado, observa-se nos 

dados extraídos do INEP, um total de 1067 alunos matriculados, em números absolutos, ao 

longo dos nove anos estudados nas duas IES. Desse número, 28,4% (303 em números 

absolutos) representam os alunos evadidos das duas universidades. É possível visualizar a 

evasão escolar, anualmente, dessas instituições na Tabela 4: 

Tabela 4 - Evasão Universitária Anual 

Universidade Ano Matriculados Evadidos % Evadidos 

USP 2010 203 21 10,34% 

USP 2011 216 20 9,26% 

USP 2012 226 24 10,62% 

USP e UNIFESP 2013 268 17 6,34% 

USP e UNIFESP 2014 367 14 3,81% 

USP e UNIFESP 2015 446 55 12,33% 

USP e UNIFESP 2016 496 50 10,08% 

USP e UNIFESP 2017 544 39 7,17% 

USP e UNIFESP 2018 609 63 10,34% 

 Total 1067 303 28,40% 

        Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 De maneira a melhorar a visualização dos dados percentuais de alunos evadidos, criou-

se o seguinte gráfico com os dados de evasão consolidados por ano na USP e na UNIFESP: 

 

Gráfico 5 - Evasão Universitária Anual em % - USP e UNIFESP 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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 No Gráfico 5 é possível identificar que o ano de 2015 foi o que apresentou maior taxa 

percentual (12,33%) de alunos evadidos nas universidades estudadas. Verifica-se também uma 

queda brusca nos números de alunos evadidos em 2014, contudo não foi encontrada por este 

trabalho uma explicação plausível para tais resultados. No Gráfico 5, foram consolidados os 

dados das duas universidades da amostra, mas a seguir, é possível visualizar de maneira 

individual os números referentes à evasão em cada universidade estudada.  

Tabela 6 - Evasão Universitária Anual - UNIFESP 

Universidade Ano Matriculados Evadidos % Evadidos 

UNIFESP 2013 37 2 5,41% 

UNIFESP 2014 122 22 18,03% 

UNIFESP 2015 180 30 16,67% 

UNIFESP 2016 240 26 10,83% 

UNIFESP 2017 295 23 7,80% 

UNIFESP 2018 356 37 10,39% 

 Total 464 140 30,17% 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A Tabela 6 apresenta os dados referentes ao curso de Ciências Atuariais da Unifesp. No 

primeiro ano do estudo, constam apenas 37 matrículas, porque apenas um dos períodos 

(noturno) teve início neste ano, isso porque a duração dos cursos integral e noturno são 

diferentes, sendo quatro e cinco anos, respectivamente. Do total de alunos matriculados em 

todos os períodos estudados (464 estudantes, considerando os entrantes e as rematrículas) cerca 

de 30% dos alunos evadiram o curso. Importante destacar que a evasão aqui apresentada não 

leva em consideração se houve transferência de cursos ou trancamentos, apenas analisou-se os 

números presentes no Censo de Educação Superior do INEP através da fórmula matemática já 

descrita em tópico anterior.   
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Gráfico 7 - Evasão Universitária Anual em % - UNIFESP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 Como pode ser visto no Gráfico 7 o segundo ano do período estudado, 2014, apresentou 

a maior taxa de evasão dentre os anos, representando 18,03% do número de alunos 

matriculados. Se considerar o início do curso em 2013, que apresentou apenas dois alunos 

evadidos, o ano de 2017 foi o segundo ano que apresentou o menor número de alunos evadidos 

na Unifesp, para o período estudado.  

Tabela 8 - Evasão Universitária Anual - USP 

Universidade Ano Matriculados Evadidos % Evadidos 

USP 2010 203 21 10,34% 

USP 2011 216 20 9,26% 

USP 2012 226 24 10,62% 

USP 2013 231 15 6,49% 

USP 2014 245 -8 -3,27% 

USP 2015 266 25 9,40% 

USP 2016 256 24 9,38% 

USP 2017 249 16 6,43% 

USP 2018 253 26 10,28% 

 Total 603 163 27,03% 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os dados apresentados na Tabela 8, são referentes ao curso de Ciências Atuariais da 

USP e, diferente dos dados da UNIFESP, é possível observar que há um número constante de 

matrículas anualmente, principalmente a partir de 2014, tendo uma média de 250 alunos 

matriculados. Esse número possibilita uma melhor interpretação dos dados dos alunos evadidos 

do curso, que, por exemplo, apresentou em 2014 uma evasão negativa de oito alunos. Outro 

ponto a se destacar é que, apesar de se diferir da UNIFESP no número de matrículas, no 

percentual geral de evasão, as duas universidades apresentam números bastante semelhantes, 
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tendo um total de 27% do total de alunos evadidos em todo o período estudado. Esse percentual 

médio está relativamente próximo ao encontrado por Noronha, Carvalho e Santos (2001) ao 

estudarem outros cursos de ciências sociais aplicadas, apresentando um total de 32% de evasão. 

Ademais, essa taxa evasão está dentro do padrão encontrado pela Comissão Especial de Estudos 

sobre Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (SESU/MEC, ANDIFES, ABRUEM, 

1996) que apresenta a taxa de evasão entre 23 a 59%. 

Gráfico 9 - Evasão Universitária Anual em % - USP 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 

No Gráfico 9 é possível notar que há uma média nas taxas de evasão apresentadas, saindo 

apenas do padrão o ano de 2014, com uma taxa negativa de -3,27%. Comparando os gráficos 7 

e 9, verifica-se que o padrão apresentado na USP pode ser observado na UNIFESP a partir de 

2016. Outrossim, os dados apresentados no Gráfico 6 trazem uma visão mais sólida dos alunos 

evadidos, porque o curso objeto do estudo, diferente da UNIFESP, está presente na USP desde 

o ano de 2006. 

Tabela 10 - Evasão Universitária por Gênero - UNIFESP 

Universidade Período Sexo Matriculados Evadidos % Evadidos 

UNIFESP 2013-2018 Feminino 191 46 24,08% 

UNIFESP 2013-2018 Masculino 273 94 34,43% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 Com relação ao gênero dos alunos evadidos na Unifesp, visualiza-se na Tabela 10 que 

cerca de 60% dos alunos matriculados no período estudado são do sexo masculino e 40% do 

sexo feminino. Da mesma forma que o número de matrículas é maior para o sexo masculino a 

taxa de evasão também é, representando 67% do total de alunos evadidos. Se observado 
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separadamente, dos alunos do sexo masculino cerca de 35% evadiram ao longo dos anos, já do 

sexo feminino 25% dos estudantes evadiram no período analisado. Tais resultados corroboram 

com o estudo de Veloso e Almeida (2002), que encontraram maior evasão para estudantes do 

sexo masculino, assim como, o estudo de Barbosa et al. (2016) que também teve o sexo 

masculino como predominante nos dados dos alunos evadidos, e Rocha (2015), que apresenta 

maior número de ingressantes do sexo masculino (cerca de 68%) para o curso de Ciências 

Atuariais de seu estudo. 

Tabela 11 - Evasão Universitária por Gênero - USP 

Universidade Período Sexo Matriculados Evadidos % Evadidos 

USP 2010-2018 Feminino 177 39 22,03% 

USP 2010-2018 Masculino 426 124 29,11% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A diferença entre os sexos é ainda maior na USP, como pode ser visto na Tabela 11. 

Assim como na UNIFESP, a evasão por sexo dos alunos da USP é predominantemente do sexo 

masculino. Cerca de 75% do total de alunos evadidos é do sexo masculino e 25% do sexo 

feminino, sendo os estudantes do sexo masculino 70% do total do curso. De maneira a analisar 

cada sexo, ao todo 29,11% dos alunos do sexo masculino evadiram ao longo dos anos 

observados, e 22,03% do total de alunos do sexo feminino evadiram nesse período. O resultado 

para a USP, assim como o da UNIFESP, também corrobora com outro estudo em outro curso 

de Ciências Sociais Aplicadas, o de Lopes (2015), que tem maior predominância na evasão de 

alunos do sexo masculino. 

Tabela 12 - Evasão Universitária por Raça/cor - UNIFESP 

Universidade Período Raça/Cor Matriculados Evadidos % Evadidos 

UNIFESP 2013-2018 Amarela 26 5 19,23% 

UNIFESP 2013-2018 Branca 295 89 30,17% 

UNIFESP 2013-2018 Parda 95 21 22,11% 

UNIFESP 2013-2018 Preta 25 5 20,00% 

UNIFESP 2013-2018 
Não declarado / 

Sem informação 
23 20 86,96% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 Ao analisar a taxa de evasão por raça/cor, é possível notar na Tabela 6 que mais de 50% 

dos alunos matriculados no curso se declararam “Brancos”. Desse percentual, 30% evadiram 

ao longo do período, representando também, entre as raça/cor presentes, uma taxa de 64% dos 
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alunos evadidos. Com relação ao comparativo matrícula/evasão, os alunos que não declararam 

a raça/cor, ou que não apresentaram esse tipo de informação, foram os que apresentaram maior 

taxa de evasão, sendo que dos vinte e três alunos matriculados, 86,96% evadiram. As demais 

raça/cor (Amarela, Parda e Preta) apresentam uma média de 20% de evasão, cada uma, na 

relação matriculados/evadidos. 

 

Tabela 13 - Evasão Universitária por Raça/cor - USP 

Universidade Período Raça/Cor Matriculados Evadidos % Evadidos 

USP 2010-2018 Amarela 44 2 4,55% 

USP 2010-2018 Branca 360 93 25,83% 

USP 2010-2018 Indígena 1 -1 -100,00% 

USP 2010-2018 Parda 40 -9 -22,50% 

USP 2010-2018 Preta 5 0 0,00% 

USP 2010-2018 
Não declarado / 

Sem informação 
153 78 50,98% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

Na Tabela 13 é possível ver que mais uma raça/cor compõe essa categoria de análise - 

Indígena. Contudo, vale dizer aqui que os dados apresentados para essa raça/cor e para a Parda 

apresentam evasão negativa possivelmente pela seguinte explicação: o aluno deveria realizar a 

declaração de raça/cor todos os anos, contudo em alguns anos ele não declara, aumentando o 

número de alunos “Não declarado/Sem informação”, bem como, gerando uma evasão negativa 

para algumas raças/cor, como pode ser visto na tabela. Como na UNIFESP, mais de 50% dos 

alunos matriculados em Ciências Atuariais na USP se declararam “Brancos”. Desse percentual, 

cerca de 57% do total de alunos matriculados no curso evadiram, e 25% do total de alunos 

Brancos evadiram ao longo dos anos. Algo a ser comentado também, é que dos alunos que se 

declaram da cor Preta nenhum evadiu durante o período estudado, gerando assim, uma taxa 

nula de evasão.  
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Tabela 14 - Evasão Universitária por Faixa Etária - UNIFESP 

Universidade Período Faixa Etária Matriculados Evadidos % Evadidos 

UNIFESP 2013-2018 Menos de 18 anos 1 1 100,00% 

UNIFESP 2013-2018 Entre 18 e 24 anos 370 93 25,14% 

UNIFESP 2013-2018 Entre 25 e 31 anos 62 27 43,55% 

UNIFESP 2013-2018 Entre 32 e 38 anos 22 14 63,64% 

UNIFESP 2013-2018 Entre 39 e 45 anos 5 4 80,00% 

UNIFESP 2013-2018 Acima de 45 anos 4 1 25,00% 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 Referente à idade do aluno evadido na UNIFESP, verifica-se na Tabela 14 uma maior 

concentração de alunos com idade entre 18 e 24 anos, do total de alunos matriculados no curso, 

essa faixa etária representa cerca de 80%, o que condiz com o esperado, uma vez que essa idade 

representa os alunos recém-formados no Ensino Médio. Entre os alunos de 39 e 45 anos, e os 

alunos acima de 45 anos, têm-se 1% para cada faixa etária do total de alunos matriculados. Com 

relação à evasão total, assim como a maior concentração de alunos matriculados, 66% do total 

dos alunos evadidos faz parte da faixa etária de alunos entre 18 e 24 anos. Contudo, na relação 

matriculados/evadidos por faixa etária, os alunos entre 39 e 45 anos apresentam a maior taxa 

de evasão do período, sendo 80% a taxa de evasão para essa categoria. Já os alunos entre 18 e 

24 anos apresentam a segunda menor taxa de evasão, com 25% de alunos evadidos se 

comparado ao total de alunos matriculados dessa faixa etária.  

Tabela 15 - Evasão Universitária por Faixa Etária - USP 

Universidade Período Faixa Etária Matriculados Evadidos % Evadidos 

USP 2010-2018 Menos de 18 anos 2 0 0,00% 

USP 2010-2018 Entre 18 e 24 anos 464 114 24,57% 

USP 2010-2018 Entre 25 e 31 anos 80 32 40,00% 

USP 2010-2018 Entre 32 e 38 anos 35 11 31,43% 

USP 2010-2018 Entre 39 e 45 anos 11 4 36,36% 

USP 2010-2018 Acima de 45 anos 11 2 18,18% 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 Muito parecido com o perfil de idade dos alunos da UNIFESP, pode-se observar na 

Tabela 15 que os alunos da USP também têm sua maioria presente na faixa etária de 18 a 24 

anos, representando 77% do total de alunos matriculados no curso. Contudo, diferente da 

interpretação dos dados da Tabela 14, na USP a maior taxa de evasão, na relação 
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matriculados/evadidos, está concentrada na faixa etária entre 25 e 31 anos, representando 40% 

de evasão ao longo do período analisado. Já do total de alunos evadidos do curso, a taxa de 70% 

é referente aos alunos entre 18 e 24 anos. Essa característica de faixa etária, predominante no 

presente estudo, também pode ser observada nos estudos de Rocha (2015) e Barbosa et al. 

(2016).   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente estudo foi o de analisar os dados do Censo da Educação Superior 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com 

enfoque nos dados do curso de Ciências Atuariais das Universidades UNIFESP e USP, referente 

aos anos de 2010 a 2018, além, da verificação da evasão universitária desse curso nas duas 

instituições citadas, com foco na análise anual, bem como, em três atributos dos alunos 

evadidos: sexo, raça/cor e faixa etária.  

Para chegar ao objetivo proposto, foram analisados os dados do curso de ambas as 

universidades no período supracitado. Para tanto, foram obtidos os números de alunos evadidos 

e, após isso, realizada a tabulação e análise percentual da evasão anual, fazendo comparativo 

entre as universidades da amostra e também da evolução anual de cada uma.  

Mediante as análises mencionadas averiguou-se que a evasão universitária para o curso 

de Ciências Atuariais - apesar das instituições estarem em momentos diferentes para o curso, 

considerando a abertura do curso na UNIFESP apenas em 2013 -, segue uma tendência bem 

semelhante para ambas as instituições, com cerca de 30% de evasão para todo o período 

analisado. Além disso, há uma tendência nas duas universidades de uma média de evasão anual 

de 10% para o curso.  

Com relação a evasão por sexo, é importante destacar a semelhança entre as duas 

universidades da amostra, tendo um maior percentual de evasão para o sexo masculino, 

representando um total de 67% e 75% para a UNIFESP e para a USP, respectivamente, com 

relação ao total de alunos evadidos. Importante destacar também, que esse número está 

diretamente ligado ao percentual de alunos matriculados nos cursos, que apresentam o sexo 

masculino como maioria nas duas universidades. Para o sexo feminino, com relação ao número 

de matriculados e evadidos, observou-se a evasão de 25% e 22% para a UNIFESP e para USP, 

respectivamente, no período analisado.  

Sobre a análise por raça/cor dos alunos evadidos, verificou-se uma semelhança entre a 

maioria dos alunos matriculados em ambas as universidades, no qual, mais de 50% se 

declararam “Brancos”. Com relação ao número percentual de alunos evadidos, na UNIFESP a 

maior taxa esteve presente na categoria “Não declarados/sem informação” com cerca de 87% 

do total de alunos na relação “matrícula/evasão”. Na USP, nesta mesma categoria e relação - 

"matrícula/evasão"-, apresentou-se cerca de 51% de alunos evadidos. Já com relação a evasão 

total, aqueles que se declararam “Brancos” obtiveram a maior taxa de evasão para as duas 

universidades, representando cerca de 19% e 15% para UNIFESP e USP, respectivamente. 
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Como último atributo analisado, foi verificado que a maior concentração de alunos está 

presente na faixa etária de 18 a 24 anos, em ambas as instituições. Assim como a maioria dos 

alunos matriculados, essa faixa etária foi a que mais apresentou alunos evadidos com relação 

ao número total de evasão. Para a UNIFESP, verificou-se uma taxa de 66% dos alunos, e na 

USP uma taxa de 70% do total de alunos que fazem parte desta mesma faixa etária. Para a 

análise da relação “matrícula/evasão”, durante o período estudado, observou-se que na 

UNIFESP a maior taxa de evasão está concentrada na faixa etária entre 39 e 45 anos, com 80% 

de evasão, e na USP foi apresentada a maior evasão na faixa etária de 25 a 31 anos com 40%.  

Desse modo, considerando as análises feitas há evidências de que há um padrão de 

evasão para o curso de Ciências Atuariais nas duas instituições estudadas. Apesar do resultado 

satisfatório para o presente estudo, uma vez que os objetivos propostos, tanto principal, quanto 

específicos foram cumpridos, haja visto que o recorte do período foi pequeno, bem como a 

amostra, torna-se necessária a realização futura de mais pesquisas envolvendo a análise da 

evasão universitária do curso de Ciências Atuariais, a fim de averiguar se realmente há um 

padrão para o nível de evasão nesse curso, realizando maiores comparativos entre outras 

universidades. 
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