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RESUMO 

O Ensino Superior brasileiro expandiu-se fortemente nos últimos anos e a adoção de 
políticas públicas para acesso e permanência do estudante trouxeram, às instituições 
de ensino superior, um número elevado de estudantes provenientes de escolas 
públicas e em condições socioeconômicas adversas. Frente a essas circunstâncias, 
é primordial que as IES aprimorem mecanismos para oferecer meios de incentivo a 
permanência e o êxito dos estudantes a fim de dirimir os índices de evasão desses no 
ensino superior. Propõe-se com este estudo investigar as ações institucionais de 
permanência e êxito desenvolvidas para a permanência dos alunos ingressantes 
pelas cotas de baixa renda nos cursos de graduação do Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC) câmpus Caçador, observando as razões da evasão indicadas no 
sistema acadêmico e verificar o aproveitamento/êxito dos alunos cotistas e não 
cotistas durante o curso sob a ótica da sustentabilidade social. Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica, levantando os principais trabalhos realizados com esse 
intuito capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema. 
Utilizaram-se como fontes principais: legislação nacional; documentos institucionais 
(normativas, resoluções, documentos norteadores); entrevistas com servidores 
efetivos no câmpus, alunos ativos e egressos dos cursos de graduação de Engenharia 
da Produção e Sistemas de Informação, entre os anos de 2018 e 2020; dados do 
SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), da Plataforma Nilo 
Peçanha e controle estatístico do registro acadêmico do câmpus Caçador. Foram 
colhidas 46 respostas de pesquisa, um total de 57,5% da amostra pretendida. Em se 
tratando de ingresso nos cursos do Câmpus Caçador, a opção mais escolhida é por 
vagas remanescentes e por ampla concorrência, a opção de cotas de escola pública, 
renda inferior a 1,5 salário mínimo e não preto, pardo e indígena é a segunda da lista. 
Verificou-se que, em relação ao gênero, a entrada do sexo masculino é mais elevada, 
sendo, notoriamente, a evasão também. Notou-se, ainda, a evasão se dá em número 
maior pelos ingressantes não cotistas. Verificou-se que em se tratando de ações para 
aumentar a permanência dos alunos cotistas e não cotista, os servidores do Câmpus 
Caçador trabalham em conjunto e que o setor da Coordenadoria Pedagógica foi o 
mais indicado no cômputo da realização das ações para diminuir a evasão e aumentar 
a permanência dos alunos de graduação. 
 
 
Palavra-chave: Graduação. Evasão. Sustentabilidade social. Permanência. IFSC. 
Cotas sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  

 

The Brazilian Higher Education has expanded strongly in recent years and the 
adoption of public policies for student access and permanence, the higher education 
institutions received a high number of students from public schools and in adverse 
socioeconomic conditions. In view of these circumstances, it is essential that HEIs 
improve mechanisms to offer means of incentive for the permanence and success of 
students, in order to resolve their dropout rates in higher education. It is necessary with 
this study to investigate the institutional actions of permanence and success developed 
for the permanence of students entering through low-income quotas in undergraduate 
courses at the Federal Institute of Santa Catarina (IFSC) campus Hunter, observing 
the reasons for evasion indicated in the academic system and verify the achievement 
/ success of quota and non-quota students during the course, from the perspective of 
social sustainability. A bibliographic research was carried out, surveying the main 
works carried out, capable of providing current and relevant data related to the theme. 
The main sources used were: national legislation; institutional documents (regulations, 
resolutions, guiding documents); interviews with effective civil servants on campus, 
active students and graduates of undergraduate courses in Production Engineering 
and Information Systems, between the years 2018 and 2020; data from SIGAA 
(integrated system for the management of academic activities), the Nilo Peçanha 
Platform and statistical control of the academic record of the Caçador campus. 46 
research responses were collected, a total of 57.5% of the intended sample. When it 
comes to entering the Campus Hunter courses, the most chosen option is for remaining 
places and wide competition, the option of public school fees, income below 1.5 MW 
and not close, brown and indigenous is the second of the list. He found that in relation 
to gender, as well as the entrance of the male sex is higher, evasion is also notorious. 
And that evasion occurs in greater numbers by non-quota freshmen. He found that in 
the case of actions to increase the permanence of quota students and non-quota 
students, the servers of Câmpus Caçador work together, and that the Pedagogical 
Coordination sector was the most indicated in the calculation of the actions to reduce 
evasion and increase permanence of undergraduate students 
 
Keywords: University graduate. Evasion. Social sustainability. Permanence. IFSC. 

Social shares. 
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INTRODUÇÃO 

Regidos por um Estado Democrático de Direito, conforme a CRFB/88, 

assegura-se o exercício dos direitos sociais e individuais, o direito de ir e vir, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a justiça e, por fim, a igualdade como 

valores proeminentes de uma sociedade fraterna, livre de preconceitos e pluralista 

fundamentados na cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como do pluralismo político.  

Conforme preceitua no artigo 5° da CRFB/88, tem-se como objetivos 

fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa, igualitária, redução de 

desigualdades sociais, erradicação da pobreza e a marginalização, promoção do bem 

de todos, livre de preconceitos relativos à raça, cor e quaisquer outras formas de 

discriminação.   

 A educação é direito fundamental de natureza social, sendo fielmente um dos 

principais propulsores do crescimento e do desenvolvimento econômico e social de 

um país, seja ela ofertada por instituições públicas ou privada. Existe uma grande 

discussão em torno das diferenças e das adequações das instituições de ensino 

superior às necessidades do país. O contexto educacional brasileiro teve grandes 

mudanças.   

De acordo com Afonso (2018), descrever o sistema de ensino de nível superior 

no Brasil é uma tarefa vasta e trabalhosa devido à diferença de sua estrutura e da 

organização dos sistemas e dos processos. A educação preza pelo desenvolvimento 

do sujeito, garantindo-lhe o exercício da cidadania, além de ser um meio para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores o que influencia as gerações futuras. 

Prescreve o art. 205 da Constituição Federal: 

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, p.154) 

Nesse sentido, compreende-se que a educação, direito social estabelecido 

constitucionalmente, com objetivo de pleno desenvolvimento da pessoa humana, sua 

construção para a cidadania e a obtenção de qualificação para o trabalho, 

principalmente quando oferecida por organizações públicas de ensino, precisa 

corresponder às demandas pedagógicas e sociais próprias dos sujeitos de direitos 

que constituem seu pensamento crítico. Para tanto, é imprescindível que o aluno 
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tenha condições plenas para se desenvolver enquanto sujeito. 

O crescimento do sistema brasileiro universitário, nos últimos anos, traz novas 

exigências para as instituições de ensino superior com a ampliação número de vagas, 

a criação de novos cursos desse segmento, a ascensão das Instituições de Ensino 

Superior (IES)  e a implantação de políticas públicas direcionadas à inclusão social. 

Nessa conjuntura, um dos grandes desafios das instituições de ensino superior é gerir, 

de maneira estratégica e tática, o conhecimento criado pela humanidade ao longo de 

sua história.  

Diferentes estudos, como os de Almeida (2012), Belettati (2011) e Ezcurra 

(2009), indicam que esse crescimento tem se dado predominantemente com o 

ingresso de alunos pertencentes a camadas de renda menos favorecidas da 

população, vindos de escola pública, que, por vezes, encaram grandes desafios para 

o bom desempenho e continuidade de seus estudos no nível superior. A inserção 

desses novos sujeitos no ensino superior contou com estratégias como o Programa 

de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), os quais têm sido indispensáveis para a expansão e a consolidação da 

ampliação do ensino superior. No setor público, ocorre uma ampliação das vagas, 

sobretudo nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e o desenvolvimento 

de políticas de ação afirmativa, na modalidade cotas, as quais concretizam o acesso 

das diferentes camadas sociais à universidade pública, com destaque para o aluno 

que cursou a sua formação básica na escola pública.  

Ao examinar esse modelo, Lima e Machado (2014) observaram ser visível que 

as políticas voltadas à  educação superior vêm sendo orientadas por dois critérios: 

ampliar e democratizar o acesso como maneira de inclusão de diversos segmentos 

populacionais que historicamente não tiveram oportunidades de ingressar no ensino 

superior, sendo uma tentativa também elevar os níveis de escolaridade da população 

e uma tendência de vantagem do setor privado sob a presença direta de necessidades 

mercadológicas.  

Apesar de a CRFB de 1988, em seu art. 206, ter deixado claro como um dos 

princípios do ensino “a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola”, parece que ainda estamos distantes de assegurar o cumprimento desse 

artigo. 

Krainski (2011) relata que a realidade brasileira marcada por grandes 

desigualdades econômicas e sociais - característica de grande parte das sociedades 
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modernas - torna a questão da inclusão das populações marginalizadas uma 

prioridade para as políticas públicas, sendo necessário prover condições não somente 

na geração de emprego, mas onde os indivíduos estejam qualificados para entrarem 

no mercado de trabalho, como também possam participar, em situação de igualdade, 

da riqueza social, econômica, política e cultural coletivamente construída. 

Nesse contexto de crescimento significativo de matrículas de estudantes de 

camadas menos privilegiadas, é preciso considerar o quanto as condições 

encontradas por esses alunos de graduação nas instituições de ensino superior 

favorecem a permanência e êxito. Assim, relacionada a questão em comento, a 

presenta proposta de pesquisa intitula-se: “EM ANÁLISE A SUSTENTABILIDADE 

SOCIAL: A RELAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS DE COTAS DE BAIXA RENDA E A 

PERMANÊNCIA E EXITO DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DO IFSC CÂMPUS 

CAÇADOR” e está correlata com a linha de pesquisa pretendida no programa de 

Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade da UNIARP. 

O objetivo institucional deste é, ao final das etapas, obter o título de Mestre em 

Desenvolvimento e Sociedade pelo Curso de Mestrado Acadêmico em 

Desenvolvimento e Sociedade da UNIARP. 

O objetivo geral, apurado na questão que norteia a pesquisa, buscará identificar 

as ações institucionais de permanência e êxito desenvolvidas para a permanência dos 

alunos ingressantes pelas cotas de baixa renda nos cursos de graduação do Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC) Câmpus 1  Caçador. Além disso, observar a 

progressão por meio do índice de Rendimento Acadêmico (IRA), as razões da evasão 

indicadas no sistema acadêmico e verificar o aproveitamento/êxito dos alunos cotistas 

e não cotistas durante o curso sob a ótica da sustentabilidade social. 

Explicitando, para maior exatidão, o objetivo manifestou-se a partir do campo 

de trabalho exercido desde meados de 2006, com formação em Pedagogia, momento 

no qual se defendeu o trabalho de conclusão de curso sobre os motivos dos fracassos 

                                            
1 Seguindo a orientação do Ministério da Educação, o IFSC decidiu adotar a grafia ―câmpus, tanto no 
singular, quanto no plural, sem o grifo itálico para denominar todas as suas Unidades de Ensino. Tal 
adoção leva em conta a Nota Lexicológica emitida pela professora Dra. Enilde Faulstich da 
Universidade de Brasília. Argumenta a professora: "o uso do termo câmpus para o singular e para o 
plural está perfeitamente de acordo com os cânones da gramática moderna, porque: i) a palavra já está 
incorporada ao vernáculo; ii) o acento (circunflexo) em câmpus está no mesmo paradigma de outras  
palavras terminadas em – us; no plural, câmpus mantém o mesmo modelo de vírus, bônus, cí- 
trus/citros etc. com marca nos determinantes – os campus, os vírus, os bônus, os citros. Portanto, a 
adoção da palavra câmpus para uso tanto no singular quanto o plural está conforme com o uso 
gramatical do português" (IFSC, 2013). 
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e sucessos na educação básica. Mais tarde, ingressou-se no curso de Direito, tendo 

como trabalho final de curso “A efetividade do princípio da igualdade face à Lei de 

Cotas para ingresso de negros em universidades públicas”. Profissionalmente, atuou-

se em escolas públicas situadas em bairro com extrema vulnerabilidade social.  

Atualmente, exerce-se a função de coordenadora pedagógica no Instituto Federal de 

Ciência e   Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Câmpus Caçador e integrante da 

comissão de análise dos documentos de alunos cotistas, sendo que a pergunta de 

pesquisa será: Quais os índices de evasão e os motivos indicados pelos alunos 

ingressantes nos cursos de graduação através das cotas de baixa renda no câmpus 

IFSC Caçador? 

Para a resolução do problema, originaram-se os seguintes questionamentos: 

 O sistema de cotas ajuda na inserção social do estudante de 

baixa renda? 

  Por que os alunos cotistas que ingressam evadem? 

  Os programas de permanência e êxito ofertados na instituição 

apresentam resultados? 

 Quais os principais motivos elencados para a evasão dos alunos 

de graduação cotistas e não cotistas? 

Os questionamentos, acima mencionadas, despertaram o desenho dos 

seguintes objetivos específicos, complementares do certame, desdobrando-se o tema 

desta maneira: 

a) descrever a educação como direito social no Brasil; 

b) diagnosticar o perfil dos alunos ingressantes pelas cotas de baixa 

renda nos cursos de graduação do Câmpus IFSC Caçador; 

c) mapear os índices de evasão, conclusão com êxito e retenção dos 

alunos dos cursos de graduação que ingressaram pelas cotas de 

baixa renda no IFSC Caçador; 

d) listar os programas de permanência e êxito disponibilizados aos 

alunos cotistas de graduação. 

e) caracterizar as políticas públicas afirmativas, em especial a política 

de cotas par alunos de baixa renda. 

O universo da pesquisa tomou por referência o Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina – Câmpus Caçador, o qual oferece formação técnica 

inicial e continuada, de nível médio integrado até especialização lato sensu. O público 
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alvo foram os alunos de graduação em Engenharia da Produção e Sistemas de 

Informação, os quais adotaram as ações afirmativas de acesso, permanência e êxito 

a partir do processo de ingresso de 2018/1 a 2020/1. 

Utilizaram-se informações qualitativas e dados quantitativos como recursos 

metodológicos. Considerou-se que ambas abordagens não se excluem e poderiam 

funcionar em conjunto e acrescer uma a outra. A abordagem quantitativa atua em 

níveis de realidade na qual os dados trazem à face indicadores e tendências 

observáveis, já a abordagem qualitativa realça os valores, as crenças, as 

representações, as opiniões, atitudes e, comumente, é usada para que o pesquisador 

entenda os fenômenos caracterizados por um grau de complexidade 

dentro do fenômeno pesquisado.  

De acordo com Minayo (1996), Bogdan e Biklen (1994) e Cook e Reichardt 

(1986), a preocupação primária da pesquisa qualitativa seria contextualizar o objeto 

de estudo face à realidade social dinâmica, discorrendo e interpretando seus valores 

e relações, interações e implicações decorrentes da realidade, pretendendo uma 

análise significativa do objeto. 

Com a abordagem qualitativa, projetou-se identificar o perfil, as intenções, 

motivos, ações e relações dos sujeitos pesquisados e a análise das motivações e do 

conteúdo das manifestações sociais de alunos e servidores da instituição. Para o feito, 

buscou-se a técnica de entrevistas semiestruturadas. Porém, não se descartou o 

agrupamento estatístico de dados do Sistema Acadêmico no sentido de interpretar a 

partir da opinião dos sujeitos envolvidos sob forma numérica. E, com isso, a pesquisa 

quantitativa desenvolveu-se a fim de traçar a caracterização dos alunos, além do 

mapeamento do universo da pesquisa, utilizando-se de análise documental.  

Destarte, nesta tese, parágrafos cruciais são reproduzidos, apresentando o 

mesmo teor com que foram abordados nos capítulos. Nesse momento, não se indicam 

referências às fontes consultadas nas Conclusões, pois, ao longo de todo o 

desenvolvimento do texto, houve extrema cautela em indicar, devidamente, em nota 

de rodapé, todas as fontes utilizadas. 

Utilizam-se como fontes principais: legislação, documentos institucionais, 

entrevistas, questionário e fontes bibliográficas. 

O presente trabalho se organiza de forma sintetizada, como segue: 

Principia-se, no Capítulo 1, com o desenvolvimento histórico da Educação 

como Direito Social no Brasil a partir da Constituição da República Federativa do Brasil 
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de 1988 à luz da sustentabilidade social, as discussões que abrangem a origem e a 

ascensão de tal conceito, neste projeto, em especial, a Sustentabilidade Social. Ainda, 

abordam-se os princípios constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa 

humana e da cidadania, bem como a implementação no campo da educação e o 

diálogo entre sustentabilidade. 

No Capítulo 2, trata-se da Política de Cotas, o desenvolvimento histórico no 

Brasil, bem como as legislações vigentes e o processo da implementação no Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.  

No Capítulo 3, com o conceito de Permanência e Êxito, seu desenvolvimento e 

fundamentos, descreve-se como se trata deste tema nos cursos do Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, e também a relação do tema com a 

evasão, bem como os motivos mais elencados pelos estudantes. 

No Capítulo 4, busca-se tecer a descrição do histórico do câmpus IFSC 

Caçador, bem como trabalhar o perfil dos alunos que ingressam por meio da política 

de cotas nos cursos de graduação e, por fim, a correlação dos fatores que podem 

influenciar a permanência e êxito destes alunos cotistas de graduação. 
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 1 EDUCAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL NO BRASIL A PARTIR DA CRFB DE 

1988 À LUZ DA SUSTENTABILIDADE 

Neste capítulo, tratar-se-á da evolução da educação como direito social no 

Brasil a partir da CRFB de 88 à luz de discussões teóricas que englobam a origem e 

a evolução de tal conceito, bem como seus fundamentos, a saber: cidadania e 

dignidade da pessoa humana e a implementação dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil no campo da educação e as interlocuções entre 

sustentabilidade social e educação.  

1.1 FUNDAMENTOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CIDADANIA E 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS 

FUNDAMENTAIS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

A educação é um direito social estabelecido no artigo 6º, CRFB/88 e tratado de 

forma específica no Título da Ordem Social nos artigos 205 a 214 da Constituição de 

88. A regulação desses artigos da ordem social se dá em específico pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, e a alteração proposta pela 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que preservam a educação básica como direito 

público inerente, contemplando a obrigatoriedade da mesma dos 4 aos 17 anos de 

idade, onde se explicitam inúmeros aspectos que envolvem a concretização desse 

direito. Como exemplo, podem-se mencionar os princípios e os objetivos que a 

instruem, os deveres de cada um dos entes da Federação (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e a garantia desses, à disposição educacional brasileira, 

também a previsão de um sistema próprio que a financia.  

Concernente à LDB/96 (BRASIL, 2010b), preconiza-se que a educação abarca 

os processos formativos que se avoluma na vida familiar, na convivência humana, nas 

relações de trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nas organizações da 

sociedade civil, assim como nas marchas culturais. 

Assevera-se, de acordo com Calçade (2018), que os anos de 1889 e 1930 são 

marcados pelas primeiras tentativas de se pensar a Educação. Porém o ensino para 

além de ler e de escrever era para poucos, ou melhor, os menos favorecidos recebiam 

instrução básica somente para o trabalho nas fábricas e nos campos, constituindo 

mão de obra. Com a Proclamação da República, o Brasil aderiu ao federalismo e o 

poder, antes centralizado no imperador, é dividido entre o presidente e os governos 
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estaduais, que passam a ser responsáveis também pela Educação Básica daquele 

período.   

Em meados do ano de 1930, no governo de Getúlio Vargas, criou-se o 

Ministério da Educação e Saúde (1930), a que se alicerçou um sistema nacional 

público de ensino, e assim, concretizaram-se reformas as quais perduraram muitas 

décadas além de 1940.  A Reforma do Ensino Secundário de 1942, a Reforma 

Universitária, com a criação e a padronização do sistema universitário público federal, 

a criação da Universidade do Brasil e a criação do Serviço Nacional da Indústria 

(Senai), em 1942, estão entre tais iniciativas. Sinaliza Ramalho Pereira (2017) que a 

educação do primeiro governo Vargas ficou identificada com o ministro Gustavo 

Capanema e esteve à frente do Ministério da Educação por 11 anos, de 1934 a 1945, 

momento no qual mudanças significativas favoreceram a criação das universidades 

brasileiras, manifestando a inserção de um novo sistema de educação superior, 

delineado pela promulgação dos Estatutos das Universidades Brasileiras (Decreto nº 

19.851, de 14 de abril de 1931). Mas somente no ano de 1934, a primeira instituição 

de ensino superior do Brasil foi criada: a Universidade de São Paulo. 

Assim, à luz das palavras de Peres (2018), enuncia-se que o direito à educação 

na CRFB/88 como direito de todos, nas Constituições que antecederam a ditadura, 

havia a defesa do direito de todos à escolaridade, mas a gratuidade era restrita 

àqueles que evidenciassem carência de recursos. 

Com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, assim intitulada, e 

o fim do período ditatorial, novas regras estabeleceram-se, por conseguinte, como a 

construção da legislação ser atualizada para o ensino no país. Assim, demonstra 

Ferreira:  

A Constituição de 1946 simbolizava a redemocratização. Voltou-se aos 
princípios liberais e democráticos, sem esquecer algumas conquistas do 
Estado social iniciadas na Era Vargas. Devolvia-se ao Judiciário e ao 
Legislativo suas funções. O ideário social permeou o texto em equilíbrio com 
as liberdades básicas (FERREIRA, 2009, p. 14).  

Neste passo, Raposo (2005) demonstra que a Constituição de 1946 avança 

significativamente na questão educacional nos direitos e recursos, autor indica que: 

A educação volta a ser definida como direito de todos, prevalece a idéia (sic) 
de educação pública, a despeito de franqueada à livre iniciativa. São definidos 
princípios norteadores do ensino, entre eles ensino primário obrigatório e 
gratuito, liberdade de cátedra e concurso para seu provimento não só nos 
estabelecimentos superiores oficiais como nos livres, merecendo destaque a 
inovação da previsão de criação de institutos de pesquisa. A vinculação de 
recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino é restabelecida 
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(RAPOSO, 2005, p. 1).  

Conforme Camara (2013), na Constituição do Brasil de 1967, prevalece o 

molde organizacional da educação nacional, blindando os sistemas de ensino dos 

Estados, porém com alterações ao que se refere no ensino particular, instituindo que, 

para ser contemplados com bolsa de estudo, somente os que possuíam insuficiência 

de recursos financeiros. 

Sinalizaram Baldissarelli, Santos e Hulse (2019) que, a partir de 1982, nas 

eleições diretas para governadores, houve um avanço em relação à implementação 

das políticas educacionais próprias e, também na década de 80, com a busca pela 

qualidade do ensino, consequentemente, incorporou-se a questão da formação do 

trabalhador para acompanhar a competitividade do mercado de trabalho.  

Cabe dizer, segundo Piletti (2000), que, nos anos 80 e 90, aconteceram 

importantes mudanças em favor da educação brasileira, tais como, o advento da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trazia a compreensão de 

todos os graus e as modalidades de ensino em uma única legislação.  

Necessário comentar, conforme Kelbert (2011), que o maior aporte produzido 

pela Carta Constitucional de 1988 foi a inserção explícita dos direitos sociais no Título 

II – Dos direitos e garantias fundamentais, enaltecendo-os, assim, à categoria de 

direitos fundamentais. Antes, tais direitos se enquadravam apenas como “direitos 

econômicos e sociais”. Assim aduz as EC nº 90 que trouxe a educação sob 

perspectiva política e de interesse público, inserindo a educação, a alimentação e o 

transporte como um direito social previsto no artigo 6º: 

Artigo 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (Redação dada pela EC 90 de 2015). 

Porém, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, efetiva-se a discussão do preceito acerca da sua caracterização como direitos 

fundamentais. Cretella, por sua vez, reitera que: 

[...] todo cidadão brasileiro tem o subjetivo público de exigir do Estado o 
cumprimento da prestação educacional, independentemente de vaga, sem 
seleção, porque a regra jurídica constitucional o investiu nesse status, 
colocando o Estado, ao lado da família, no poder-dever de abrir a todos as 
portas das escolas públicas e, se não houver vagas nestas, das escolas 
privadas, pagando as bolsas aos estudantes (CRETELLA apud RAPOSO, 
2005, p. 4). 
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Concebendo um curto relato histórico, conforme Camara (2013), é visível a 

importância que esse direito recebeu pela CRFB/88 assim como a conjuntura ao 

direito à educação, sendo ele um direito fundamental como categoria indissociável 

para uma vida digna. O acolhimento da educação como um direito fundamental de 

todos é reflexo do Estado Democrático de Direito posto que impõe não apenas o 

respeito aos direitos individuais, mas também a realização dos direitos sociais. 

Observar-se-á que a adoção da educação pela Carta de 1988 impõe, ao poder 

público, o dever de realizar esse direito que é de interesse coletivo. Da mesma forma, 

será analisado o caráter universal da educação uma vez que consagra a todo cidadão 

esse direito. 

De acordo com França (2011), os objetivos fundamentais da República 

Brasileira são propósitos a se concretizarem pelo sistema estatal com força coativa 

imediata, possuindo o seu conteúdo eficácia vinculante como rumo a ser efetivado em 

toda e qualquer ação dos integrantes do Estado brasileiro. Sendo missão estatal para 

prover a execução extremada dos objetivos da República o mais breve possível, por 

meio de escolhas públicas, concretiza-se em políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento válido para todos os cidadãos que fazem parte do sistema 

constitucional. 

Como aduz Piovesan (2010) na Constituição de 1988, ao alegar todos os 

direitos sociais explícitos no artigo 6º, apresentaram-se algumas normas que indicam 

tarefas, direção e fins a serem buscados pelo Estado e também pela sociedade.  

Com propriedade, Camara (2013) expõe que a legitimação do direito à 

educação busca manter e proteger a democracia esculpida pela Constituição, e, 

consequentemente, permitir a garantia desse direito a todos. O Estado social detém 

como marca particular das formas que o precederam, ou seja, a preocupação com os 

direitos sociais, econômicos e culturais os quais se relacionam com à igualdade, à 

dignidade da pessoa humana e à cidadania. Direitos anteriormente inexplorados 

passaram por diferentes caminhos a serem protegidos. Assim complementa Ferreira: 

Tais direitos, chamados de segunda “geração” ou “dimensão”, resultaram da 
reflexão antiliberal e inspirada na defesa da igualdade, típica do século XX. 
Além de abranger as necessidades humanas básicas, constituem condições 
para cooperação democrática. Sem direitos como educação e saúde, mesmo 
diante da ausência de constrangimentos, os indivíduos não conseguiram 
desempenhar plenamente o papel de cidadãos seja na construção de sua 
autonomia privada, seja na atuação no espaço público. Não seriam cidadãos 
livres e iguais na deliberação democrática, uma vez que o prejuízo aos 
direitos sociais acarreta também prejuízos à construção dos próprios projetos 
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devida e à participação na deliberação pública (FERREIRA, 2009, p. 17). 

 Alude Silva (apud Camara, 2013) que a educação, como direito social, ordena 

ao Estado exercer sua função com mais potência. Assim: 

[...] os direitos sociais, como compreensão dos direitos fundamentais do 
homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em normas 
constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, 
direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais 
(SILVA apud CAMARA, 2013, p. 258).  

No preâmbulo da CRFB/88, consagram-se os direitos sociais como 

pertencentes ao fundamento da dignidade da pessoa humana. A ideia de qualidade 

de vida remete à inserção da educação que exigirá a satisfação dessa indigência 

material, que vai além, juntando-se à saúde, cultura, habitação, etc. Essa ideia de 

educação como satisfação dessas necessidades é bem explicada abaixo: 

[...] a concepção de vida digna e de felicidade que era lastreada unicamente 
em possibilidade de exercício de uma autonomia individual foi suplantada por 
uma compreensão coletiva de qualidade de vida que passou a demandar a 
satisfação de necessidades materiais, entre elas, a educação. Tal mudança 
teve reflexos nas funções do Estado, que não apenas devia garantir o gozo 
dos direitos individuais, mas também agir para proporcionar a garantia dos 
direitos sociais. Por seu turno, a cidadania já não estava mais substancialista, 
onde a educação passou a assumir um papel fundamental na formação do 
indivíduo, na estabilidade social e no equilíbrio das instituições (SCHOLZE, 
2009, p.271). 

O objetivo pela implantação da educação na ordem constitucional como um 

direito fundamental, enfatiza Camara (2013), é garantir que a dignidade da pessoa 

humana seja reconhecida e que se construa uma sociedade justa, livre e solidária, 

que se erradique a pobreza e haja redução das desigualdades sociais em ascensão 

ao bem de todos. 

Segundo Garcia (2012, p.1), “[...] a educação, longe de ser um adorno ou o 

resultado de uma frívola vaidade, possibilita o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e é um requisito indispensável à concreção da própria 

cidadania.” Sendo assim, por intermédio dela, o cidadão começa a compreender o 

alcance das suas liberdades e ter consciência de seus deveres, sendo uma condição 

para a prática de seus direitos, deixando que aconteça uma integração entre uma 

cidadania consciente e uma democracia ativamente participativa. 

Quando se pensa numa sociedade, não se pode admitir um modelo 
excludente, isto é, uma sociedade onde poucos vivem com muito e muitos 
vivem com pouco. Na dimensão social da sustentabilidade, devem ser 
respeitados os direitos sociais previstos no Art. 6 da Constituição, como os 
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direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao 
transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à 
maternidade e à infância, à assistência aos desamparados (HULSE et al., 
2020, p. 73). 

Consoante Camara (2013), a conquista da educação como direito social é de 

todos os partícipes, sendo a ligação entre a efetivação dos direitos para a diligência 

de uma cidadania política, isto é, uma condição fundamental ao pleno 

desenvolvimento da personalidade humana, enquadrando-se no rol dos direitos e 

garantia individuais. 

1.2 AS INTERLOCUÇÕES ENTRE SUSTENTABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO 

Registre-se, segundo Hulse e Pasold (2018, p. 176), foi em 1972 que se 

discutiu, pela primeira vez, sobre sustentabilidade “[...] na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente Humano de Estocolmo, na qual o tema central era 

necessidade de compatibilizar o desenvolvimento com a preservação dos recursos 

naturais”. 

Os conceitos de sustentabilidade variam bastante na literatura. Cartaxo (2018) 

assevera que a sustentabilidade é definida como a capacidade que o indivíduo ou um 

grupo desses possui para se manterem inseridos no ambiente, não obstante a 

sustentabilidade também relacionar-se a outros campos da sociedade, tais como a 

economia, a educação e a cultura.  

Somente em 2002, a categoria Sustentabilidade principia a ser empregada 
sem conexão explícita com a categoria desenvolvimento. Assim o foi e, a 
partir desse ano, evidencia-se a ideia de que nenhum dos possíveis 
elementos (o ecológico, o social e o econômico) deve guardar relação 
hierárquica de superioridade, [...] (HULSE E PASOLD, 2018, p. 177). 

Sendo assim, a palavra sustentabilidade tem a persuasão em diversas áreas, 

dentre elas a educação. 

Consoante Freitas (2011), a sustentabilidade aborda o princípio constitucional 

que assenta, com eficácia direta e imediata, a incumbência do Estado e da sociedade 

pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, inclusivo, 

durável e imparcial, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente para garantir o 

bem-estar para as gerações futuras.  

Preceitua Rodrigues Junior (2015) que a noção mais aceita possui três 

dimensões: econômica, ambiental e social. A dimensão social deseja uma sociedade 
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sustentável composta por cidadãos que tenham o mínimo necessário para uma 

existência digna, sem que nenhum deles tenha acesso a recursos naturais e 

energéticos prejudiciais aos demais. Sendo assim: 

Dimensão social, no sentido que não se admite o modelo do desenvolvimento 
excludente e iníquo. […]. Neste ponto, na dimensão social da 
sustentabilidade, abrigam-se os direitos fundamentais sociais, que requerem 
os correspondentes programas relacionados à universalização, com 
eficiência e eficácia, sob penas de o modelo de governança (pública e 
privada) ser autofágico e, numa palavra, insustentável (FREITAS, 2011, p. 
59). 

Assevera Freitas (2011) haver um conjunto de ações que se propõe melhorar 

a qualidade de vida da população. Ações essas devem diminuir as desigualdades 

sociais, ampliar os direitos e garantir o acesso aos serviços (educação e saúde 

principalmente) que visam a propiciar as pessoas acesso pleno à cidadania. A 

aplicabilidade da sustentabilidade social não deveria ser algo difícil, essencialmente é 

primordial agir de maneira ética e seguindo a legislação. Sendo assim, as práticas 

individuais podem ser determinantes para uma mudança de comportamento na 

sociedade e causar um impacto positivo no mundo.  

Similarmente, Souza (2016) corrobora que a sustentabilidade na dimensão 

social opera desde a proteção da diversidade cultural até a evidência real do exercício 

dos direitos humanos a fim de combater todo tipo de discriminação ou o acesso à 

educação. Já no cenário social, busca-se conseguir uma sociedade que se 

assemelha, sendo melhor liderada por seus governos com acesso à saúde e à 

educação, combate à discriminação e à exclusão social. Aduz Hulse (2020, p.93) que 

“na Dimensão Social da Sustentabilidade, a solidariedade entre as pessoas, bem 

como as gerações devem ser medidas, devendo-se sopesar o direito individual ao 

direito coletivo”. 

Denota-se, na afirmação de Lopes e Tenório (2011), que toda ação social, em 

domínio último, é um ato guiado pelas prioridades humanas, pois as atividades que 

os homens praticam destinam-se à satisfação de diversas necessidades, tais como 

orgânicas, psíquicas ou espirituais. Sendo assim, os autores justificam que: 

Em plena sociedade do conhecimento, a educação incorpora-se quase que 
naturalmente ao conceito de sustentabilidade. Numa sociedade assim, mais 
do que nunca, para haver sustentabilidade para as novas gerações, é preciso 
haver educação continuada e aprendizado constante. É preciso enfrentar 
bem os novos desafios que surgem constantemente na dinâmica social; esse 
papel compete à educação (LOPES, TENORIO, 2011, p.98). 
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Quanto ao processo a que a sustentabilidade passa a ser inserida, Boff 

evidencia:  

A sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é fruto de um processo 
de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que 
entretém com o universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e 
consigo mesmo dentro dos critérios assinalados de equilíbrio ecológico, de 
respeito e amor à Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com 
as gerações futuras e da construção de uma democracia socioecológica 
(BOFF, 2012, p.149). 

Perfaz Brandão (2007) que a educação auxilia a pensar tipos de homens e, 

mais do que isso, ajuda a criá-los por meio de métodos de transmitir o saber que o 

constituem e o legitimam. Assim: 

[...] a sustentabilidade somente será efetivada se houver uma cooperação 
entre a sociedade, o estado, as empresas e a sociedade civil organizada. Ao 
estado compete promover políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, 
especificamente para que as escolas promovam atitudes sustentáveis entre 
seus alunos, pois esses, mais tarde, serão os atores – nas empresas e na 
sociedade – que poderão ampliar ainda mais as condições daquilo que 
valorizaram/protagonizaram nas escolas (HULSE et al., 2020, p. 70). 

A educação é partícipe do processo de produção de crenças e ideias, de 

peculiaridades que envolvem as mudanças e, em conjunto, constroem tipos de 

sociedades, sendo sua força motriz. 
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2 POLÍTICA DE COTAS 

Este capítulo versa sobre a construção do marco histórico de Cotas no Brasil a 

partir da diferenciação do conceito de cotas, ações afirmativas e políticas públicas. 

Apresentam-se, ainda, a legislação e as normas vigentes sobre as cotas e por 

conseguinte a implementação dessa política no Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina.  

2.1 HISTÓRICO DAS COTAS NO BRASIL 

Como mencionado em capítulo anterior, é explícito, no artigo 205 da CRFB/88, 

que a educação é um direito de todos e é encarada atualmente como um instrumento 

de luta para a defesa dos direitos sociais por grupos historicamente excluídos e 

marginalizados. A educação é um dos direitos sociais esculpidos no artigo 6º da 

Constituição Federal. Antes de ser um direito social, apresenta-se como um Direito 

Humano, reconhecido no art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, que foi um marco na história: 

1.Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 
a instrução superior, esta, baseada no mérito. 2. A instrução será orientada 
no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a 
amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará 
as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais 
têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos (UNICEF, 2008, p.14) 

Assim, falar de educação como um direito humano seria além de mencionar 

apenas condições econômicas ou sociais, culturais, étnicas e raciais dos estudantes, 

mas vislumbrar que todas as pessoas possam exercer seus direitos e ser cientes 

deles. Assim: 

[...] a educação se configura não apenas como um direito humano e 
fundamental que permite o ser humano desenvolver e ampliar as 
capacidades para viver e se relacionar no mundo, mas como uma estratégia 
de luta política (SOUZA, 2016, p. 140). 

As mudanças no ensino superior brasileiro apresentaram grandes avanços, 

ocorrendo uma expansão significativa do número de matrículas com um crescimento 
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acumulado entre o ano de 2007, momento esse em que o número de 15,4% de 

ingressantes saltou para 33% no ano de 2017 (BRASIL, 2018).  

 Entender o que são e para que servem as cotas é fundamental. Compreende-

se por cotas um exemplo de política de ações afirmativas, com o objetivo de garantir 

menores desigualdades socioeconômicas e educacionais aos membros pertencentes 

a uma sociedade. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a 

sua obrigatoriedade é mais notada no setor público, como no ingresso nas 

universidades, concursos públicos e bancos.  Assim, as ações afirmativas podem ser 

compreendidas como ações compensatórias e que buscam a correção de uma 

situação de discriminação e de desigualdade em que se encontram determinados 

grupos sociais. 

Importa mencionar que Bergmann (1996 apud SOUZA, 2020) define como ação 

afirmativa o ato de planejamento e atuação; em sentido amplo a promoção da 

representação de alguns tipos de classes de pessoas, ou seja, as pertencentes dos 

grupos excluídos. Silva explica: 

A ação afirmativa é uma iniciativa essencial de promoção da igualdade [cujo 
principal objetivo] para as pessoas negras é combater o racismo e seus 
efeitos duradouros de ordem psicológica, além de introduzir mudanças de 
ordem cultural e de convivência entre os chamados diferentes (SILVA, 2003, 
p. 20-21). 

Inicialmente, o sistema de cotas foi criado nos Estados Unidos, com exatidão 

em 1960, com o intuito de dirimir e de atenuar as desigualdades sociais e econômicas 

entre negros e brancos. Hoje, a reserva de vagas é considerada facultada pelas 

universidades na seleção de seus estudantes. Como não há, já que neste país não é 

realizado o vestibular no formato tradicional como se conhece, algumas instituições 

priorizam aspectos socioeconômicos para selecionar alguns estudantes e critérios 

qualitativos.  

Tenciona-se que as cotas sociais são um método de facilitar o acesso à 

educação para pessoas pertencentes a classes desfavorecidas, minoria. Vale 

ressaltar que, ao falar sobre uma minoria, não se refere essencialmente a um conjunto 

de pessoas em menor número na sociedade, mas acerca de um grupo em 

desvantagem social quando confrontado a outros com maiores vantagens, 

encaixando assim as mulheres, negros LGBTs (Lésbicas, gays, bissexuais e 

transexuais). Conforme Silveira (2019), “essa parcela da sociedade é considerada, 
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pois está em estado de vulnerabilidade social2, ou seja, não tem acesso a alguns 

direitos, o que os coloca em desvantagem”.  

As dificuldades do acesso à educação superior no Brasil representam uma 

adversidade histórica e se acirram ainda mais quando se referem às universidades 

públicas federais, onde há maiores manifestações das desigualdades educacionais, 

pois ocorre a prevalência da lógica da privatização do ensino. 

Em relação ao marco legislativo da Lei de Cotas, preconiza-se, inicialmente, 

lembrar da Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial da Organização das Nações Unidas, explícito no Decreto nº 

65.810, de, 8 de dezembro de 1969, em que o Estado brasileiro se compromete a 

adotar as ações afirmativas como uma espécie de promoção da igualdade para incluir 

grupos que, historicamente, foram deixados de lado no processo de desenvolvimento.  

Elucidado esse ponto, segue-se para um contexto entendível na CRFB/88, que 

solidificou o princípio da igualdade perante lei.  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, [...] (BRASIL, 1988, p.3). 

Já em meados de 1999, Miranda (2018) aponta o projeto de lei da deputada 

Nice Leão que encaminhou ao Congresso Nacional (PL nº 73/99), o qual tratava sobre 

o ingresso de estudantes nas universidades federais, prevendo a reserva de 50% das 

vagas nas universidades públicas para alunos dos cursos de ensino médio, tendo por 

base o Coeficiente de Rendimento (CR). 

 No ano de 2001, outro marco imperioso acerca do debate sobre políticas de 

ações afirmativas foi a Conferência Mundial de Durban (Conferência Mundial de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância), realizada na 

África do Sul. Conforme Miranda (2018), nessa conferência, o governo brasileiro 

rubricou a Declaração de Durban, a qual se dispõe a conceber medidas de inclusão e 

de combate à discriminação racial, sendo decisiva a posição do Brasil para o 

enriquecimento do debate e para a definição das primeiras tentativas de ações 

afirmativas no ensino superior.  É considerável salientar que, embora alguns teóricos 

                                            
2 Conforme Resolução Consup nº41/2017, o termo vulnerabilidade social é: “art.2° Parágrafo único. 
Vulnerabilidade Social para os fins de aplicação desta resolução deve ser apreendida como processos 
de exclusão, discriminação ou enfraquecimento dos grupos sociais e sua capacidade de reação, como 
situação decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivorrelacionais e de 
pertencimento social” (IFSC, 2017b). 
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demarquem como resultado dessa conferência a criação de medidas de ações 

afirmativas, o termo está oculto no documento. 

Assevera Ferreira (2019) que o grande marco para a aprovação das cotas 

raciais em universidades públicas adveio da III Conferência Mundial Contra o Racismo 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância correlata, realizada em Durban, na 

África do Sul, em meados de setembro de 2001, solicitada pela ONU em 1997, ou 

seja, “[...] cada país deveria levar propostas concretas para o progresso da equidade 

racial, a proposta brasileira chamou atenção da mídia, levantando o tema das cotas 

raciais nas universidades”. A partir desse notório momento se concretiza a Política de 

Ação Afirmativa, que ficaria conhecida como sistema de cotas raciais. 

No Brasil, o sistema de cotas tornou-se afamado, inicialmente pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que foi a pioneira no país a 

implantar um sistema de cotas em vestibulares superiores, e a Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), ainda que por meio de uma lei estadual 

que designava 50% das vagas do processo seletivo para alunos advindos de escolas 

públicas. São as Leis Estaduais nº 3.524, de 28 de dezembro de 2000, e nº 3.708, de 

9 de novembro de 2001, organizadas pelos Decretos Estaduais nº 30.766, de 4 de 

março de 2002, e nº 4.061, de 2 de janeiro de 2003. Essas, por sua vez, criaram, 

naquele estado, e pela primeira vez na educação brasileira, o que se conhece hoje 

como sistema de reserva de vagas no ensino superior por cotas, sendo essas 

destinadas aos candidatos que pertenciam à população negra e parda, portadores de 

deficiência física e estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, 

destinando-se o percentual de 40% das vagas gratuitas da Uerj e da Uenf a 

integrantes dos alusivos grupos. Depois foi a vez da Universidade de Brasília (UnB); 

essa, no entanto, propôs-se a estipular as ações afirmativas para negros no vestibular 

de 2004.  

Entender a diferença entre cotas sociais e cotas raciais é primordial para a 

discussão. No Quadro 1, Silveira (2019) apresenta um comparativo para elucidar tal 

questão: 

Quadro 1- Comparativo entre Cotas Raciais e Cotas Sociais. 

 Cotas Raciais Cotas Sociais 

Minorias Englobadas 
Pretos, Pardos e 
Indígenas 

Estudantes que cursaram 
integralmente o ensino 
médio em escolas 
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públicas, estudantes com 
renda familiar abaixo de 
1,5 salário mínimo e 
pessoas com deficiência 
(PcD) 

Descrição 

São minorias étnicas, 
discriminadas por conta 
de sua cor de pele e 
cultura, amplamente 
afetadas durante o 
período de escravidão no 
Brasil 

Esse tipo de cota é criado 
a fim de amparar 
estudantes que foram 
prejudicadas devido à 
falta de acesso a uma 
educação de qualidade 
durante o ensino médio 
cursado em escolas 
públicas  

Fonte: Politize (2019). 

A distinção entre as cotas sociais e as raciais leva em consideração fatores 

diversos que não a raça do candidato. No Brasil, as políticas de cotas 

sociais destinam-se, ainda, a estudantes de escola pública, estudantes de baixa 

renda familiar e a pessoas com deficiência. A aplicação desse tipo de cota sobrevém, 

principalmente, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu). 

Quando se menciona a questão das vagas nas universidades públicas, sobre o 

termo cotas, Trevisol e Nierotka (2015, p. 575) indicam ser uma situação viável e 

perceptível de justiça social e divisão da pirâmide de riquezas que inclui o poder do 

Estado, “[...] o acesso ao ensino superior público e gratuito ter sido até hoje privilégio 

(com poucas exceções) das classes médias/altas e brancas e que por isso controlam 

o Estado como um todo”.  

Presentemente, universidades públicas adotam políticas afirmativas variadas, 

que, conforme seu regimento, diversificam-se. Porém, assemelham-se ao reservar 

uma porcentagem das vagas disponíveis na instituição para candidatos que se 

autodeclararem negros, indígenas ou evidenciarem comprovação de renda abaixo do 

limite no caso das cotas sociais. 

Para Moehlecke (2002, p. 197) “[...] a ideia de ação afirmativa, ou discriminação 

positiva” vinha com a exigência do Estado da garantia de leis antissegregacionistas e 

o acordo com melhores condições de vida dos negros no país”. Sustentada pelo 

entendimento de Fraser (2006), a justiça hoje suplica tanto redistribuição quanto 

aprovação, afiança que as políticas públicas de ação afirmativa se fundam numa 
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versão da política cultural com a da diferença, podendo ser acertadamente combinada 

com a política social da igualdade, isto é, a política de cotas não é apenas racial, mas 

socioeconômica.  

Sendo assim, é compreendido por política de cotas o modelo de ações 

afirmativas que intenciona a diminuição das desigualdades socioeconômicas e 

educacionais entre partícipes de uma sociedade, principalmente o que diz respeito ao 

ingresso nas Instituições de Ensino Superior (IES), concursos públicos e vestibulares. 

  

2.2 LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES SOBRE AS COTAS NO BRASIL 

Na área regimental, delibera-se como marcos incluindo a diversidade na área 

da educação, com a Lei nº 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana na rede de ensino e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, Resolução nº 1/2004, 

estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação (CNE).  

O Ministério da Educação (MEC), sob direção, à época, do ministro Tarso 

Genro, originou, no ano de 2004, uma secretaria específica: a chamada Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) com a finalidade de 

vincular, entre outras situações, as ações de inclusão social com a valorização da 

diversidade étnica e cultural brasileira. Porém, em razão de debates atuais, conforme 

elucida Souza (2019), ocorre a extinção da referida secretaria por meio do Decreto nº 

9.465, de 2 de janeiro de 2019, fato que mostra um retrocesso no campo dos direitos 

educacionais, ficando explícito como uma medida que vai na direção contrária do 

reconhecimento da diversidade, da promoção da equidade e do fortalecimento da 

inclusão no processo educativo. 

Em julho de 2010, aprovou-se a Lei nº 12.288, que dispõe sobre o Estatuto da 

Igualdade Racial. Esse Estatuto prevê a efetivação da igualdade de oportunidades à 

população negra e uma das medidas para esse fim foi a adoção dos programas de 

ações afirmativas por parte do poder público. 

Desde então, os debates se intensificaram e algumas experiências se 

concretizaram após várias discussões e polêmicas acerca do tema até que no ano de 

2012, precisamente em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela 

constitucionalidade da adoção do sistema de Cotas. Em 29 de agosto de 2012, 

sancionou-se a famosa Lei nº 12.711 com o objetivo de reservar 50% (cinquenta por 
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cento) das matrículas por curso nas universidades e nos institutos federais para 

estudantes oriundos de escola pública, negros e indígenas. A lei foi aplicada de forma 

gradual e progressiva.  

Entre 1999 e 2012 foram realizados diversos seminários e centenas de 
audiências públicas, atividades sempre marcadas pela pluralidade de visões 
sobre os efeitos e o mérito do projeto. A aprovação da Lei 12.711/12 foi pela 
maioria no Senado Federal, com apenas um voto contrário (TREVISOL, 
NIEROTKA, 2015, p. 586). 

 Em 2013, o primeiro ano, as universidades eram obrigadas a reservar no 

mínimo 12,5% (doze e meio por cento) de suas vagas. Estão incluídas, segundo o 

MEC (Ministério da Educação), 59 universidades federais e 38 institutos federais de 

educação. A lei também deverá ser revisada após dez anos de sua promulgação. 

 O Plano Nacional de Educação3 (PNE) para o decênio 2015-2024, conforme 

Lei Nº 13.005/14, estabeleceu:  

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, no segmento público (BRASIL, 2014b). 

 Os debates acalorados em relação ao tema cercavam, especialmente, as 

esferas mais conservadoras da sociedade, a mídia dominante, os estudiosos e líderes 

de movimentos sociais. Souza (2015) relembra que, enquanto alguns notoriamente 

eram contrários a essa mudança significativa, outros muitos tentavam expor dados 

estatísticos em relação à necessidade de reparação histórica e de justiça social. 

Sendo assim, os critérios socioeconômicos e étnico-raciais foram fundamentais para 

a adoção de reserva de vagas. 

Destaca-se também a Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Essa, por 

sua vez, altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 a fim de dispor sobre a 

reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e 

superior das instituições federais de ensino. 

 A referida Lei de Cotas instituiu um marco para a educação superior pública 

brasileira e, a partir de sua aprovação, passou a exigir que os institutos técnicos 

federais e as universidades públicas federais reservassem no quadro de suas vagas 

50% (cinquenta por cento) para estudantes que cursaram integralmente na rede 

                                            
3  O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional no período de 2014 a 2024 (BRASIL, 2014b). 
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pública o ensino médio para o acesso às universidades federais e o ensino 

Fundamental para o ingresso aos Institutos Federais.  

 Demonstra-se, nas Figuras 1 e 2, como funciona o cálculo para a reserva de 

vagas da referida lei. 

Figura 1 - Demonstrativo para reserva de Vagas no IFSC.

 

Fonte: Brasil (2012). 

 

Conforme Figuras 1 e 2, o alusivo sistema de cotas para escolas públicas vale 

para todos os tipos de curso técnicos (Proeja, integrado, concomitante e subsequente) 

e também de graduação (bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia). Para os 

candidatos aos cursos técnicos, esses devem ter feito todo o ensino fundamental (da 

1ª a 8ª série ou 9º ano, dependendo do caso) em instituição pública (federal, estadual 

ou municipal). Já para quem quer concorrer a vagas na graduação por meio do 

http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html
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sistema de cotas, a exigência é ter estudado todo o ensino médio em escolas públicas.  

Também, engloba-se quem fez educação de jovens e adultos (EJA) ou tem 

certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem), no Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (Encceja) ou, ainda, em exames de certificação realizados por 

sistemas estaduais de ensino. 

Já a respeito da divisão das vagas em cada curso, metade dessas vão para o 

Sistema de Cotas e metade fica para ampla concorrência. Na chamada ampla 

concorrência, participam todos os candidatos, incluindo os que optaram pelas cotas. 

Sendo assim, depois de preenchidas as vagas da ampla concorrência, o candidato 

que optou pelas cotas e não foi aprovado para o curso nesse primeiro momento 

concorre às vagas reservadas para escolas públicas. 

Dentro das vagas reservadas para escolas públicas, há duas subdivisões que 

se necessita entender: cinquenta porcento delas são para quem tem renda familiar 

bruta igual ou menor que um salário mínimo e meio por pessoa e 50% para quem tem 

renda familiar bruta acima desse valor. E, em cada subdivisão dessa, há ainda a 

reserva aproximada de 16% das vagas para candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas. Esse percentual definiu-se definido com base na proporção de 

habitantes de Santa Catarina que pertencem a essas raças de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os 84% restantes ficam para candidatos 

que se autodeclaram de outras etnias ou mesmo pretos, pardos e indígenas que não 

querem concorrer pela reserva de vagas étnico-raciais (IFSC, 2018a). 
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Figura 2 - Cálculo para a reserva de vagas no IFSC. 

 

Fonte: IFSC (2018a). 

A alusiva Lei das Cotas prediz avaliações constantes num período de dez anos. 

As discussões e as contendas continuarão sobretudo no que diz respeito à sua 

aplicação, eficácia e eficiência. Destaca-se que se encaminha uma mudança no perfil 

dos estudantes das universidades públicas brasileiras e essa deriva com a expectativa 

da proporcionalidade dessas iniciativas em todo o país. 

2.3 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS PELO IFSC 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC), denominado, até o ano de 2008, como Centro Federal de Educação 

https://www.ifsc.edu.br/post-intercambistas/1796438/sistemas-de-cotas-no-ifsc-como-funciona
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Tecnológica (CEFET-SC), a antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETF-

SC), é uma instituição de ensino, pública e gratuita. Possui a oferta de cursos 

profissionalizantes diversificados e com níveis diversos de qualificação, ou melhor, 

cursos de nível médio integrado ao profissionalizante, cursos de nível médio 

subsequentes destinados a alunos que já concluíram o ensino médio e desejam se 

qualificar, Formação Inicial e Continuada (FIC), Educação Profissional para Jovens e 

Adultos (PROEJA), cursos superiores de tecnologia e licenciatura e cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu. 

As primeiras discussões sobre cotas na instituição se deram a partir de 2006 

durante a realização do segundo Seminário sobre Ingresso, onde apresentou-se 

dados referentes ao perfil socioeconômico e étnico-racial dos candidatos inscritos no 

Exame de Classificação e no Vestibular do ano de 2007. Nas discussões 

ocorridas durante o seminário, sentiu-se a necessidade de se constituir um “Grupo de 

Trabalho para encaminhar ações a serem implantadas nos processos de ingresso, 

voltadas às diferenças étnico-raciais e socioeconômicas” (IFSC, 2009a, p. 7). 

 Consoante Ávila (2012), com a criação de um Grupo de Trabalho Ações 

Afirmativas, mostrou-se a finalidade de construir fundamentos teóricos sobre o tema 

e encaminhar a discussão à comunidade acadêmica. O objetivo do grupo era 

regularizar um Programa de Ações Afirmativas para assim, ampliar o acesso no Centro 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET-SC). As cotas raciais e sociais nas 

instituições federais de ensino foram implantadas no IFSC no ano de 2009 

e estabelecidas por lei em 2012. 

A partir do ingresso do segundo semestre letivo de 2007, o candidato realizou 

a inscrição totalmente pela internet e o questionário socioeconômico preenchido no 

ato no próprio programa de inscrição, função essa que facilitou o acesso das 

informações e a sua extração para análises mais aprofundadas. 

O Grupo de Trabalho (GT) pautou-se nas experiências de implementação de 

reserva de vaga das Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade 

Federal do Paraná (UFPR).  

 Nos Institutos Federais, conforme demonstrado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2020-2024), prioriza-se a atuação em favor do desenvolvimento 

local e regional no cenário da construção da cidadania. Em sua intervenção, faz-se 

necessário explorar as potencialidades de desenvolvimento, a vocação produtiva 

local, a geração e transposição de tecnologias e conhecimentos e a adição, da mão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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de obra qualificada. 

A estrutura dos Institutos permitiu a formulação de propostas de inclusão social 

que viessem a favorecer a melhoria das condições de vida de grupos em desvantagem 

social e que reconhecessem, na diversidade, uma forma diferenciada de contribuir 

para o exercício do direito à educação de qualidade para todos os segmentos da 

sociedade excluídos dos processos de formação profissional. 

As diretrizes políticas de inclusão do CEFET – SC teve aprovação em meados 

de dezembro de 2008. Aduz Stroisch (2012) que essas medidas foram resumidas em 

aplicação das ações afirmativas de acesso; utilização dos resultados do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM); utilização de procedimentos e recurso de acesso 

aos cursos PROEJA e de Formação Inicial Continuada (FIC) e elaboração do Plano 

de Inclusão da Instituição, a fim de articular ações inclusivas. 

Destaca-se, aqui, de acordo com Vilela (et.al., 2017), que, após a reformulação 

das políticas de inclusão, a qual incluiu o uso do exame do ENEM, positivamente 

ocorreu a ampliação das possibilidades de ingresso nas instituições de ensino 

superior com o referido resultado, visto que o exame se realiza em todas as unidades 

federativas do país. A contenda promovida pela aprovação da Lei de Cotas, em 2012, 

teve impactos nos incentivos dos indivíduos contemplados pela política. 

O documento intitulado “Políticas de Inclusão da Rede Federal de Ensino 

Tecnológico”, publicado pela SETEC (BRASIL, 2008b, p. 12), define grupos em 

desvantagem social como sendo “todos aqueles que, por diferentes razões (sociais, 

econômicas, étnico-raciais ou culturais) apresentam dificuldades de acesso, de 

permanência ou conclusão no seu percurso formativo em instituições de ensino de 

qualidade”. O certame põe em evidência que tais grupos são reconhecidos em função 

da sociedade característica como agentes econômicos, políticos e culturais.  

 Lado a lado às atividades do Grupo de Trabalho Ações Afirmativas, em meados 

de agosto de 2006, lançou-se o Grupo de Trabalho Permanência e Êxito, que o fez 

por meio da Portaria nº 291/2006. Tal fato se deu em razão do índice expressivo de 

evasão identificado em pesquisa realizada na instituição nos anos 2003, 2004 e 2005, 

da qual se tratará a posteriormente.  

 A Lei 11.892/2008 criou a  Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica formada por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Assim, o CEFET-SC transformou-se em Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
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Com o Decreto nº 7.824/2012, o qual define as condições gerais de reservas 

de vagas, estabelece-se a sistemática de acompanhamento das reservas de vagas e 

a regra de transição para as instituições federais de educação superior.  

Já a Portaria Normativa nº 18/2012, do Ministério da Educação (MEC), que 

estabelece os conceitos básicos para aplicação referida lei, esclarece as modalidades 

das reservas de vagas e as medidas para cálculo, fixa as condições para concorrer 

às vagas reservadas e determina o fluxo de preenchimento das vagas reservadas. A 

implantação das cotas funcionará de forma gradual ao longo dos próximos quatro 

anos, ou seja, até o ano de 2016 todas as instituições deverão alterar seus planos de 

ingresso, até chegar à metade da oferta total do ensino público superior federal. 

No ano seguinte, o Presidente da República alterou a Lei de Cotas para dispor 

de reserva de vagas aos portadores de deficiência nos cursos técnico de nível médio 

e superior das instituições federias de ensino, sancionando a Lei nº 13.409, de 28 de 

dezembro de 2016. 

Como prediz Bonassa (2010, p. 88), desenvolvem-se ações de inclusão 

anteriormente à Lei de Cotas na instituição, limitadas, ou melhor, ainda intitulada como 

Escola Técnica. “[...] Agora como Instituto Federal, as ações de inclusão tomam corpo 

e tem maior estímulo do governo federal para que se transformem em política 

institucional”. 

Alusivo ao PDI (IFSC, 2020c, p. 66), a proposta dessa lei vem ao encontro da 

a prerrogativa inclusiva já adotada nos processos da instituição, assim:  

[...]A noção de igualdade de concorrência ignora os processos de exclusão 
que ocorrem na sociedade brasileira e a restrição existente para parte da 
população ao acesso à educação de qualidade. Garantir acesso diferenciado 
a esses públicos tem sido foco de ações institucionais para todos os níveis e 
modalidades de ensino. 

Assim, aduz Stroisch (2012, p. 67) que, no referido Plano de Inclusão, as 

políticas institucionais de inclusão para o período 2009-2013 eram:  

 [...] democratização do acesso; permanência e êxito no percurso formativo; 
inserção sócioprofissional do egresso; reconhecimento e convivência com as 
diferenças. Dentre as ações previstas no Plano de Inclusão para o período 
2009-2013, destacam-se aquelas que se referem ao favorecimento da 
permanência e do êxito no percurso formativo [...]  

Explicitamente, a temática inclusão sobrevém em três textos importantes que 

norteiam as práticas institucionais, sendo eles: o Plano Pedagógico Institucional 
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(PPI)4 , elaborado a cada 5 anos; Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)5 , 

revisto a cada 4 anos; e o Plano de Inclusão. Sobre este abordar-se-á a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) apresenta concepções, princípios e diretrizes que constituem 
balizas para a atuação do IFSC, indicando os valores, as intenções, as ações e as prioridades da 
Instituição. Esse projeto, portanto, iluminará as respostas que o IFSC construirá para atender às 
demandas socioeducacionais com vistas a contribuir com o desenvolvimento humano, social, cultural 
e econômico nos contextos em que atua. (IFSC, 2009a) 
5 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o documento destinado a apresentar as estratégias 
que serão adotadas pela instituição nos próximos cinco anos, visando ao alcance de objetivos e de 
metas e conferindo identidade e intenções comuns a todos. (IFSC, 2020c) 
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3 PERMANÊNCIA E ÊXITO 

Nesta seção, principia-se a demonstração do conceito de Permanência e Êxito, 

seu desenvolvimento e fundamentos, descrevendo como se trata desse tema nos 

cursos do Instituto Federal de Santa Catarina e também a sua relação com a evasão, 

bem como os motivos mais elencados pelos estudantes. 

3.1 FUNDAMENTOS DA PERMANÊNCIA E ÊXITO 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, em seu art. 

6º, retrata um marco para a educação brasileira ao estampá-la como “um direito 

social”, esmiuçado no Capítulo III, em seu art. 205, no qual se reforça a Educação 

como um direito de todos, dever do Estado e da família, promovida e incentivada com 

a ajuda da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Diante disso, determinam-se as bases para seus princípios, organização, 

financiamento e as diretrizes para o Plano Nacional de Educação (PNE). Acerca dos 

temas abordados, encontram-se a igualdade de condições, a gestão democrática, a 

igualdade de aprender e ensinar, a valorização dos profissionais da educação, a 

garantia do padrão de qualidade. 

 Conforme demonstrado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 

2020/2024), a permanência do discente é entendida como:  

[...] na instituição compreende o tempo definido em cada projeto de curso 
para a integralização da carga horária prevista, incluindo o estágio 
supervisionado, quando previsto. O êxito ocorre quando o discente integraliza 
essas unidades curriculares, passando a ter direito à certificação (IFSC, 
2020c, p. 81). 

Presentemente, há um debate sobre a permanência dos discentes nos cursos 

técnicos e superiores, sendo isso objeto de reflexões e críticas, diálogo que 

certamente trará contribuições à educação brasileira. 

A interpretação a respeito da permanência e do êxito deve abranger 

significados diversos que estão diretamente ligados à frequência do estudante na 

escola e no seu desempenho no processo de construção e não somente aos 

momentos e eventos no qual o sucesso é comparado. Esse entendimento remete à 

garantia do direito à educação (no acesso), à continuidade dos estudos (na inserção 

educacional) e à possibilidade de inserção cidadã e laboral do estudante (na inserção 
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sócio profissional). Permanência e êxito são ações complementares e 

interdependentes entre si.  

Enquanto o acesso é a porta de entrada para os estudantes, a permanência 
com êxito diz respeito aos esforços educacionais envidados para a 
manutenção e integralização dos estudos. “No alcance desse último, 
destacam-se tanto os aspectos da trajetória escolar sem interrupções, como 
as condições necessárias e adequadas para os ingressantes permanecerem 
na instituição (IFRN, 2016, p. 28). 

Assim, em relação à permanência e às políticas de acesso, abaixo vislumbra-

se essa explicação: 

Podemos pensar que a permanência ainda possui relação muito próxima com 
as políticas de acesso à medida que, enquanto garantia de direitos, por si só, 
o favorecimento do acesso não garante a plenitude do alcance do direito para 
todas as pessoas. Se, por um lado, o acesso tem avançado, por outro, tem 
criado desafios e inquietações que vêm estimulando estudos e busca de 
construção de arcabouço conceitual e epistemológico que possam sustentar 
ações político-pedagógicas de intervenção para promover a permanência 
escolar dos estudantes (CARMO, 2016, p.19). 

Assegurada na Lei nº 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. Além desses processos, também deve ser compreendida 

como direito fundamental de todos, independentemente da idade, cor, orientação 

sexual, religião ou classe social, e que seja garantido ao cidadão acesso a esse direito 

através de políticas públicas que ofertem educação de qualidade. À vista disso, 

compreende-se que apenas o acesso à escola não é suficiente, mas, acima de tudo, 

também a garantia dos mecanismos que objetivem à permanência sem interromper o 

desenvolvimento escolar e que o estudante chegue ao fim do caminho com os estudos 

de forma exitosa. 

3.2 A EVASÃO ESCOLAR 

 Como já elencado acima, o objetivo das políticas afirmativas tem relação com 

a promoção da igualdade de oportunidades, pois pretende oferecer a possiblidade de 

ingressar no ensino superior.  

Entretanto, Dubet (2004) alerta que tais medidas não atuam na causa do 

problema e podem não ter a eficácia precisa.  Nesse sentido, é capaz não alcançar a 
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diminuição das desigualdades.  

Compreendida como sendo a interrupção no ciclo de estudos, a evasão escolar 

deve ser notada como um fenômeno complexo e não apenas um problema, uma vez 

que demanda o decisivo direito à educação de qualidade para todos. 

 A evasão escolar, de acordo com estudos de Dore e Lüscher (2011), é 

frequentemente associada a situações tão diversas quanto à retenção e à repetência 

do aluno nas instituições de ensino, a saída do aluno da instituição, a saída do aluno 

do sistema de ensino, a não conclusão de um determinado nível de ensino, o 

abandono da escola e posterior retorno.  

[...] a escolha de abandonar ou permanecer na escola é fortemente 
condicionada por características individuais, por fatores sociais e familiares, 
por características do sistema escolar e pelo grau de atração que outras 
modalidades de socialização, fora do ambiente escolar, exercem sobre o 
estudante (DORE, 2013, p. 5). 

Segundo a autora (2017), quanto à evasão, por ser um processo de natureza 

multiforme e que se manifesta de muitas formas, visíveis ou não, ao longo da trajetória 

escolar do aluno, é imprescindível considerar que a escolha de sair da instituição é 

apenas o ato final desse processo, devendo-se estar atento aos sinais manifestados 

pelos alunos quando estão em situação de risco.  

Segundo Morosini (2012, p.2), “[...] a evasão estudantil pode ser definida como 

um fenômeno educacional complexo, que ocorre em todos os tipos de instituição de 

ensino e afeta o sistema educacional como um todo”.  

Entendida como a perda de alunos nos diversos níveis de ensino, a evasão 

gera consequências em todas as dimensões, sejam sociais, acadêmicas e 

econômicas. Sendo assim, o acesso à educação superior está intrinsecamente 

condicionado às condições sociais e econômicas do indivíduo.  

 Sustenta Stroisch (2012) que a evasão e a retenção nos estudos se constituem 

num fenômeno complexo e não em um problema comum, comprometendo o efetivo 

do direito à educação para todos.  

Indicam Mercuri e Polydoro (2003) que o estudo da evasão no ensino superior 

engloba uma área complexa, ampla e interdisciplinar que circunda aspectos 

pedagógicos, administrativos, políticos, socioeconômicos, entre outros. O que justifica 

o fenômeno são múltiplas causas e se manifestam em graus diversos e em diferentes 

cursos das instituições de ensino superior, mas estão essencialmente associadas a 

fatores relacionados ao estudante, à instituição, ao curso, às questões 
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socioeconômicas e culturais. 

3.3 ASPECTOS QUE INFLUENCIAM A PERMANÊNCIA E ÊXITO 

O poder público, ao reconhecer a permanência escolar como um direito do 

estudante, conforme legislações acerca do tema (LDB e a CRFB/88), acaba por 

assumir a responsabilidade de garantir formas de continuação a todos os alunos 

independentemente do nível de ensino em que estão matriculados a fim de que 

concluam os cursos iniciados.   

 A política de cota dada pela Lei nº 12.711/2012, o Fundo de Financiamento 

Estudantil6 (Fies), o Programa Universidade para Todos7 (Prouni), a educação integral 

e o Plano Nacional de Assistência Estudantil8 (PNAES) são alguns dos exemplos de 

ações do poder público voltadas para o fomento da permanência escolar. Nessa 

conjuntura, a assistência estudantil torna-se importante política voltada à promoção 

da permanência dos estudantes, em especial aos pertencentes à população de 

vulnerabilidade social alta. 

 Há estudos relativos à influência das ações dos programas de assistência 

estudantil relacionada à permanência escolar, podendo ser compreendida como a 

promoção da participação qualitativa dos estudantes no ambiente escolar, bem como 

o acesso aos recursos de sustentação e pedagógicos disponíveis nas instituições de 

ensino. Os estudos nomeiam essas ações de permanência escolar e suas relações 

com a política de assistência estudantil como ações ou programas como Política de 

Assistência Estudantil (PAE). 

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (IFSC, 2020c, p. 66), elenca haver preocupação de 

garantir o ingresso e a permanência do aluno na instituição e o acesso ao 

                                            
6 Criado pelo governo federal em 1999, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do 
Ministério da Educação (MEC) que viabiliza o ingresso ao ensino superior. Destinado ao financiamento 
da graduação de estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das faculdades da rede 
de ensino privada. Como se trata de um empréstimo, ao concluir o curso, o estudante beneficiário terá 
de pagar a dívida. (MEC,2021) 
7  O Prouni (Programa Universidade para Todos) é um programa do Ministério da Educação (MEC) 
criado em 2004. Sendo mais uma ferramenta de inclusão educacional do governo federal. O Prouni 
oferta bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) para cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica a estudantes brasileiros de baixa renda e que não possui diploma de nível superior. 
(MEC, loc cit.) 
8 O Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) apoia a permanência de estudantes de baixa 
renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior 
(Ifes). (BRASIL, 2010c) 
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conhecimento e que “[...], busca conhecer o processo de desenvolvimento do aluno e 

as características dos diferentes perfis e faixas etárias, por diferentes abordagens 

metodológicas, a fim de conseguir êxito no trabalho desenvolvido”. 

3.4 POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E ÊXITO NO IFSC 

 Tudo se inicia no ano de 2006 quando se cria um grupo de trabalho nomeado 

Permanência e Êxito com função preliminar de elaborar diagnóstico institucional que 

permita a construção de hipóteses indicadoras sobre a evasão escolar e repetência e 

apresentar uma possível metodologia de solução dos problemas identificados dentro 

de um grande Plano que se chamou de Plano de Inclusão9, que, por fim, hoje, inclui-

se no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-2024). 

O Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes (PPE) do IFSC, 
já definido no PPI como um instrumento de gestão que reúne medidas de 
enfrentamento da evasão e retenção enquanto fatores que comprometem o 
atendimento da missão institucional, resultou de uma demanda da 
Setec/MEC às instituições da Rede Federal, pelo encaminhamento da Nota 
Informativa nº 138/2015/DPE/DDR/SETEC/MEC de 15/07/2015, por meio do 
Ofício Circular nº 60 DDR/SETEC/MEC de 17/07/2015. O PPE do IFSC foi 
aprovado pelo Conselho Superior, por meio da Resolução Consup nº 23 de 
21/08/2018 (IFSC, 2020c, p. 135). 

 Já no ano de 2007, conforme evoca Bonassa (2010), vem à tona a discussão 

da reserva de vagas, resultando na criação de critérios e de diretrizes para a política 

de acesso aos cursos de graduação: reserva de 10% das vagas dos cursos superiores 

para negros que, preferencialmente, tenham cursado integralmente o ensino médio 

em instituições públicas de ensino; reserva de 50% de vagas para oriundos de escola 

pública que tenham cursado todo o ensino médio em instituições públicas de ensino. 

[...] aponta-se para a institucionalização de uma Política de Inclusão do IFSC, 
cuja pretensão é desenvolver um conjunto de ações que promovam a 
preparação para o acesso, o ingresso, a permanência e êxito no percurso 
formativo na instituição e o acompanhamento da inserção sócio-profissional 
(sic) dos estudantes egressos. Essas ações, segundo Plano de Inclusão, 
inserem- se no Programa de Ações Afirmativas, documento anexo ao referido 
Plano (BONASSA, 2010, p.95). 

Essas ações, apenas contemplavam negros e estudantes oriundos de escola 

pública que se candidatarem para as vagas dos cursos superiores.  

                                            
9 Texto sistematizado pelo GT Inclusão com base nas discussões advindas do Seminário de Políticas 
de Inclusão do IF-SC. (IFSC, 2009b) 
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No referido Plano de Inclusão, indicam-se quatro fundamentais políticas 

institucionais que, posteriormente, desenrolam-se em 36 ações. Essas políticas vão 

desde a democratização do acesso, a permanência e o êxito no itinerário do curso, a 

inserção no mercado de trabalho do egresso e o reconhecimento e a convivência com 

as diferenças.  

Já as 36 ações, assevera Bonassa (2017), dividem-se na implementação de 

Decretos, Leis para garantir as políticas aos grupos em desvantagem social, 

desenvolvimento de formação de docentes, implementação e programas à 

comunidade escolar, viabilização de aproximação da comunidade externa entre os 

câmpus, implementação da reserva de vagas nos cursos superiores e técnicos, 

criação de meios diferentes para o ingresso da comunidade escolar vulnerável, 

melhoraria das estratégias de divulgação, fortalecendo a identidade da instituição, 

promover e estimular a permanência e êxito, efetivação da política de assistência 

estudantil, criação de setores específicos para acompanhar ações de egresso, 

ampliação dos espaços dos câmpus, adequando às necessidades do estudante, entre 

outras ações relativas à inclusão efetiva do estudante na instituição. 

 Sendo assim, torna-se fundamental reconhecer-se a importância das políticas 

públicas de incentivo à educação superior no Brasil, que sensibiliza em favor dos 

grupos sociais com histórico de exclusão, uma vez que possibilitam entrar na 

universidade uma cota considerável de diversos grupos sociais, econômicos e étnicos. 

Defendendo esse conceito, Castro (2004) torna explícito que: 

[...]essas políticas de ação afirmativa vão além das cotas em si, por que 

focalizam necessidades, delimitam programas para recompor defasagens, 
tocam em diferenças estruturais e culturalmente modeladas e têm 
potencialidade redistributiva ou compensatória e de contribuir para o princípio 
de autonomia (CASTRO,2004, p.11). 

O PDI, por sua vez, entende-se pela instituição como instrumento de 

planejamento responsável por traçar o perfil da instituição, conferindo identidade e 

intenções comuns a todos os envolvidos além de nortear o gerenciamento das ações 

projetadas e operacionaliza a missão institucional (IFSC, 2009). 

Em conformidade com o PDI (IFSC, 2020), oferecer Programas de inclusão e 

de qualificação profissional são fatores fundamentais a fim de acolher os ingressantes, 

tanto para o resgate social promovido aos que deles participam, como para a 

possibilidade do aumento significativo da escolaridade e da formação para o trabalho. 

Assim:  
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Com o objetivo de identificar mecanismos que possam levar à permanência 
e ao êxito dos discentes, a instituição vem fortalecendo a implantação de 
equipes interdisciplinares nos câmpus, que têm por objetivo articular o 
trabalho de servidores em prol de melhores taxas de permanência e êxito dos 
discentes. Compreende-se que, por meio dessas ações conjuntas, será 
possível aprimorar o processo de criação dos cursos, metodologias de ensino 
e acompanhamento acadêmico discente, a fim de maximizar os índices de 
permanência e êxito dos discentes no IFSC, contemplando o atendimento às 
diferentes formas de aprender (IFSC, 2020c, p.82). 

A fim de efetivar as ações relativas à permanência e ao êxito do discente nos 

cursos, desde 2011 ocorre implementação de programas de assistência estudantil. 

Por meio dessas ações, os estudantes têm acesso a atividades desportivas, apoio à 

participação em eventos, auxílio financeiro ao de vulnerabilidade social alta, tais como 

alimentação, transporte e material didático, dentre outras. 

 Para que se possa interferir de forma exitosa na permanência e no êxito do 

discente do Instituto Federal de Santa Catarina, torna-se fundamental implementar 

como ação a programática explicitada no PDI 2020-2024 (IFSC, 2020c): 

1.Acompanhamento pedagógico sistemático do processo de ensino-
aprendizagem; 2. Acompanhamento pedagógico em situações de dificuldade 
de desempenho e de aprendizagem; 3. Acompanhamento sistemático 
docente visando a melhorias no processo de ensino aprendizagem; 4. Apoio 
psicossocial em casos de dificuldades emocionais, afetivas e de 
aprendizagem; 5. Prevenção e a promoção de saúde; 6. Desenvolvimento de 
estudos e ações sobre evasão e permanência; 7. Organização de parcerias 
com setores como assistência social, saúde e segurança, quando houver a 
necessidade de ações intersetoriais articuladas; 8. O fomento de ações 
articuladas das atividades de ensino, pesquisa e extensão como princípio 
educativo; 9. O fomento da inserção dos discentes no mundo do trabalho; 10. 
O fomento da formação empreendedora; 11. A promoção de atividades 
artísticas, culturais e desportivas; 12. O fomento da formação político-social 
para a comunidade acadêmica; 13. O desenvolvimento de ações voltadas 
para a promoção de uma alimentação saudável e segura aos discentes; 14. 
A formação continuada dos servidores (IFSC, 2020c, p. 82). 

A partir do exposto, no próximo tópico, buscar-se-ão quais os fatores 

determinantes para a evasão, a permanência e o êxito dos alunos que ingressam nos 

cursos de graduação por cotas no Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus 

Caçador. 
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4 A RELAÇÃO ENTRE A POLÍTICA DE COTAS E A PERMANÊNCIA DOS 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DO IFSC CÂMPUS CAÇADOR 

4.1 HISTÓRICO DO CÂMPUS CAÇADOR 

O Instituto Federal de Santa Catarina é uma instituição pública federal 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC). Tem sede e foro em Florianópolis, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (IFSC, 2019). 

O IFSC foi criado em Florianópolis por meio do decreto nº 7.566, de 23 de 

setembro de 1909, pelo presidente Nilo Peçanha, como Escola de Aprendizes Artífices 

do Estado de Santa Catarina, com o objetivo principal de proporcionar formação 

profissional aos filhos de classes socioeconômicas mais vulneráveis. Em 1º de 

setembro do ano de 1910, instalou-se a primeira sede que ficava em um prédio cedido 

pelo governo do Estado, na Rua Almirante Alvim, no centro de Florianópolis.  

No princípio, ofertava-se ensino primário, além da formação em desenho, 

tipografia, encadernação e pautação, carpintaria da ribeira, escultura e mecânica (a 

qual abarcava ferraria e serralheria) (IFSC, 2019a). 

Figura 3 - Linha histórica do Instituto Federal de Santa Catarina. 

Fonte: Histórico IFSC (2019a).  

Com o advento da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, a instituição foi 

denominada Liceu Industrial de Florianópolis e, no ano de 1942, com o decreto-lei nº 

4.127, de 23 de fevereiro, transformou-se em Escola Industrial de Florianópolis. A 

partir disso, começou a oferecer cursos industriais básicos. Já em 1965, o nome e 

status da instituição sofreram alteração devido a Lei nº 4.759, de 20 de agosto, 

passando a chamar-se Escola Industrial Federal de Santa Catarina. Três anos depois, 
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conforme a portaria ministerial nº 331, de 17 de junho, torna-se então a Escola Técnica 

Federal de Santa Catarina (EFT-SC) e implantam-se, por sua vez, vários cursos, 

fomentando o uso da tecnologia para o desenvolvimento econômico entre as décadas 

de 80 e 90. A denominação CEFET-SC (Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Santa Catarina) transformou-se oficialmente com a publicação do Decreto de criação 

no Diário Oficial da União (DOU). Essa mudança se deu com a Lei nº 8.948, de 8 de 

dezembro de 1994, a qual dispunha sobre a instituição do Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, sendo muito significativa, pois não era apenas a denominação, 

mas a possibilidade de oferta de cursos superiores de tecnologia e de pós-graduação 

lato sensu (IFSC, 2019b). 

Figura 4 - Imagem do CEFET- SC em Florianópolis no ano de 2002.

 

Fonte: Acervo Histórico IFSC (2019 a). 

 Com a aprovação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, transforma-se 

o CEFET-SC em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina. O propósito passa a ser oferta de educação profissional de nível médio, 

pesquisa aplicada, ensino superior (bacharelados com ênfase em engenharia e áreas 
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técnicas, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia) e cursos de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu. Iniciou-se a expansão, no mesmo ano, com atividades da 

Unidade Araranguá, no Sul do Estado, depois transformada em Câmpus Araranguá. 

No ano de 2009, em Xanxerê, ofertaram-se cursos de qualificação. Em 2010, iniciou-

se o funcionamento dos câmpus Caçador, Canoinhas, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul 

e Palhoça Bilíngue. Este tornou-se motivo de orgulho, pois a instituição é pioneira na 

América Latina em ensino bilíngue Libras/Português (IFSC, 2019b). 

Novos câmpus se instalaram no ano seguinte, precisamente cinco novas 

instalações no ano de 2011: câmpus de Garopaba, Lages, São Miguel do Oeste e 

Urupema, dentre a Reitoria com sua sede própria, ao lado do Câmpus Florianópolis. 

Atualmente, são 22 câmpus distribuídos em todas as regiões do Estado catarinense 

(IFSC, 2019a). 

Figura 5 - Imagem ilustra todos os 22 câmpus pelo estado. 

 

Fonte: Acervo IFSC (2019a). 

 Tratar-se-á do Câmpus Caçador que, no ano de 2007, recebeu, a partir de 

emendas parlamentares, o valor de R$ 1 milhão de reais para a construção da sede. 

As obras se iniciaram em fevereiro do ano de 2010 e encerraram-se em outubro do 

mesmo ano, conforme aduz Gomes (2011). 
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 Conforme Pedrozo (2011) indica, o terreno onde atualmente está localizado a 

sede IFSC – Caçador é fruto de doação da Prefeitura, a qual também realizou obras 

necessárias de terraplanagem para que os trabalhos de construção fossem iniciados.

 Em reportagem ao jornal local, à época, o Prefeito Saulo Sperotto (FOLHA DA 

CIDADE, 2010) relatou que a conquista do Instituto Federal se deu a partir de 

inúmeras reuniões entre o Poder Executivo, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 

e Vestuário (SITRIVEST), bem como com a Senadora Ideli Salvatti, sendo a 

precursora da implantação dos Institutos Federais de Santa Catarina.  

 Com as obras da sede IFSC-Caçador concluídas, como é demonstrado na 

Figura 7 o Bloco I em funcionamento, iniciou-se uma pesquisa de demanda com o 

objetivo de saber quais cursos atenderiam a necessidade da população local. 

Os cursos solicitados foram os técnicos em vestuário, gestão comercial, 
plástico, móveis e edificação. Além desses, houve um pedido por parte dos 
parlamentares para que se oferecesse o curso técnico de costura, visto que 
uma estimativa apontava que 80% das mulheres da região estavam fora do 
mercado de trabalho (GOMES, 2011, p.12). 

Figura 6 -  Bloco I Câmpus Caçador 2011. 

 

Fonte: Arquivo IFSC (2013). 

No ano de 2013, o câmpus recebe a notícia de que seria ampliado, visto que 

como objetivo inicial era atender a microrregião com cerca de 250 mil 
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habitantes, com a construção do Bloco II, e disponibilizaria cursos técnicos 

profissionalizantes nas modalidades concomitante e subsequente (FOLHA DA 

CIDADE, 2010, p. 08). 

Em agosto de 2013, as obras do Bloco II iniciaram. Com um investimento inicial 

de R$ 7 milhões, o novo Bloco contaria com 20 salas de aula, laboratórios, auditório, 

administrativo (FOLHA DA CIDADE, 2013). Conforme demonstrado na Figura 7 em 

fevereiro de 2014, a obra em estágio avançado, com os acabamentos ainda faltando, 

sendo concluída em março de 2015. 

Com a expansão do câmpus IFSC – Caçador, agora com uma estrutura ampla 

e com capacidade de atender às demandas de ensino na região, o chefe de 

Departamento de Pesquisa, Ensino e Extensão (DEPE), Luiz Alberto Vicari, em 

entrevista ao Jornal Folha da Cidade (2015) afirmou que em abril de 2015 as 

inscrições para o curso Técnico de Recursos Humanos estariam abertas. E “o IFSC 

irá oferecer em 2016 os cursos técnicos em Eletromecânica, superior em Engenharia 

de Produção, Tecnologia em Gestão em TI, Técnico Integrado em Administração e 

Informática”, enfatiza.  

Figura 7 - Foto aérea demonstrando a construção do Bloco II do IFSC – Caçador. 

 

Fonte: VAZ (2014). 

Por conseguinte, conforme demonstrado no Quadro 2, a relação de oferta de 

cursos Técnicos desde o ano 2011/1 até o ano de 2020/1. Faz-se necessário saber 
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que são cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, subsequentes e integrados. 

A forma de ingresso para esses cursos se dá por meio de sorteio público. Conforme 

IFSC (2018a), o processo seletivo para alguns cursos do IFSC, exceto para os cursos 

de graduação, faz-se por meio de um sorteio público de forma eletrônica, sendo 

realizado com a presença de, no mínimo, três servidores do instituto, designados pelo 

chefe do Departamento de Ingresso. 
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Quadro 2 - Relação de cursos Técnicos ofertados no IFSC – Caçador 

Curso Ofertas 
Nº de 
vagas 

Modalidade 

Vestuário 2011/1, 2011/2, 
2012/1, 2012/2 e 

2013/1 

35 Concomitante10 

Plásticos 2011/1, 2011/2, 
2012/1, 2012/2, 
2013/1 e 2016/1 

35 Subsequente11 

Informática 2014/1, 2014/2, 
2015/1 e 2016/2 

35 Concomitante 

Administração 2014/1, 2014/2, 
2015/1 e 2016/1 

40 Concomitante 

Administração 2017/1, 2018/2 e 
2020/1 

400 Subsequente 

Recursos Humanos 2015/2 40 Concomitante 

Administração 2016/1, 2017/1, 
2018/1, 2019/1 e 

2020/1 

40 Integrado12 

Informática 2016/1, 2017/1, 
2018/1, 2019/1 e 

2020/1 

35 Integrado 

Plásticos  2018/1, 2019/1 e 
2020/1 

40 Integrado 

Eletromecânica 2016/2, 2018/1  40 Concomitante 

Eletromecânica 2019/2 40 Subsequente 

Qualidade 2016/2 e 2018/2 40 Subsequente 

Logística 2017/2  40 Concomitante 

Logística 2019/2 40 Subsequente 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

2018/1 40 Concomitante 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

2019/1 40 Subsequente 

Fonte: IFSC – Caçador (Registro Acadêmico, 2020). 

 Condizente às palavras de Oliveira (2017, p. 48), “O IFSC tem tido boa 

                                            
10  O termo usado para informar a modalidade do curso como Concomitante refere-se conforme a 
seguinte informação na página do IFSC: “Cursos técnicos concomitantes ao ensino médio: nesta forma 
de oferta o aluno faz, em um turno, o ensino médio propedêutico em outra instituição de ensino e 
concomitantemente, no outro turno, o curso técnico no IFSC” (IFSC, 2018b). 
11 O termo usado para informar a modalidade do curso como Subsequente refere-se que “[...] já os 
cursos ofertados de forma subsequente são voltados a quem JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO, ou 
seja, são cursados SUBSEQUENTEMENTE ao ensino médio” (IFSUL, 2018). 
12 O termo usado para informar a modalidade do curso como Integrado refere-se a “Cursos técnicos 
integrados: nesta forma de oferta o aluno faz o ensino médio e o curso técnico no IFSC ao mesmo 
tempo. A duração média é de oito semestres. Para ingressar nos cursos técnicos integrados o candidato 
deve ter concluído o ensino fundamental ou concluí-lo até a data da matrícula” (IFSC, 2018b). 
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participação no meio social onde está inserido, seja ela na propagação do ensino, 

como também nos diversos eventos culturais, e até mesmo filantrópicos, ao longo de 

seu surgimento, [...]”. Atualmente, o IFSC – Câmpus Caçador conta com uma área 

física constituída por dois Blocos de salas de aula, laboratórios, cantina, biblioteca, 

área de convivência para os alunos, elevador, salas administrativas, entre outras que 

fazem parte da sede, localizada na Avenida Fahdo Thomé, nº 3000, Bairro 

Champagnat, como ilustram as Figuras 8 e 9. 

Figura 8 - Imagem das estruturas do Bloco I e Bloco II do IFSC – Caçador. 

Fonte: Arquivo IFSC (2018b). 

 O IFSC – Caçador foi inaugurado no dia 27 de dezembro de 2010, período 

presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, com o Bloco I, ao comando da Reitora 

Consuelo Aparecida Sielski Santos e a Direção do câmpus em face Paulo Gianesini. 

O Bloco II inaugurou-se dia 16 de março de 2015, tendo como Presidente da 

República Dilma Vana Roussef, a Reitora do IFSC Maria Clara Kaschny Schneider e 

Diretor do câmpus Albertino Della Giustina.  
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Figura 9 - Imagem do Bloco II do Câmpus Caçador.

 
Fonte: Relações externas IFSC Caçador (2018b). 

  

Com o processo de expansão em fase final, o câmpus, no ano de 2016, inicia 

a primeira turma de curso superior, bacharelado em Engenharia da Produção e, no 

ano seguinte, bacharelado em Sistemas de Informação. Os cursos de bacharelado 

abarcam o foco acadêmico de formação superior [...] com foco no mercado de 

trabalho, porém mais generalistas e com formação mais abrangente e voltada também 

ao campo acadêmico” (IFSC, 2020). Esses detêm uma abordagem maior que os 

cursos superiores de tecnologia e em razão disso possuem duração maior: quatro a 

cinco anos, em média.  

A forma de ingresso para os cursos superiores do câmpus Caçador se dá por 

meio do SISU. Caso as vagas não sejam preenchidas via SISU, essas poderão ser 

ocupadas por manifestação presencial do candidato no câmpus, utilizando-se da nota 

do ENEM ou do vestibular do IFSC dos últimos cinco anos. Também, há a 

transferência interna (entre câmpus do IFSC), transferência externa (entre 

instituições). Os últimos processos se dão por meio de edital com regras próprias. O 

IFSC não possui vestibular próprio (IFSC, 2018b). 
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Cabe aqui demonstrar que o ENEM foi criado em 1998 pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) com o objetivo de avaliar o desempenho 

do estudante ao final da educação básica. O exame destina-se aos alunos concluintes 

e aos egressos do ensino médio. Até 2008, o exame compunha-se por uma prova 

objetiva com questões interdisciplinares e uma redação. Com a reformulação do 

exame em 2009, esse passou a ser composto por quatro provas objetivas, 

subdivididas em quatro áreas do conhecimento, cada uma com 45 questões, e por 

uma redação com temas diversos ou os mais comentados no ano.  No entanto, a partir 

de 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para as instituições 

públicas de ensino por meio do SISU. 

Conforme aduz o resumo técnico do Censo da Educação Superior de 2013 

(INEP, 2013), “a evolução no número de matrículas nos cursos de graduação no 

período de 2010 a 2013, segundo a organização acadêmica da IES. De acordo com 

o Censo, as matrículas de graduação atingiram o total de 7.305.977 no ano de 2013”. 

Já o crescimento de ingressantes nos cursos de graduação entre os anos de 2009 e 

2019 na rede pública aumentou 32,4%. Dentro da categoria pública (municipal, 

estadual e federal), a rede federal foi a que mais cresceu em número de matrículas, 

ou melhor, um montante de 59,1% conforme dados do Inep (2019). 

  Assim, com a procura em ascensão aos cursos de graduação, o câmpus 

Caçador, no ano de 2016, iniciou a primeira turma de graduação, demonstrada na 

Tabela 1 o curso, o ano de início. É interessante atentar-se para o fato de que ainda 

não há turmas formadas, sendo prevista a primeira formatura para a metade de 2021. 

Nota-se, igualmente, o número de vagas e a quantidade de inscritos, por fim as 

matrículas realizadas.  
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Tabela 1 - Dados de inscritos e matrículas nos cursos superiores. 

Curso 
Ano/Período 

de início 
Nº de 
vagas 

Total de 
inscritos 

Total de 
matrículas 

Engenharia de Produção * 2016/1 40 696 46 
Engenharia de Produção * 2017/1 20** 143 - 
Sistemas de Informação * 2017/1 20** 91 - 
Engenharia de Produção * 2017/1 20 304 - 
Sistemas de Informação * 2017/1 20 180 - 
Engenharia de Produção * 2018/1 40 316 46 
Sistemas de Informação * 2018/1 40 164 46 
Engenharia de Produção * 2019/1 40 268 47 
Sistemas de Informação * 2019/1 40 161 46 
Engenharia de Produção * 2020/1 40 174 42 
Sistemas de Informação * 2020/1 40 222 46 

 
*curso em andamento ** vestibular 
Fonte: Elaborada pela autora com Base e Dados Registro Acadêmico  IFSC – Caçador (2020). 

No ano de 2016, a forma de ingresso era apenas por vestibular do IFSC. Já no 

ano 2017/1, conforme alusão na Tabela 2, a forma de ingresso nos cursos de 

graduação se deu por meio do vestibular IFSC com 20 vagas e também pelo SISU, 

com mais 20 vagas, o que teve, no total, 45 matriculados no curso de Engenharia de 

Produção e 40 no curso de Sistemas de Informação. 

Em funcionamento nos três turnos, oferece, dessa forma, desde cursos de 

qualificação profissional a cursos de pós-graduação, tanto na modalidade a distância, 

quanto na presencial. Atuante na região do Contestado, o câmpus Caçador apoia 

significativamente a formação profissional e tecnológica dos habitantes de Caçador e 

região (IFSC, 2019a). 

 O IFSC, assim como outras IES no Brasil, apresentou, nos últimos anos, um 

crescimento no número de vagas ofertadas. Todavia, quando se compara o número 

de ingressantes com o número de concluintes nos cursos superiores, constata-se a 

vulnerabilidade das instituições quanto ao êxito de seus alunos. 

Para ir-se adiante, precisa-se saber quem são esses alunos que ingressam 

por meio de cotas na graduação do IFSC Caçador. Assim, no próximo título, 

apresentar-se-ão informações importantes do nosso público. 

4.2 ALUNOS COTISTAS E NÃO COTISTAS QUE INGRESSAM NA GRADUAÇÃO 

Com base nos dados tais como o SIGAA da instituição, o qual se pautou na 

busca os anos de 2018-1, 2019-1 e 2020-1; critérios de busca de discentes; relatório 
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alunos; forma de ingresso, escolhido SISU (Enem); tipo de curso; modalidade e turno, 

apresentou-se que entre o ano de 2018 e 2020 os dois cursos de graduação do 

câmpus Caçador, constatou-se que houve 46 matriculados por cotas. Ainda, 24 alunos 

ativos em ambos os cursos, com um total de 19 cancelamentos. Entre esses 46 

ingressantes por cotas, 30 são o sexo masculino. Já o ano de 2020 foi  o que mais 

recebeu mulheres cotistas, um total de sete, assim como demonstra a Tabela 2.  

Tabela 2 - Relação de ingresso entre homens e mulheres nos cursos e graduação do IFSC Caçador. 

Curso Engenharia de Produção Sistemas de Informação 
 

Gênero Homem Mulher 
 

Homem Mulher 
 

 

Ano de 
ingresso 

2018 
 

2019 
 

2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

to
ta

l 

RINPPI 3 5 0 1 4 7 2 6 4 3 0 0 
35 

RIPPI 2 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
9 

RINPPIPcD 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
2 

TOTAL 5 8 1 1 4 7 3 9 4 4 0 0 
46 

Fonte: Elaborado pela autora com base Dados SIGAA IFSC (2021). 

O tipo de cota, item que se verifica com melhores subsídios no próximo tópico, 

mais ocupado na matrícula foi de Renda Inferior a 1,5 SM, escola pública e não preto, 

pardo indígena (RINPPI) com total de 35 alunos. Abaixo, ficou a Renda Inferior a 

1,5SM, escola pública e preto, pardo ou indígena (RIPPI) com nove e dois alunos na 

classe da Renda Inferior a 1,5SM, escola pública e portadora de deficiência 

(RINPPIPcD). Em relação aos demais tipos de cotas não houve matrículas. 

Presentemente no SIGAA do câmpus, apresenta-se o relatório de gênero de 

ingresso e a forma de ingresso na Tabela 3. Abaixo a referência dos anos 2018 - 2020: 
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Tabela 3 - Relação de ingresso entre homens e mulheres nos cursos e graduação do IFSC Caçador. 

Curso Engenharia de Produção Sistemas de Informação 

Gênero Homem 
 

Mulher 
 

Homem 
 

Mulher 
 

Ano de 
ingresso 

201
8 

 
201
9 
 

202
0 

201
8 

201
9 

202
0 

201
8 

201
9 

202
0 

201
8 

201
9 

202
0 

Ingresso sem 
prova 

10 5 12 4 1 8 9 7 13 4 0 3 

Processo de 
ingresso com 

prova 
2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Retorno de 
egresso 

1 2 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

SISU 
(ENEM) 

18 22 1 5 14 0 16 25 3 6 3 0 

Transferênci
a externa 

6 2 0 4 0 0 2 2 0 
 
0 
 

1 0 

Vaga 
remanescent

e 
7 2 15 0 0 6 9 6 25 2 2 5 

Aluno 
especial 

0 3 3 0 0 0 0 9 8 0 0 0 

TOTAL 44 38 42 14 16 14 38 49 49 12 6 8 

 124 44 136 26 

Fonte: Elaborado pela autora com base Dados SIGAA IFSC (2021). 

A Tabela 3 assevera o número elevado do sexo masculino de ingressantes nos 

cursos de graduação em relação ao sexo feminino em todos os anos em estudo. Em 

relação aos ingressantes do curso de Engenharia de Produção, entre os anos e 2018 

e 2020, são 73,80% do sexo masculino e apenas 26,19% do sexo feminino. Já no 

curso de Sistemas da Informação, a taxa de ingressantes do sexo feminino é ainda 

menor, caindo para 16,04%, contra 83,95% do sexo masculino. Também, comenta-se 

sobre a forma de ingresso, a qual chama atenção a questão das vagas remanescentes 

do ano do 2020 por haver uma procura maior em relação aos demais anos. Verifica-

se, ainda, que a ocupação via SiSU apresentou declínio ao longo do último ano de 

processos seletivos expostos. 

Em relação aos ativos na questão gênero, explicita-se na Tabela 4 a 

permanência do sexo masculino como algo evidente nos cursos de graduação do 

IFSC Caçador. 
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Tabela 4 - Quantitativo de alunos ativos em relação ao gênero. 
 

Status: ATIVO 
 

 
Sexo Total 
Feminino 49 
Masculino 159 

Fonte: Sigaa IFSC (2021). 

De acordo com o Censo da Educação Superior (BRASIL, IBGE, 2020), nos 

cursos tecnológicos de nível superior, a incidência de homens é maior que a de 

mulheres. Do mesmo modo, essa realidade no IFSC Caçador. 

Em relação ao município de origem dos alunos de graduação do câmpus 

Caçador, verifica-se que o SiSU favorece a mobilidade e dá oportunidade de alunos 

de diversas regiões do Brasil estudarem no IFSC. Isso se demonstra partir de dados 

de origem dos estudantes extraídos no SIGAA. A cidade de maior incidência é 

Caçador, com 87,95% no curso de Sistemas de Informação e 75,72% no curso de 

Engenharia da Produção. Ainda, as cidades da região que somam uma parcela 

mediana: Videira, Calmon, Fraiburgo, Santa Cecília, Videira, Lebon Régis e Iomerê, 

todas do estado de Santa Catarina. Também, quantificam uma parcela menor alunos 

do estado de São Paulo: Araçatuba, Guarujá e São Paulo; do Distrito Federal, Brasília; 

do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Taquari; ainda em uma parcela menor, 

mas do estado catarinense, as cidades de Florianópolis, Brusque, Abdon Batista, São 

José do Cedro. 

Considerando a faixa etária ideal para a educação superior estabelecida pela 

LDB, verifica-se a faixa etária de ingresso dos estudantes cotistas e de ampla 

concorrência no IFSC, considerando-se a data de nascimento e a data de início do 

período letivo 2019/1, exposto na Figura 10. 
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Figura 10 - Sexo e Faixa etária dos estudantes e graduação IFSC Caçador. 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (2020). 

Todavia, no que diz respeito a faixa etária, pode-se comprovar, na Figura 10, 

extraída da PNP, com dados bases 2019, os quais demonstram que 41,6% dos 

ingressantes no ano de 2019 nos dois cursos de graduação do câmpus pertencem à 

faixa etária entre 20 e 24 anos, sendo que a média nacional fica entre 43,3% dessa 

mesma faixa etária. 

4.2.1Tipos de cotas  

 Elencado anteriormente neste trabalho e considerado um dos assuntos mais 

polêmicos, o processo de ingresso no ensino superior no Brasil, as ações afirmativas 

também conhecidas por sistemas de cotas são políticas públicas que objetivam 

garantir mais oportunidades de acesso ao ensino público superior para candidatos 

pertencentes aos grupos como negros, indígenas ou de baixa renda.  
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Concebe-se por política de cotas, de acordo com Silveira (2019), o modelo de 

ações afirmativas que tenciona a garantia da redução das desigualdades 

socioeconômicas e educacionais entre membros de uma sociedade, particularmente 

no tocante ao ingresso nas de IES. 

Atualmente, no Brasil, existem três tipos de cotas: sociais, raciais e por 

deficiência física. No ato da inscrição, o candidato autodeclara a renda e a origem 

escolar, mas caso seja aprovado dentro da reserva de vagas é necessário comprovar 

as informações prestadas. 

As cotas sociais são as destinadas a pessoas de baixa renda e que tenham 

formação em escola pública. Analisam-se inúmeros fatores socioeconômicos do 

candidato. Correntemente, leva-se em consideração os critérios de renda do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o qual considera 

família de baixa renda, que possua  renda familiar mensal de até meio salário mínimo 

por pessoa, ou total de três salários mínimos da renda mensal total. Assevera Silveira 

(2019) que esse tipo de reserva de vagas sempre está ligado ao requisito de ter 

estudado todo o ensino médio em escolas públicas. Os estudantes que se enquadram 

nessa condição ainda têm o direito à isenção na taxa de inscrição dos vestibulares, 

de acordo com a Lei 12.799 de 2013.  

  As raciais voltam-se a pessoas negras, pardas ou indígenas, que 

historicamente fazem parte de um grupo que foi oprimido na época da colonização e 

até hoje sentem os reflexos disso. Conforme Silveira (2018), a eliminação das 

desigualdades injustas e das vantagens injustas procura estabelecer a igualdade 

equitativa de oportunidades, pois todos merecem igualdade de consideração. 

Candidatos nos cursos de graduação do IFSC que se inscrevam para as cotas 

destinadas a pessoas pretas, pardas ou indígenas devem, no momento da matrícula, 

entregar a autodeclaração de preto, parda ou indígena  e participar da banca 

de heteroidentificação conforme estabelecido pela Instrução Normativa 16/202013. O 

procedimento de heteroidentificação é a identificação, por uma comissão destinada 

pelo IFSC, da condição autodeclarada pelo candidato.  

As cotas por deficiência física garantem uma porcentagem das vagas de 

trabalho em empresas com determinada quantidade de funcionários, garantindo a 

                                            
13 Regulamenta procedimentos complementares à autodeclaração dos candidatos pretos, pardos e 
indígenas nos cursos técnicos de nível médio, de graduação e de pós-graduação do Instituto Federal 
de Santa Catarina. (IFSC, 2020a) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6135.htm
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/especial/lei-isencao-taxa-inscricao-vestibulares.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12799.htm
https://www.ifsc.edu.br/documents/177207/748318/IN_16_2020_Procedimentos+autodeclaracao+candidatos+ingresso+cursos+IFSC.pdf/28781377-c105-4b4e-b472-9c193794b8e8
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inclusão de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho. Na IES, 

as pessoas com deficiência regram-se de acordo com a Lei nº 13.409/201614, a qual 

contempla a reserva de vagas. Sendo assim, altera os Art. 1º e 3º da Lei de Cotas, faz 

saber: 

Art. 1º Os arts. 3º, 5º e 7º da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, passam 
a vigorar com as seguintes alterações: Art. 3º Em cada instituição federal de 
ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, 
por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por 
pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de 
vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 
pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está 
instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2016). 

Presentemente, no Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 200415, tem-se a 

distinção referente às pessoas portadoras de deficiência, ou seja, as que possuem 

alguma limitação ou incapacidade para desempenhar atividades. As deficiências se 

enquadram em uma destas quatro categorias: deficiência física, deficiência auditiva, 

deficiência visual, deficiência mental, e deficiência múltipla.  

O IFSC indica, em edital de seleção indicando, os documentos necessários 

para comprovação de renda, deficiência ou para a autodeclaração. Caso o candidato 

não comprove conforme a documentação necessária escrita em edital, a matrícula é 

invalidada. 

4.3 FATORES QUE DETERMINAM A EVASÃO DOS ALUNOS COTISTAS E NÃO 

COTISTAS DA GRADUAÇÃO 

 Julga-se de extrema importância atentar para a taxa de evasão de acordo com 

cada curso, bem como para seus motivos, buscando-se desenvolver maneiras que 

incentivem a permanência do discente até que finalize a formação em curso. 

 Resultados apresentados em 2018 pela SETEC16, a partir da Plataforma Nilo 

                                            
14 Alteração da Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para 
pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de 
ensino. (BRASIL, 2016) 
15 Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos à promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências. (BRASIL, 2004) 
16 A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) é responsável por formular, planejar, 
coordenar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas de Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT), desenvolvidas em regime de colaboração com os sistemas de ensino e com os agentes sociais 
parceiros (BRASIL,2008a). 
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Peçanha 17 , a taxa nacional de evasão da Rede Federal Educação Científica e 

Tecnológica, que abarca os Institutos Federais, é de 23,2% enquanto a taxa de evasão 

geral do IFSC é de 36,9%.  Já no ano de 2020 (dados base de 2019), a taxa de evasão 

geral dos IFSC ficou em torno de 15,8%. O IFSC Caçador possui uma taxa de evasão 

de 23,8 % dos cursos de graduação. 

Os cursos no IFSC Caçador são regidos por documento próprio, o qual versa 

em questões de ensino, normas e procedimentos. Visto isso, elenca-se o 

Regulamento Didático Pedagógico – RDP, aprovada pelo Conselho Superior 

(CONSUP)18 em 25 de junho de 2018, pautado na CRFB/88, LDB/96 entre outros 

documentos legais sobre educação. Conforme Art. 1º do referido regulamento:  

Art. 1º. O Regulamento Didático-Pedagógico (RDP) é o documento único de 
gestão do processo educacional que estabelece as normas referentes aos 
processos didáticos e pedagógicos desenvolvidos por todos os câmpus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
(IFSC), suas modalidades e diversas ofertas (IFSC, 2018e, p.1). 

 Em se tratando dos cursos de graduação, o Regulamento versa sobre os 

conselhos de classe, instrumento esse muito usado para relatar situações de 

estudantes possíveis evadidos, entre situações referentes ao ensino e aprendizagem. 

Tais relatórios serão abordados a seguir. Alusivo ao CAPÍTULO XV do documento, 

em seu Art. 103, o conselho de classe:  

[...] é uma instância diagnóstica e deliberativa sobre a avaliação do processo 
ensino-aprendizagem e sua realização para os cursos técnicos é obrigatória, 
devendo ocorrer pelo menos 2 (duas) vezes por período letivo: conselho 
intermediário e conselho final. § 1º O conselho intermediário será participativo 
ou representativo. § 2º O conselho final será realizado ao término do período 
letivo. § 3º É obrigatória a presença dos professores no conselho de classe. 
§ 4º O conselho de classe será organizado pela Coordenadoria de Curso com 
a Coordenadoria Pedagógica. § 5º Será elaborado um documento oficial de 
registro dos temas e deliberações da reunião, anexando a lista de assinatura 
dos participantes (IFSC,2018e, p.26). 

 Para iniciar as tratativas entre evasão, faz-se necessário estabelecer dois 

critérios: alunos que solicitam trancamento e alunos com matrícula cancelada. 

Consoante Lakatos e Marconi (2003, p. 160), a definição de termos utilizados na 

                                            
 
18 O Conselho Superior (Consup), de acordo com a Lei nº 11.892/2008, é órgão consultivo e deliberativo 
do IFSC. É composto por representantes da comunidade interna (docentes, discentes, técnico-
administrativos e diretores-gerais dos câmpus), eleitos por seus pares, e de segmentos ligados à 
educação profissional e tecnológica (sociedade civil, Secretaria de Estado da Educação, Fundação de 
Pesquisa do Estado de Santa Catarina e Ministério da Educação), tendo o reitor como seu presidente 
(IFSC, 2018b). 
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pesquisa é imprescindível para evitar interpretações errôneas. Por isso, esse item tem 

como objetivo principal tornar os termos claros, compreensivos, objetivos e 

adequados, evitando, assim, interpretações confusas e mostrando os conceitos 

utilizados por esta pesquisa, tendo em vista que alguns termos são entendidos de 

forma diversificada entre os autores da literatura vigente.  

Conforme arts.82 e ss. da RDP/2018 (IFSC,2018e), o trancamento de matrícula 

poderá ser solicitado pelo aluno ou responsável legal a partir do segundo período 

letivo do curso, podendo trancar componente curriculares isolados, tendo um período 

máximo de períodos estabelecidos para o feito de até dois, podendo o aluno retornar 

ao curso após o prazo. Há regras excepcionais em alunos para convocação de serviço 

militar, incapacitação por doença e acompanhamento de cônjuge, ascendentes ou 

descendentes, para tratamento saúde. Diferentemente do trancamento, o 

cancelamento é a perda de vínculo do aluno no curso, que poderá ser motivado tanto 

pelo próprio aluno, quanto pela coordenação de curso, regra estabelecida nos arts.88 

e ss. Ou seja, o aluno pode trancar componentes curriculares distintos, ou até dois 

semestres inteiros podendo retornar ao final do período almejado. Já o cancelamento 

se dá por razões como abandono de até 15 dias letivos, falecimento, transgressões 

disciplinares, entre outras, perdendo o vínculo com a instituição. 

Após diferenciar trancamento e cancelamento, elencam-se possíveis fatores de 

evasão dos alunos. Para esse objetivo, entrar-se-á na esfera de relatórios de conselho 

de classe e do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA19 das 

turmas de graduação.  

O SIGAA pré-estabelece oito motivos para o aluno iniciar a solicitação de 

cancelamento de matrícula em componente curricular: dificuldades de 

acompanhamento da disciplina; incompatibilidade de horário de trabalho, estágio ou 

bolsa; não gostou a metodologia do professor; perdeu o interesse pela disciplina; 

semestre com carga horária excessiva; trancou bloco; trancou Co-requisito e outros. 

Tal procedimento deve partir do aluno no próprio sistema.  

                                            
19 O IFSC conta com o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, sendo esse utilizado 
pelos alunos de todos cursos do IFSC. O Sigaa serve para fazer rematrículas, solicitar trancamento de 
matrículas e cancelamentos em componentes curriculares, além de gerar boletim e histórico escolar 
detalhado. (IFSC, 2018b) 
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A Tabela 5 revela dados retirados do SIGAA no que diz respeito ao quantitativo 

dos alunos de graduação do câmpus Caçador ao final dos conselhos finais, entre os 

anos de 2018 e 2020, o qual revela uma taxa elevada entre desistentes e ativos.  

 

Tabela 5 - Relação de curso e dados quantitativos. 
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ANO 2018 

Engenharia de Produção - 
Em andamento 2018/1 N 1 40 122 46 25 21 54,35%  

Sistemas de Informação - 
Em Andamento 2018/1 N 1 40 80 46 26 20 56,52%  

TOTAL 80 202 92 51 41 110,87%  

ANO 2019 

Engenharia de Produção - 
Em andamento 2019/1 N 1 40 101 47 24 23 51,06%  

Sistemas de Informação - 
Em Andamento 2019/1 N 1 40 67 46 26 20 56,52%  

TOTAL 80 168 93 50 43 107,59%  

ANO 2020 

Engenharia de Produção - 
Em andamento 2020/1 N 1 42 174 42 9 33 21,43%*  

Sistemas de Informação - 
Em Andamento 2020/1 N 1 46 222 46 4 42 8,70%*  

TOTAL 88 396 88 13 75 30,12%  

        

*Atualizado pelo Registro Acadêmico em 25/01/2021. 
Fonte: Registro Acadêmico IFSC – Caçador (2021). 

Nota-se que a evasão ultrapassa mais de 50% em todos os anos. A exceção 

do ano de 2020 se deve por ter sido um ano atípico com atividades não presenciais 

por conta da pandemia, que a assolou o país. Com isso alterações foram indicação 

na IN/IFSC nº 2020, de 1º de setembro de 2020, a qual dita regras para trancamento 

e cancelamento de matrículas, atividades não presenciais entre outras, ou seja, há 

                                            
20  Conforme distinção do TSE (2020), IN (Instrução Normativa) trata-se de um documento de 
organização e de ordenamento administrativo interno destinado a estabelecer diretrizes, normatizar 
métodos e procedimentos, bem como regulamentar matéria específica anteriormente disciplinada a fim 
de orientar os dirigentes e os servidores no desempenho de suas atribuições. 
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dados apenas do conselho intermediário visto que o ano letivo acabará apenas em 

fevereiro de 2021. 

4.4 FATORES QUE DETERMINAM A PERMANÊNCIA E O ÊXITO DOS ALUNOS 

COTISTAS NA GRADUAÇÃO 

O IFSC, assim como outras instituições de ensino superior no Brasil, 

apresentou, nos últimos anos, um incremento no número de vagas ofertadas. No 

entanto, quando se compara o número de ingressantes com o número de concluintes 

nos cursos superiores, identifica-se a fragilidade das instituições quanto ao êxito de 

seus alunos. 

Anteriormente citado neste trabalho, o IFSC construiu em 2018 o “Plano 

Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFSC”, aprovado pela 

Resolução CONSUP nº 23, de 21 de agosto, a qual configura o objetivo central a 

promoção da permanência e o êxito dos estudantes a partir de um conjunto de 

medidas para enfrentamento da evasão, enquanto fatores que possam comprometer 

o atendimento e a missão institucional. Tem-se a missão descrita no PDI- IFSC, 

vigência 2020-2024:  

Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, 
científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e 
inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural 
(IFSC, 2020c, p. 44). 

Com o propósito de apontar mecanismos que possam levar à permanência e 

ao êxito dos discentes, reforçado no PDI (IFSC,2020c), a instituição vem fortalecendo 

a implantação de equipes interdisciplinares nos câmpus, que tem por objetivo articular 

o trabalho de servidores em prol de melhores taxas de permanência e êxito dos 

discentes.  

No câmpus Caçador, o setor da Coordenadoria Pedagógica é tipificado como 

interdisciplinar. O layout do setor conta com duas pedagogas, uma assistente social, 

uma psicóloga, duas técnicas em assuntos educacionais e um assistente de alunos. 

Atualmente em construção com base no Regimento Interno do Câmpus21, atribuições 

do cargo descritos em edital e legislações educacionais, o Eixo de Atuação22 do setor 

                                            
21  Documento aprovado pela Resolução Consup nº 11, de 24 de abril de 2017, a qual disciplina a 
organização, as competências e o funcionamento de todas as instâncias do Câmpus Caçador, com 
objetivo de complementar e de normatizar as disposições estatutárias. (IFSC, 2017a) 
22  Material em construção e produzido pelo setor de acordo com Regimento Interno do Câmpus, 
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divide-se em 10 grandes blocos, cada um com especificidades e atividades fins: 

1. Atendimento ao estudante; 
2. Formação docente; 
3. Assistência estudantil; 
4. Articulação com a comunidade escolar; 
5. Assessoria técnica; 
6. Processos pedagógicos; 
7. Assessoria aos processos institucionais (assessoria ao Depe (grupos 

de trabalho/apoio a outros setores/professores, cursos e servidores) 
8. Permanência e êxito;  
9. Gestão democrática; 
10. Estágio/jovem aprendiz. 

 Os blocos que se verão neste trabalho dizem respeito ao atendimento ao 

estudante, à assistência estudantil e à permanência e ao êxito.  

Quadro 3 -  Eixo de atuação da Coordenadoria Pedagógica 

EIXO 1: ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

ATIVIDADE FIM ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 

 

  
Orientar, de forma 
qualificada, os estudantes 
no que se refere às 
questões pedagógicas, 
psicológicas e sociais  

 Acolhimento inicial e permanente dos 
estudantes com base na escuta qualificada, 
registros e intervenções em questões 
pedagógicas decorrentes de demandas 
espontâneas ou encaminhadas;  

 Registros e comunicações com estudantes e 
responsáveis; 

 Organização e entrega das chaves dos 
armários; 

 Contato com as famílias para solucionar 
questões pontuais (ex. problema de saúde, 
desempenho escolar); 

 Orientações coletivas e individuais sobre 
temas diversos (bullyng, acesso ao SIGAA, 
carteira estudantil, violência, ECA, entre 
outros); 

 Orientações aos estudantes quantos as 
pendências nas Unidades Curriculares;  

 Orientações referentes ao direito à educação, 
aos direitos dos estudantes nos processos de 
ensino e aprendizagem, de avaliação da 
aprendizagem e sobre a proposta pedagógica 
da instituição; 

                                            
atribuições de cargos e de legislações educacionais com a finalidade de demonstrar a atuação da 
Coordenadoria Pedagógica do câmpus Caçador (2021). 
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Acompanhar os estudantes 
no que diz respeito às 
questões pedagógicas, 
psicológicas e sociais  

 Acompanhamento dos estudantes 
ingressantes por reserva de vagas (Escola 
Pública e renda inferior a 1,5 s.m) para a 
efetivação da matrícula e permanência 
estudantil; 

 Encaminhamento para atendimento na rede 
de serviços (saúde, assistência social, 
habitação, assessoria jurídica, conselho 
tutelar, delegacia, etc.); 

 Atendimento e articulação com as famílias dos 
estudantes; 

 Busca ativa de estudantes em risco de 
evasão/ abandono escolar; 

 Acompanhamento da frequência e do 
desempenho escolar dos estudantes sob 
demanda; 

 Monitoramento dos registros dos processos 
pedagógicos;  

 Diálogo com coordenadores de curso, 
professores, técnicos e terceirizados; 

 Articulação com a rede territorial do câmpus, 
rede de amparo às necessidades apontadas 
pelos estudantes e/ou suas famílias, sejam de 
caráter informativo ou de assistência 
especializada; 

 Proposição e corroboração por meio da 
aproximação da rede socioassistencial.   

Fonte: Coordenadoria Pedagógica IFSC-Caçador (2021). 

Tendo em vista que o Eixo 1 refere-se ao atendimento discente, o Quadro 3 

deixa explícita a definição de prioridade e o nível de complexidade com a atividade 

fim, a qual concerne com o propósito do PDI 2020-2024 quando se refere em ação 

programática disposto no item relativo a Permanência e Êxito do documento (2020, 

p.68). 
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Quadro 4 - Eixo e Atuação 3: Assistência Estudantil. 

EIXO 3: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

ATIVIDADE FIM ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Propor e 
operacionalizar  os 
programas de assistência 
estudantil e demais 
políticas que visam à 
inclusão de acordo com a 
política institucional, 
contemplando o acesso, 
a permanência e êxito 

 Orientações individuais e nas 
turmas referente à Assistência 
estudantil; 

 Participação de reuniões 
para estudos e elaboração 
dos programas no campus e 
na reitoria; 

 Encontros para planejamento 
e estudos entre a equipe 
multidisciplinar; 

 Divulgação dos editais, dos 
requisitos para inscrição e 
recebimento dos auxílios;   

 Acolhida e orientações aos 
estudantes referentes a 
documentos necessários para 
efetivar a Assistência 
Estudantil; 

 Recebimento e análise de 
documentação para 
expedição de IVS para 
inscrição nos diversos 
programas que usam o IVS 
como critérios de acesso 
(PAEVS, auxílio moradia, 
editais de pesquisa, extensão, 
auxílio participação em 
eventos, auxílio internet, etc.;  

 Monitoramento as inscrições 
nos auxílios financeiros/ 
editais e o recebimento dos 
auxílios;  

 Divulgação dos resultados;  
 Cadastramento das 

informações necessárias para 
pagamentos no sistema;  

 Articulação com 
família/responsáveis. 

Atividades 
exclusivas do 
setor 

Acompanhar os 
programas de assistência 
estudantil e os 
estudantes neles 
inseridos  

-Acompanhamento 
pedagógico e social dos 
estudantes atendidos pelos 
auxílios; 

Atividade 
compartilhada 
com outros 
setores  
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-Monitorar desempenho 
acadêmico e frequência dos 
alunos contemplados; 

Fonte: Coordenadoria Pedagógica IFSC-Caçador (2021). 

 O Quadro 4 espelha o processo de acompanhamento das ações à assistência 

estudantil aos discentes, processo que vai desde orientação, divulgação e 

acompanhamento efetivo do aluno no percurso de formação. Esse Eixo 3 divide-se 

em atividades exclusivas do setor e em atividades compartilhadas, envolvendo os 

docentes e os coordenadores de curso no processo. 

 
Quadro 5 - Eixo de Atuação: Permanência e Êxito. 

EIXO 8: PERMANÊNCIA E ÊXITO - ( *AC) Ações compartilhadas 

ATIVIDADE FIM ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Contribuição para promoção de um 
conjunto de ações que visam o 
enfrentamento da evasão e 
retenção escolar (*AC) 

 Reflexões, discussões, formações e 
indicações que evidenciam as causas e 
consequências da evasão e retenção; 
(*AC) 

 Reflexões, discussões, formações e 
indicações que contribuam para o 
permanência e êxito dos estudantes; 
(*AC) 

 Assessoramento e avaliação de 
questões referentes a permanência e 
êxito; (*AC) 

 

Contribuição em atividades que 
favoreçam a permanência e êxito 
de estudantes. (*AC) 

 Participação no Núcleo de 
acessibilidade educacional - NAED; 

 Participação no Núcleo de integração 
dos programas sociais - NEIPS; 

 Apoio ao programa Mulheres Sim; 
 Participação e contribuição na 

Comissão de Apoio Permanência e 
Êxito - CAPE; 

 Participação nos colegiados; 
 Programa de alimentação escolar 

PNAE; 
 Participação em eventos no câmpus 

(ex. Gincana, jogos); 
 Participação, colaboração e 

organização de campanhas diversas de 
enfrentamento à violência, setembro 
amarelo, outubro rosa, etc.; 



74 

 Participação, colaboração e 
organização de campanhas diversas, 
enfrentamento à violência, setembro 
amarelo, outubro rosa, etc.; 

 Elaboração, sugestão e 
desenvolvimento de projetos de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Fonte: Coordenadoria Pedagógica IFSC-Caçador (2021). 

No que diz respeito ao Quadro 5 no Eixo de Atuação, que se refere a 

Permanência e Êxito, o setor, por acreditar que os processos de ensino-aprendizagem 

são basilares para a formação humana, divergindo em relações multidimensionais 

complexas que envolvem os sujeitos sociais, promove ações de ensino-

aprendizagem, tendo como princípio do eixo o acompanhamento pedagógico de 

discentes para que permaneçam e obtenham sucesso na trajetória institucional. As 

ações indicadas acima são compartilhadas com agentes do processo, ou seja, os 

docentes, coordenadores de curso, direção, secretaria acadêmica, entre outros 

servidores o câmpus. 

Consoante Zago (2006, p. 228), citada em Carmo et al., (2014), para esses 

alunos não basta o acesso, é necessária uma política de permanência que 

compreenda moradia, transporte, alimentação e saúde. A ausência de uma política 

que favoreça a permanência e o êxito s estudantes, as ações previstas na Lei 

12.711/2012 não alterarão o cenário social de exclusão de determinados grupos da 

população. No próximo item, verificam-se os programas de auxílios estudantis 

disponíveis aos alunos do IFSC Caçador. 

4.4.1 Programas de auxílios estudantis 

 Com o intuito de apoiar a permanência de estudantes de vulnerabilidade alta 

nos cursos de graduação das IES e institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia, em 19 de julho de 2010, entrou em vigor o Decreto nº 7.234, o qual dispõe 

sobre o PNAES, que objetiva a igualdade de oportunidade entre todos os estudantes 

de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial por meio de medidas 

que busquem a permanência e a melhora no desempenho acadêmico, assim como o 

combate a situações de repetência e de evasão.  

A Assistência Estudantil constitui-se num conjunto de ações voltadas ao 

atendimento das necessidades dos estudantes de modo a promover sua formação 



75 

integral. Tem como objetivo garantir condições de acesso e de permanência com êxito 

dos discentes no percurso formativo. Está dividida em Programas Universais 

destinados a todos os discentes e Programa Específico destinado ao discente com 

dificuldade de prover as condições necessárias para a permanência e o êxito, como é 

o caso do PAEVS - Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social 

(BRASIL, 2016). 

Sendo assim, o IFSC disponibiliza aos estudantes diversos auxílios, ou melhor: 

são: moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, 

esporte, creche e apoio pedagógico. A escolha de qual subsídio oferecer e a execução 

dos recursos são de responsabilidade da IES.  

O PAEVS abrange auxílio financeiros, tais como auxílio permanência, 

compulsório, ingressante cotista e o emergencial. Organizam-se diversas ações por 

meio das quais os estudantes têm acesso a atividades desportivas, apoio à 

participação em eventos, auxílio financeiro para pagar despesas – como, por exemplo, 

alimentação, moradia, material escolar e transporte entre casa e escola -, dentre 

outras (IFSC, 2018c). 

De acordo com a Resolução Consup nº 41, de 19 de dezembro de 2017, 

resolução que regulamenta o PAEVS e as ações no IFSC:  

Parágrafo único. Vulnerabilidade Social para os fins de aplicação desta 
resolução deve ser apreendida como processos de exclusão, 
discriminação ou enfraquecimento dos grupos sociais e sua 
capacidade de reação, como situação decorrente da pobreza, privação 
e/ou fragilização de vínculos afetivorrelacionais e de pertencimento 
social (IFSC, 2017b, p. 2). 

Para a solicitação do auxílio, o estudante deve ter o IVS – Índice de 

Vulnerabilidade Social calculado e válido. Esse é calculado com base na renda e nos 

agravantes sociais do aluno por meio da documentação necessária. Então, o primeiro 

passo é a entrega da documentação prevista no edital à comissão de apuração de 

renda23  bruta per capita e agravantes sociais. Posteriormente, a assistente social 

analisa e calcula o número do IVS. Feito isso, o aluno poderá participar do edital do 

PAVES, o qual se insere editais de eventos, de intercâmbio, de pesquisa e de extensão 

(IFSC, 2019c).  

                                            
23 Conforme IN nº 08, de 28 de maio de 2019, “Art. 6º A diretoria de cada Câmpus designará uma 
Comissão de Apuração de renda formada por, no mínimo, cinco integrantes de formações acadêmicas 
diversificadas, para aplicação das normas e procedimentos definidos nesta instrução normativa” (IFSC, 
2019c). 
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O PAEVS abrange o auxílio permanência, o qual destina-se aos estudantes 

matriculados em cursos presenciais com renda bruta per capita de até dois salários 

mínimos; auxílio compulsório destinado a estudantes inscritos no CAdÚnico24 , os 

matriculados em cursos Proeja ou em que façam parte de ações voltadas ao público 

estratégico; auxílio ingressante cotista propõe-se atender estudantes que ingressaram 

por meio de cota de escola pública com renda inferior a 1,5 salário mínimo, 

matriculado em curso presencial; por fim, auxílio emergencial, sendo esse de caráter 

eventual e destinado aos estudantes com matrículas em curso presencial e em 

situação financeira adversa e que impossibilite a permanência no curso, que, embora 

previsto como parte do PAEVS, é custeado pelo Câmpus. 

Com as aulas presenciais suspensas, em virtude da pandemia, no ano de 2020 

ocorreu algumas alterações em razão dos auxílios estudantis. Deu-se a inclusão do 

Projeto Alunos Conectados, o qual prevê um auxílio financeiro para alunos que 

possuem dificuldade de conexão à internet. O objetivo principal do projeto é 

possibilitar que os alunos acompanhem as atividades acadêmicas não presenciais 

durante o período da pandemia. Também, a inclusão do Auxílio Emergencial de 

Acesso à Internet, esse disposto na Resolução o Consup 41/2017, em seu art. 25, que 

dispõe a atender estudante matriculado em curso presencial sem acesso à internet, 

sendo de caráter eventual. 

O aluno de graduação ainda dispõe de um auxílio extra, o chamado Auxílio-

Moradia, com o objetivo principal de proporcionar condições favoráveis para a 

permanência e êxito dos alunos que deixam sua cidade natal para ingressar em cursos 

no IFSC, ou seja, auxiliar nas despesas de aluguel ou com outros custos de moradia 

fora da sede familiar. 

Importante frisar que, para a participação em qualquer os auxílios descritos 

acima, o aluno precisa ter o número o IVS calculado e válido. Conforme a Resolução 

nº42/2017, o IVS tem validade de dois (2) anos. 

Para permanecer recebendo o auxílio, assim explícito no art. 5º da Resolução 

CONSUP/IFSC 42/2017, são necessários, cumulativamente, apresentar matrícula 

                                            
24 O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza 
e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos 
municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas 
famílias. Quem deve estar inscrito no Cadastro Único? Devem estar cadastradas as famílias de baixa 
renda: Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou que ganham até 3 salários mínimos de 
renda mensal total. (CAIXA, 2021) 
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regular, 75% de frequência, participação nas atividades propostas pelo setor 

responsável pela assistência estudantil e comprometimento com os estudos, avaliado 

pela equipe da Coordenadoria Pedagógica (IFSC, 2017b). 

 A gestão do PAEVS no IFSC realiza-se por meio do Comitê Gestor de Assuntos 

Estudantis, designado pelo Reitor e vincula-se à Pró-Reitoria de Ensino (Diretoria de 

Assuntos Estudantis - DAE). A composição do Comitê Gestor, assim aduz Lara (2018), 

verifica-se por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e 

de todas as regiões do estado, tendo como atribuições indispensáveis coordenar a 

implementação da Assistência Estudantil no IFSC; assessorar o Colégio de Dirigentes 

na definição anual do financiamento da Assistência Estudantil e proceder à avaliação 

e à proposição de mecanismos de monitoramento e de verificação de resultados 

relacionados às distintas dimensões da Assistência Estudantil. 

Assevera-se elencar que nos câmpus há uma Comissão de Apuração de 

Renda, designada por portaria, conforme consta na IN 16/2019: 

Art. 6º A diretoria de cada Câmpus designará uma Comissão de Apuração de 
renda formada por, no mínimo, cinco integrantes de formações acadêmicas 
diversificadas, para aplicação das normas e procedimentos definidos nesta 
instrução normativa. Parágrafo único: Os trabalhos da comissão de apuração, 
de que trata o caput, serão gerenciados pela Diretoria de Assuntos 
Estudantis/Pró-Reitoria de Ensino em parceria com os câmpus (IFSC, 
2019d). 

No câmpus Caçador, a Comissão de Apuração de Renda é formada por 

servidores a Coordenadoria Pedagógica, da qual fazem parte duas pedagogas, duas 

técnicas em assuntos estudantis, um assistente social e uma psicóloga. Essas são 

aptas em todos os níveis do procedimento conforme o setor deixa explícito no seu 

Eixo de Atuação 1 e 3, isto é, práticas como orientações sobre o programa, 

participação e proposição de ações de acolhimento voltadas ao atendimento das 

necessidades de estudantes oriundos de grupos específicos marcados pela exclusão 

social, de maneira a garantir sua formação integral, busca e acolhida de estudantes 

cotistas para acompanhamento e orientações. 

Assevera Maurício (2015) que a política de assistência estudantil, sua 

legislação e aplicabilidade precisam ser cada vez mais debatidas por todos os atores 

envolvidos a fim de trazerem suas experiências para a qualificação do assunto e para 

a garantia da continuidade e da ampliação das condições de acesso à educação. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA.  

5.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

O universo da pesquisa realizou-se no Instituto Federal de Santa Catarina – 

Câmpus Caçador. Inaugurado em 2010, oferece atualmente cursos técnicos de nível 

médio ( Integrados em Informática, Plásticos e Administração,  Subsequente em 

Qualidade, Logística, Eletromecânica e  em Administração), Cursos superiores ( 

Engenharia de Produção e bacharelado em Sistemas de Informação), PROEJA com 

formação inicial, além de cursos FIC nas diversas áreas de conhecimento, 

Especialização Latu Sensu em Gestão Escolar, Gestão Pública Municipal, 

Interdisciplinaridade e Práticas Pedagógicas na Educação Básica, entre os de 

fomento com parceira do CERFEAD (Centro de Referência em Formação e Educação 

a Distância). 

5.2 PÚBLICO ALVO 

O público alvo foram os alunos de graduação em Engenharia de Produção e 

Sistemas de Informação, os quais adotaram as ações afirmativas de acesso, 

permanência e êxito a partir do processo de ingresso de 2018/1 até 2020/1. 

Assim, todos os alunos ingressantes na graduação e por cotas sociais do ano 

de 2018/1 a 2020/1, em torno de 50 alunos, formaram o corpus desta pesquisa. As 

cotas sociais que serão objetos de pesquisa dividem-se em: escola pública, renda 

igual ou inferior 1,5 SM (salário mínimo) não PPI (preto, pardo ou indígena); escola 

pública, renda igual ou inferior 1,5 SM (salário mínimo) PPI (preto, pardo ou indígena); 

escola pública, renda igual ou inferior 1,5 SM (salário mínimo) não PPI (preto, pardo 

ou indígena) PcD (pessoa com deficiência) e escola pública, renda igual ou inferior 

1,5 SM (salário mínimo)  PPI (preto, pardo ou indígena) PcD (pessoa com deficiência). 

Assim, exemplifica a Figura 11 abaixo. 
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Figura 11- Entenda o Sistema de Cotas no IFSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo IFSC (2018a). 

 

Também, coletaram-se informações da gestão do câmpus atual e da anterior, 

bem como direção geral, direção de ensino, pesquisa e extensão e servidoras da 

coordenadoria pedagógica, chegando ao total de 20 servidores. Importante frisar que 

os servidores entrevistados eram efetivos no quadro da instituição.  

A entrevista aos alunos que ingressaram na graduação, por cotas sociais e 

ampla concorrência e evadiram, investigou os motivos que determinaram a não 

continuidade do curso na instituição. Assim, solicitou ao aluno para indicar quais os 

motivos que o levaram a não continuar seus estudos, se o aluno está estudando ou 

não, o tipo de curso que ingressou (bacharelado, licenciatura ou tecnológico). 

Intencionou em torno de 20 entrevistas. 

Para compreender melhor, dividiu-se em cinco blocos a população definida 

para a realização da pesquisa: 
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- Alunos ingressantes nos cursos de graduação por cotas no Instituto Federal 

de Santa Catarina – Campus Caçador e ainda permanecem matriculados entre os 

anos de 2018/1 a 2020/1; 

- Alunos ingressantes por cotas nos cursos de graduação por cotas no Instituto 

Federal de Santa Catarina – Campus Caçador evadidos entre os anos de 2018/1 a 

2020/1; 

- Servidores do corpo efetivo da Coordenadoria Pedagógica entre os anos de 

2018/1 a 2020/1; 

- Servidores do corpo efetivo da gestão do câmpus, exclusivamente dos cargos 

Direção Geral e Direção de Ensino entre os anos de 2018/1 a 2020/1; 

- Servidores do corpo efetivo de docentes do câmpus Caçador que, 

exclusivamente, ministraram disciplinas nos cursos de graduação entre os anos de 

2018/1 a 2020/1. 

 

5.2.1 Critérios de inclusão 

 -Servidores do corpo efetivo da instituição entre os anos de 2018/1 a 2020/1 

que aceitaram participar da pesquisa; 

 -Alunos ingressantes por cotas ou não nos cursos de graduação do Instituto 

Federal de Santa Catarina – Campus Caçador entre os anos de 2018/1 a 2020/1, 

maiores de 18 anos e que aceitaram participar da pesquisa. 

   

5.2.2 Critérios de exclusão 

 -Servidores sem vínculo efetivo com a instituição; 

 -Servidores e alunos que se negaram a responder. 

5.3 MÉTODO DA PESQUISA 

Utilizaram-se informações qualitativas e dados quantitativos como recursos 

metodológicos. Considera-se que ambas as abordagens não se excluem e podem 

funcionar em conjunto e acrescer uma a outra. A abordagem quantitativa atua em 

níveis de realidade na qual os dados trazem à face indicadores e tendências 

observáveis; já a abordagem qualitativa realça os valores, as crenças, as 
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representações, as opiniões, atitudes e, comumente, é usada para que o pesquisador 

entenda os fenômenos caracterizados por um grau de complexidade 

dentro do fenômeno pesquisado.  

De acordo com Minayo (1996), Bogdan e Biklen (1994) e Cook e Reichardt 

(1986), a preocupação primária da pesquisa qualitativa é contextualizar o objeto de 

estudo face à realidade social dinâmica, discorrendo e interpretando seus valores e 

relações, interações e implicações decorrentes da realidade, pretendendo uma 

análise significativa do objeto. 

O presente trabalho de pesquisa define-se como uma pesquisa de natureza 

exploratória, de abordagem qualitativa e quantitativa, uma vez que tem o ambiente 

natural como fonte direta dos dados e utiliza ferramentas estatísticas para tratamento 

dos dados (GIL, 2011). 

5.4 FONTES UTILIZADAS 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de realizar um levantamento 

geral sobre os principais trabalhos realizados capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados ao tema. Utilizaram-se como fontes principais: legislação, 

documentos institucionais, entrevistas, questionário e fontes bibliográficas. 

Nesta pesquisa, consultaram-se autores com reconhecida contribuição no que 

se refere a temática da pesquisa.  

5.5 COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados, utilizou-se: o acesso ao SIGAA (sistema integrado de 

gestão de atividades acadêmicas), a Plataforma Nilo Peçanha, o Anuário estatístico 

do IFSC, o controle estatístico do registro acadêmico do câmpus Caçador, análise de 

documentos produzidos pelas instituições e formulário eletrônico e contato telefônico.  

A razão das entrevistas não terem se dado de forma presencial é que, no ano 

de 2020, as aulas e os atendimentos dos setores não estavam acontecendo de forma 

presencial na instituição, pois vivia-se o início da pandemia motivada pelo vírus 

Coronavírus. Conforme informação do Ministério da Saúde (2020a), esse vírus é de 

uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus 

(nCoV-2019) foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China, chegando 

no Brasil em meados de fevereiro. Porém, no início de fevereiro do ano de 2020, o 
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Presidente da República, em conjunto com o Ministério da Saúde, sancionou a Lei de 

Quarentena. Essa, motivou inúmeras instituições de ensino a prosseguir o ano letivo 

de forma não presencial com suas atividades escolares, evitando assim a propagação 

do vírus. Entre inúmeros decretos e o crescente avanço dos casos de infectados, a 

Rede IFSC optou por estender a realização das atividades não presenciais até 30 de 

abril de 2021 de acordo com a Resolução do Consup nº 40 (Conselho Superior) de 17 

de novembro de 2020. 

Com a abordagem qualitativa, projetou-se identificar o perfil, as intenções, 

motivos dos sujeitos pesquisados e a análise das motivações e do conteúdo das 

manifestações sociais de alunos e servidores da instituição. Para o feito, buscou-se a 

técnica de entrevistas estruturadas. Porém, não se descartou o agrupamento 

estatístico de dados do Sistema Acadêmico, no sentido de interpretar, a partir da 

opinião dos sujeitos envolvidos, sob forma numérica. E, com isso, desenvolveu-se a 

caracterização dos alunos além do mapeamento do universo da pesquisa, utilizando-

se de análise documental. 

Posteriormente, verificou-se a fase das entrevistas estruturadas aos alunos 

que ingressaram por cotas sociais nos cursos de graduação, entre os anos de 2018/1 

e 2020/1. As entrevistas ocorreram por meio de formulários eletrônicos do Google 

Docs encaminhados no contato telefônico dos alunos e gestão. A entrevista se 

constituiu de perguntas dissertativas ou de múltipla escolha, dispostas nos Anexos A 

B e C. 

Conforme Gil (2006), os dados descrevem uma fase ou a totalidade do 

processo social de uma unidade, em suas inúmeras relações internas nas suas 

fixações culturais, seja uma pessoa, uma família, um profissional, uma instituição 

social, uma comunidade ou uma nação. Após a coleta dos dados, os mesmos foram 

sistematizados, analisados e interpretados com base em uma fundamentação teórica 

sólida com o desígnio de elucidar o problema pesquisado.  

5.6 CRONOGRAMA 

 Iniciou-se a fase de pesquisa de dados no SIGAA (sistema integrado de gestão 

de atividades acadêmicas) no início de setembro de 2020. Já a entrevista, após as 

informações advindas do supracitado sistema, realizou-se nos meses de janeiro e de 

fevereiro com o auxílio de formulários eletrônicos do Google Docs enviados pelo e-

mail ou link no WhatsApp do entrevistado. As análises dos dados e das entrevistas 
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ocorreram em início de fevereiro de 2021.  

5.7 ANÁLISE DE DADOS 

Para a análise e a interpretação das respostas, utilizou-se a técnica de análise 

de conteúdo, que capacita a melhor compreensão do discurso, o aprofundamento de 

suas características e da coleta dos trechos mais importantes (BARDIN, 1979). 

A análise dos dados obtidos durante a pesquisa demandou interpretação, que 

consistiu em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já 

conhecidos, advindos de teorias, ou estudos realizados anteriormente. Para tal análise 

buscaram-se utilizar os documentos gerados no processo de pesquisa, principalmente 

os dados obtidos dos questionários e entrevistas acima citados. A análise temática 

trabalha com a noção de tema, o qual está ligado a uma afirmação a respeito de 

determinado assunto; comporta um feixe de relações e pode ser graficamente 

representada por meio de uma palavra, frase ou resumo. Para Minayo (2007, p. 316), 

“a análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo 

analítico visado”. 

Relacionado à mesma autora, operacionalmente, a análise temática ocorreu 

em três fases:   

 -  Pré-análise: organização do que se vai analisar; exploração do material por 

meio de várias leituras; também a chamada “leitura flutuante”; 

  -  Exploração do material: momento em que se codifica o material; primeiro, 

faz-se um recorte do texto; após, escolhem-se regras de contagem; e, por 

último, classificam-se e agregam-se os dados, organizando-os em categorias 

teóricas ou empíricas; 

 - Tratamento dos resultados: nessa fase, trabalham-se os dados brutos, 

permitindo destaque para as informações obtidas, as quais serão interpretadas à luz 

do quadro. 

O questionário ficou aberto para preenchimento durante 30 dias, de 5 de janeiro 

a 5 de fevereiro. Além disso, na primeira semana em que o questionário foi enviado, 

no intuito de incentivar que um maior número de alunos respondesse, o pesquisador 

presencialmente manteve contato por meio dos grupos de WhatsApp das turmas de 

graduação durante esse período para explicar do que se tratava a pesquisa. Dos 225 

alunos ativos, enviou-se o questionário a todos. Dos 225 questionários enviados, 21 
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foram respondidos, representando uma amostra de aproximadamente 9,33% de 

alunos que responderam ao formulário. Dentre os 40 egressos para os quais se 

encaminhou o formulário por WhatsApp e e-mail, ambos contatos cadastrados no 

sistema, totalizou-se um total de seis respostas, 15%. Já o formulário encaminhado 

aos servidores por meio de WhatsApp e e-mail, atingiu o total de 17 respostas, de 20 

previsões, com o montante de 85% de participação. 

Realizaram-se, pelo menos, três tentativas de contato com cada estudante 

ativo e egresso em horários diferentes: nos períodos da manhã, da tarde e da noite. 

Como a maioria dos números informados nos cadastros era de telefones celulares, 

considera-se que a mudança de número de telefone ou a instabilidade de sinal podem 

ter sido as causas que impossibilitaram um percentual maior de sucesso. Também, 

encaminhou-se formulário nos grupos de whatsapp das turmas e nos e-mails. 

Por fim, para a tabulação dos dados, utilizou-se a tabela criada pelo formulário 

Google Docs, sendo essa transportada para um banco de dados no formato Excel, 

que possibilitou a criação de tabelas e gráficos os quais facilitaram a análise dos 

dados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo visa à apresentação da análise e da interpretação dos dados da   

pesquisa, a qual   objetivou   conhecer e analisar as  concepções dos    discentes, 

servidores e egressos dos cursos de graduação do IFSC câmpus Caçador acerca de 

aspectos do acesso através de cotas, da permanência dos discentes cotistas e não 

cotistas e, por fim, motivos que levam à desistência no curso de graduação de acordo 

com as entrevistas e dados do SIGAA. 

O questionário disponibilizado levou em consideração os seguintes pontos: aos 

servidores: ano de ingresso na instituição, função/cargo, conhecimento sobre o tipo 

de acompanhamento pedagógico que o setor Coordenadoria Pedagógica realiza aos 

alunos e graduação, conhecimento de programas e/ou projetos da instituição para 

garantir a permanência e êxito na graduação do câmpus, avaliação da preocupação 

do câmpus em relação a evasão dos discentes nos cursos de graduação e, por fim, 

que medidas precisariam ser planejadas para que ocorresse a permanência e p êxito 

dos alunos nos cursos de graduação do câmpus Caçador.  

Aos discentes ativos nos cursos de graduação, buscou-se saber: ano de 

ingresso na instituição, qual o curso que frequentava, sobre a escolha do curso ser 

primeira opção ou não, tipo e cota que ingressou, sobre a frequência nas aulas de 

atendimento individual ou monitoria, razões para caso não frequente as aulas de 

monitoria e atendimento individualizado, índice de reprovação  motivo, recebimento 

de algum auxílio estudantil, se já havia pensado em trancar o curso e quais as razões 

possíveis para isso, sobre os mecanismos existentes no   câmpus Caçador que 

favorecem a permanência no curso e a evasão. Também, buscou conhecer o perfil 

dos alunos em relação à mudança de cidade para cursar   graduação, escolaridade 

de pai e mãe, situação em relação trabalho e por fim, horas dedicadas a estudo em 

casa.  

Aos egressos, questionou-se: ano de ingresso na instituição, curso escolhido, 

tipo de cota que ingressou, mudança de cidade para estudar, situação atual em 

relação ao trabalho e estudos, motivos para não permanência no curso de graduação 

do IFSC, semestre de evasão, sobre se foi contemplado com o auxílio estudantil na 

época, se algum servidor dos setores de acompanhamento conversou sobre a evasão 

antes e depois de ocorrer, além de inquerir sobre quais os incentivos para a 

permanência escolar no IFSC e, finalmente, se pensa em retornar para o câmpus. 



86 

Sistematizados os dados obtidos, apresentam-se os resultados de cada uma 

das questões investigadas. 

6.1 SEÇÃO DE QUESTIONAMENTOS RELATIVOS AO CURSO DE GRADUAÇÃO 

NO IFSC – CAÇADOR 

Essa seção destina-se a revelar dados da pesquisa com alunos ativos nos 

cursos de graduação do IFSC – Câmpus Caçador. A pesquisa contou com 21 

respondentes, dos quais objetivava atingir 40 alunos ativos, um total de 52,5% de 

participação. 

6.1.1 Ano de ingresso IFSC 

Em se tratando dos alunos ativos nos cursos de graduação, objetivou-se 

questionar qual o ano de ingresso nos cursos de graduação. Do resultado, podem-se 

verificar os respondentes abaixo no Gráfico 1: 

Gráfico 1 - Ano de Ingresso na graduação IFSC. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

Conforme demonstra o Gráfico 1, o maior número de respondentes estava os 

ingressantes do ano de 2020. 

6.1.2 Identificação do curso 

Buscou identificar o curso de graduação dos respondentes, o qual demonstrou 

os alunos do curso de Sistemas de Informação com uma taxa maior de participação 
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na pesquisa.  

Gráfico 2 - Identificação do curso. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

Dentre os 21 participantes, 61,9% são do curso de Sistemas de Informação, e 

outros 38,1% do curso de Engenharia a Produção, evidente no Gráfico 2.  

6.1.3 Relação do tipo de cotas escolhidas pelos alunos ingressantes 

O Gráfico 3 aduz a respeito do tipo de cota escolhida aos alunos ingressantes 

nos cursos de graduação do IFSC. No resultado, evidencia-se que a escolha da cota 

para estudantes de escola pública e de renda inferior foi a mais usada. Esse resultado 

coincide com os dados o SIGAA já apresentados neste trabalho no item 4.2, ou seja, 

dos 46 alunos ingressantes por cotas, 76% entrou por RINPPI (escola pública, renda 

inferior a 1,5 SM e não preto, pardo e indígena). Também, no gráfico, indica-se o 

número elevado de ingressantes por ampla concorrência, 47,6%. 
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Gráfico 3 - Tipos e cotas os ingressantes nos cursos e graduação IFSC – Caçador.

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

Conforme dados da pesquisa, os alunos em sua maioria não optam em entrar 

por meio das cotas nos processos seletivos de graduação no Câmpus Caçador. 

6.1.4 Recebimento do auxílio estudantil 

Quando perguntados a respeito do tipo de auxílio que recebiam, 76,2% da 

amostra não recebiam nenhum auxílio, o que pode demonstrar diversos fatores, 

dentre eles o desconhecimento da legislação a respeito do Programa, bem como dos 

direitos nele implicados.   

Abaixo, segue o Gráfico 4 demonstrando os percentuais de ciência de qual tipo 

de bolsa o estudante recebe: 

Gráfico 4 - Recebimento de auxílio estudantil  

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 
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Verificando o Sistema Paevs25, há, atualmente, 31 alunos cadastrados dos 

cursos de graduação, recebendo algum tipo e auxílio estudantil. Procedeu-se à 

consulta tomando por referência o ano de cadastro, isto é, 2018, 2019 e 2020, com 

situação os alunos e benefício “ativo” e auxílios: permanência, compulsório CadÚnico, 

emergencial, moradia e internet. Sendo assim, 13,13% dos alunos ativos de 

graduação do Câmpus Caçador recebem auxílios estudantis. 

Esse resultado espelhado corrobora com o que Araújo et al. (2011) apontaram 

em sua pesquisa: priorização de manutenção e ampliação do programa de assistência 

estudantil, retratando o cenário nacional em que os segmentos empobrecidos 

necessitam cada vez mais de políticas públicas para permanência e êxito dos seus 

cursos.  

6.1.5 Frequência em atendimento individual e monitorias 

Nessa pergunta, buscou-se investigar a participação dos alunos de graduação 

nos atendimentos individuais. A primeira pergunta pretendeu saber se eles 

frequentavam esse programa de atendimento e a outra, caso a resposta fosse 

negativa, os motivos, como aduz o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Motivos que viabilizam a não participação nas monitorias e atendimentos individuais. 

  

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

 

Sobre a frequência nas atividades, a reposta predominante foi que “Não”, um 

                                            
25 O IFSC conta desde 2017 com o ProgPaevs, o qual é um sistema online para gerenciamento das informações 

do Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social (Paevs), sendo operado pela Diretoria de 
Assuntos Estudantis (DAE), na Reitoria, pelas coordenadorias pedagógicas e pelos setores financeiros dos 
câmpus, o sistema informatizou vários processos, facilitando o trabalho dos vários setores envolvidos. (IFSC, 
2018a) 
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total de 81%. 

Na segunda pergunta, que indicava alguns motivos para a resposta, a maior 

taxa de resposta foi de que 52,9% não viam necessidade, haja vista não terem 

problemas para acompanhar as UCs. Já outros 35,3% dos respondentes elencaram 

como incompatibilidade entre horários dos atendimentos e o horário de trabalho. Cabe 

predizer que os horários de atendimentos de monitorias são no período extra do 

horário do curso. Entretanto, 5,9% declararam timidez e outros 5,9% alegaram não 

saber sobre os horários de atendimentos e monitorias. 

6.1.6. Possíveis fatores que desencadeiam a evasão 

Em relação à evasão, perguntou-se aos alunos sobre o que poderia encadear 

a evasão dos alunos na graduação do IFSC, ou melhor, os possíveis fatores. Das 21 

respostas, 57,1% indicaram como fato preponderante o tempo, ou seja, conseguir 

conciliar família, trabalho e estudos.  

 

Gráfico 6 - Possíveis fatores que favorecem a evasão. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

 

Dedicar-se a um curso de graduação demanda tempo, em razão disso muitos 

alunos sentem-se afetados pelo fato de trabalhar. O cotidiano desses alunos implica 

no deslocamento entre o espaço de trabalho e o de estudo, sendo o último 

majoritariamente no turno da noite. Bonato e Mello (2017) retratam, ainda, um dos 

fatores que contribuem para esse pensamento é a falta de perspectiva e a inserção 

no mercado de trabalho. Face a isso, Paula e Vargas (2013) asseveram que: 
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Parece razoável supor, e nossa experiência profissional confirma, que grande 
parte das dificuldades e mesmo do insucesso escolar de nossos alunos 
recaem sobre a dificuldade de conciliação entre estudo e trabalho. 
Desperdiçamos anualmente e cassamos todos os dias os sonhos de milhares 
de estudantes esgotados, frustrados e impotentes perante obrigações de 
trabalho e escolares inconciliáveis. 

 

Outros 19% indicaram que o fato de evasão se deve por não se identificar com 

o curso. Uma parcela de 9,5% dos respondentes indica a dificuldade do horário do 

transporte, ou seja, das linhas de transporte público e também elencada com 4,8% 

com o horário de final das aulas, somando um total de 14,3% de possíveis fatores o 

horário do transporte. Por último, uma parcela elencou que dificuldades de 

aprendizagem poderia interferir na decisão de evadir-se do curso. 

6.1.7 Mecanismos que facilitam a permanência  

Em relação ao questionamento sobre os possíveis fatores e mecanismos que 

contribuem para a permanência do estudante de graduação no curso, os alunos 

poderiam escolher várias conforme se nota no Gráfico 7.   

Gráfico 7 - Mecanismos que favorecem a permanência dos alunos.

  

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

 

A resposta com maior indicação obteve 47,6%, designando que a instituição 

pública de qualidade favorece a permanência no curso. Outros 42,8% revelaram 

fatores internos da instituição, tais como o curso corresponde às expectativas, o 

acolhimento da instituição com o aluno, a boa relação entre o aluno e professor e o 

estímulo constante da instituição para não desistir. Somando, finalmente, 9,6% sobre 
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os auxílios estudantis. 

6.1.8 Escolaridade dos membros da família e carga de trabalho semanal 

Com o objetivo de conhecer o perfil do aluno de graduação do IFSC – Caçador, 

perguntou-se sobre a maior escolaridade dos membros da família, elencando-se 

primordialmente, pai e mãe, também questionou sobre a carga de trabalho semanal 

do aluno.  

Em relação à escolaridade dos membros da família, mãe e pai, revelou-se que 

25% das mães possuem curso de nível superior completo e acima, contra 31,6% dos 

pais. Sobre o ensino médio completo, 45% de mães contra 21% de pais. E, ainda, 5% 

de mães com ensino fundamental incompleto, e 26,3% de pais que não completaram 

o ensino fundamental. 

  

Gráfico 8 - Carga horária de trabalho semanal. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

Em relação à carga de horário semanal, 40% dos estudantes possuem carga 

acima de 40 horas semanais, outros 35% com carga de trabalho de até 40 horas 

semanais, e, por fim, 25% dos respondentes dedicam seu tempo apenas aos estudos, 

de acordo com o demonstrado no Gráfico 8. 

6.1.9. Desistir ou trancar o curso 

Este questionamento objetivou verificar se o aluno em algum momento do curso 

pensou em desistir ou em trancar sua matrícula. Assim, dos 21 respondentes, 66,7% 

assinalaram que “Sim”. Outros 33,3% responderam que “Não”.  
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Essa resposta avista problemas externos e internos citados anteriormente nos 

possíveis fatores para evadir-se do curso. 

Gráfico 9 -  Desistir ou trancar de curso. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

Demostrou-se, conforme a amostra pesquisada, um elevado número de alunos 

que em algum momento do curso, já haviam pensado em desistir. 

6.2 SEÇÃO DE QUESTIONAMENTOS RELATIVOS AOS EGRESSOS NO CURSO 

DE GRADUAÇÃO NO IFSC – CAÇADOR 

Essa seção destina-se a revelar dados da pesquisa com alunos egressos nos 

cursos de graduação do IFSC – Câmpus Caçador. A pesquisa contou com seis 

respondentes, dos quais objetivou atingir uma amostra de 20 egressos que evadiram 

da instituição, dando-se um total de 30% de participação. 

6.2.1 Ano de ingresso, tipo de cota escolhida e semestre de evasão 

A primeira pergunta objetivou verificar o ano de ingresso na instituição. Assim, 

descobriu-se que 80% dos respondentes ingressaram no ano de 2018. Outros 20% 

em 2019. 

Quando questionados sobre o tipo de cota que selecionaram para entrada, 

83,3% entraram por ampla concorrência, contra 16,7% por cotas de escola pública, 

renda inferior a 1,5 SM, não preto, pardo ou indígena. 

Já em relação ao semestre de evasão, verificou-se que logo no 2º semestre a 
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evasão ocorre, com um montante de 33,3%. Os demais números são contabilizados 

entre a 3º e 8º semestre, um total de 66,7%.  

6.2.2 Motivos elencados para determinar a não continuidade no curso 

Dentre os respondentes, apenas quatro alunos assinalaram essa questão, ou 

melhor, aquela que solicitava para eleger os motivos determinantes para a não 

continuação no curso de graduação do IFSC – Câmpus Caçador. Conforme 

demonstrado no Gráfico 10, 50% dos respondentes assinalaram a incompatibilidade 

entre horários as aulas do trabalho como fator determinante na escolha de evadir-se. 

Outros 25% decaíram para a dificuldade em relação ao horário de transporte e linhas 

oferecidas para instituição, e outros 25% em relação ao tempo demandado entre 

estudos e trabalho.  

 

Gráfico 10 - Motivos que determinaram a não continuidade no curso de graduação. 

  

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

Segundo Bardagi e Hutz (2009) defendem, que além da dificuldade financeira, 

a dificuldade de acesso para com o professor (timidez), problemas de mobilidade 

(transporte), a diferença entre ensino médio e ensino superior, influenciam 

diretamente aos alunos a desistir do curso.  

Conforme Rafael, Miranda e Carvalho (2015) citam, o abandono nas 

graduações pode ser por pressão familiar, expectativas frustradas, dificuldade em 

conciliar trabalho e horários de estudo. 

Consoante com Baggi e Lopes (2010), a desistência pode ser um indicativo da 

falta de orientação vocacional, imaturidade e indecisão no momento de escolher um 

curso, falta de incentivo, ausência de laços afetivos no ambiente universitário 
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(mudança de cidade), filho precoce, além de dificuldades financeiras. 

Verificando no SIGAA, os motivos elencados por alguns alunos vão desde 

dificuldades de acompanhar a disciplina, incompatibilidade de horário de trabalho e 

não conseguir adequar-se à metodologia do professor. Também elencada em reuniões 

de conselhos intermediários do ano de 2020, apareceu a questão de dificuldades com 

as aulas não presenciais, conforme dados atualizados no sistema de 2021 segundo o 

que se aponta nas Tabelas 6 e 7. 

 

Tabela 6 - Quantitativo de alunos em situação de trancamento por gênero curso Sistemas de 
Informação entre os anos 2018-2020 

 
Sistemas de Informação - Caçador 

Forma de Egresso Homens Mulheres 

Desistência 7 2 

Falta de documentação 

comprobatória ou descumprimento 

do edital de ingresso 

1 0 

Por iniciativa do aluno 38 8 

Falecimento 0 1 

Substituição por outro candidato 7 2 

Abandono 0 0 

Transferência externa (outra IES) 3 0 

Total: 56 13 

Fonte: Elaborado pela autora com base de dados o SIGAA (IFSC, 2021). 

Observando a Tabela 6 com dados de evasão do curso de Sistemas de 

Informação nos anos de 2018, 2019 e 2020, pode-se perceber o número elevado de 

homens e a indicação da saída por iniciativa do aluno, realidade explícita também no 

curso de Engenharia de Produção, conforme Tabela 7. Dentre esses 134 alunos, 21 

eram cotistas, uma taxa de 15,67% de matrículas trancadas de alunos que 

ingressaram por cotas nos anos de 2018 a 2020, sendo 17 homens e quatro mulheres. 

Recorda-se de que a evasão “ocorre do desligamento do estudante de um 

curso, caracterizada em diversas situações, tais como: abandono, pedido de 

cancelamento de matrícula, transferência interna ou externa” (BRASIL/MEC, 2014a, 

p. 2). 
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Conforme Gomes et.al (2008), e sinalizado anteriormente, as causas de evasão 

dos cursos de graduação do IFSC – Câmpus Caçador, ou seja, as dificuldades 

encontradas pelos estudantes em conciliar trabalho e estudo são fatores associados 

ao abandono do curso. Em tese, quando as questões profissionais entram em conflito 

com os compromissos da vida acadêmica, os estudantes optam por adiar os estudos, 

tendo em vista o percentual de estudantes que exercem as duas atividades 

concomitantemente ser mais elevado nos grupos provenientes das classes populares, 

isto, necessitam exercer uma atividade externa remunerada, não precisamente 

relacionada ao curso de sua opção, para o sustento seu e provedor de sua família. 

Tabela 7 - Quantitativo de alunos em situação de trancamento por gênero curso Engenharia de 
Produção entre os anos 2018-2020. 

 

Engenharia de Produção - Caçador 

Forma de Egresso Homens Mulheres 

Por iniciativa do aluno 23 11 

Abandono 1 1 

Falta de documentação 

comprobatória ou descumprimento 

do edital de ingresso 

1 0 

Substituição por outro candidato 7 1 

Desistência 16 3 

Transferência externa (outra IES) 1 0 

Total: 49 16 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base de dados o SIGAA (IFSC, 2021). 

6.3   SEÇÃO DESTINADA AOS RESULTADOS DA PESQUISA COM OS 

SERVIDORES DO IFSC – CÂMPUS CAÇADOR 

Essa seção destina-se a evidenciar dados da pesquisa com servidores do 

quadro efetivo no IFSC – Câmpus Caçador. 

A pesquisa contou com 17 respondentes, dentre os quais se objetivou atingir 

uma amostra de 20 servidores, isto é, um total de 85% de participação. Encaminhou-
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se questionário aos docentes de cursos de graduação, coordenadores de curso, 

técnicos da educação e gestores. 

As perguntas, em sua maioria foram abertas, serão elencadas aqui. Usar-se-á 

para citar o servidor a expressão Servidor 1 (S1), Servidor 2 (S2) na sequência, pois 

a pesquisa não foi nominal aos servidores.  

6.3.1 Ano de efetivo ingresso no IFSC-Caçador 

Nesta pergunta, intentou-se saber o ano do ingresso dos servidores no 

Câmpus. 

 

Gráfico 11 - Ano e ingresso no Câmpus Caçador. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base de dados o SIGAA (IFSC, 2021). 

Dentre os 17 respondentes, um não assinalou nenhuma das assertivas. 

Ficando com a taxa maior de indicações para a assertiva que se referia à entrada no 

Câmpus anterior ao ano de 2018, 56,3%, logo em seguida para o ano de 2020/1 com 

18,8% e com 12,5% os anos de 2019/2 e 2018/1. 

6.3.2 Função e/ou cargo exercido no Câmpus 

Na arguição referente à função ou ao cargo exercido no Câmpus, obteve-se a 

taxa de 41,2% respondentes de docentes, outros 29,4% de técnicos administrativos 

em educação, 17,6% de docentes e também na função de coordenador de curso e, 

por fim, 11,8% de docentes em função de gestores do câmpus, assim como se nota 

no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Função/cargo exercido. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base de dados o SIGAA (IFSC, 2021). 

Conforme a arguição, revelou-se o elevado número de respondentes serem 

docentes. 

6.3.3 Conhecimento do tipo de acompanhamento pedagógico realizado pelo 

setor aos alunos cotistas e não cotistas da graduação do IFSC Câmpus 

Caçador 

Investigou-se sobre o conhecimento do acompanhamento pedagógico 

realizado pela Coordenadoria Pedagógica aos alunos cotistas e não cotistas dos 

cursos de graduação do Câmpus Caçador. Conforme as respostas foram descritivas, 

evidenciou-se a taxa maior com a indicação de que tinham conhecimento do 

acompanhamento, isto é, 58,82%. 

Consoante S1, mencionou que “Sim, por meio de várias ações nas áreas 

Pedagógica, de assistência social, psicológica, entre outras”. Outro descreve sobre o 

acompanhamento, isto é, “Acompanhamento aos alunos através de auxílio estudantil, 

auxílio moradia, auxílio emergencial, se necessário. Também há disponibilidade de 

atendimento psicológico no setor [...]”. Relata ainda o S2 que o setor da Coordenadoria 

Pedagógica acompanha as demandas das turmas, em termos pedagógicos, por meio 

de atendimentos individuais, bem como o acompanhamento das ações nos conselhos 

de classe, orientando os docentes em relação as suas práticas, o que posteriormente 

refletirá nos alunos. 

Em relação ao acompanhamento realizado pelo setor da Coordenadoria 

Pedagógica nos conselhos de classe (pré-conselho, intermediário e final), o servidor 

denominado S3 descreveu realizar-se a avaliação e essa dar-se em conjunto com os 
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docentes sobre desempenho dos alunos, tendo como base relatórios dos conselhos 

intermediários e final de semestre. Expôs, ainda, que, quando solicitado pelos 

professores ou coordenação, casos pontuais também são avaliados pela equipe. 

Outros 41,17% dos respondentes repontaram não ter conhecimento do 

acompanhamento em face. Alguns, justificando o tempo e o serviço no câmpus fator 

preponderante para a resposta como a de S4 “Não, pois faz pouco tempo que trabalho 

no câmpus [...]”. Também, mostraram não ter certeza de como era feito e os agentes 

participantes no processo. Assim aduz S5:  

Não conheço exatamente as rotinas do setor, pelo menos não 
especificamente quanto a esses grupos, mas sei que o setor presta um 
acompanhamento extremamente especializado para a gama de alunos do 
câmpus. Nas oportunidades que tive de acompanhar esse trabalho pude 
verificar que tais atendimentos são bastante complexos e abarcam aspectos 
sociais, financeiros, psicológicos e tantos outros relacionados à vida dos 
estudantes. 

 As arguições repontadas em face, remetem aos Eixos de atuação do setor 

Coordenadoria Pedagógica 1,3 e 8, anteriormente descritos nesta pesquisa, no item 

4.4, revelando os procedimentos mencionados nas perguntas. 

6.3.4 Conhecimento de algum projeto, programa ou ação da instituição para a 

permanência e êxito dos estudantes da graduação e quais os envolvidos 

Nessa inquirição, objetivou-se saber sobre o conhecimento de ações, projetos 

e programas realizados na instituição para a permanência e o êxito dos alunos de 

graduação e os agentes envolvidos para o feito. Dos 17 respondentes, 12 indicaram 

ter conhecimento e descreveram ações, projetos, bem como, os agentes envolvidos 

no processo, tornando 70,58% da assertiva.  

Como resposta da questão em face, o S6 indicou um breve relato de sua 

trajetória acadêmica, bem como da visão sobre as monitorias, as quais, como revela, 

auxiliam muito no processo. Abaixo o relato do S6: 

Imagino que tenha uma espécie de "bolsa permanência" para auxiliar nos 
gastos, que provavelmente é mensurado através do IVS. Esse tipo de bolsa 
foi fundamental para minha permanência na universidade e imagino que 
tenha aqui no IFSC. Acredito que a assistente social desempenha o principal 
papel nesse sentido. Além disso, as monitorias na teoria são bem importantes 
na permanência e êxito, pois determinadas disciplinas exigem a resolução de 
grandes listas de exercícios que são impossíveis serem resolvidas no tempo 
em sala de aula, pois cada exercício tem uma particularidade e lógica, assim 
a monitoria pode ter um papel fundamental nesse processo de aprendizado 
(fui monitora durante a graduação em várias disciplinas e participei de 
monitorias). Além disso, projetos de pesquisa e de extensão podem motivar 
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a permanência, principalmente aqueles com bolsa, além de estágio. Outra 
questão é o PNAE, apesar de termos recursos bem limitados e oferecer o 
mínimo, é algo bem positivo. Notei mais no técnico que na graduação, mas 
certamente para alguns alunos da graduação isso deve ser bem importante. 
Sobre ações, imagino que deve ter várias, mas neste momento não estou 
lembrando de nenhuma em específico. 

Consoante às ações e aos projetos para a permanência do aluno cotista e não 

cotista na graduação, o S8 preconiza sobre a Comissão de Ações de Permanência e 

Êxito (CAPE) no Câmpus, instituída em 2018 a partir do Plano Estratégico de 

Permanência e Êxito dos Estudantes do IFSC, Resolução o Consup nº 23, de 21 de 

agosto de 2018 e recriada em 2020/2. O qual preconizava na apresentação do plano: 

O Plano Estratégico de Permanência e Êxito do Estudante do Instituto 
Federal de Santa Catarina (PPE-IFSC) tem como objetivo geral promover a 
permanência e o êxito dos estudantes em sua oferta educativa, por meio de 
um conjunto de medidas que visam ao enfrentamento da evasão e retenção, 
enquanto fatores que comprometem o atendimento da missão institucional 
(IFSC, 2018d, p.9) 

Na seção 7 do plano (IFSC, 2018d, p. 57), sobre Implantação, Monitoramento 

e Avaliação, refere-se à criação e às comissões locais de Permanência e Êxito, 

composta por diretor geral, dirigente de ensino ou chefe de assuntos estudantis, um 

coordenador de curso de graduação, um coordenador de curso técnico, dois 

servidores do setor Coordenadoria Pedagógica, sendo um deles o assistente de 

alunos, coordenador de pesquisa, coordenador de extensão, um aluno do curso de 

graduação e um aluno do curso técnico.   As atribuições dessas comissões é analisar 

dados e agentes que levam à evasão nos diferentes níveis de formação, deliberando 

ações, mecanismos para a melhora dos indicadores de permanência e êxito nos 

cursos, também facilitara a divulgação no Âmbito do câmpus e ações desenvolvidas 

e seus resultados e por fim, monitorar e verificar as ações avaliando a eficácia e 

necessidade de ajuste. Face a isso, o S8 indicou sobre a CAPE recriada em 2020/2, 

conforme segue: 

Há o grupo de acompanhamento das ações de permanência e êxito (CAPE), 
recriado no final de 2020.2. Há ainda as ações típicas do setor, as quais 
também são dispendidas para os alunos dos demais cursos (pré-conselhos, 
conselhos intermediários, conselhos finais, atendimentos sob demanda etc.). 

Já o S10, S11 e S12 demonstraram ciência dos auxílios disponíveis na 

instituição como resposta dessa indagação. Sendo assim, declararam a resposta 

como sendo a assistência estudantil e o setor da coordenadoria pedagógica em 

conjunto com o setor financeiro. Também, além dos programas PAEVS, existem 
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diversas iniciativas de professores e técnicos em educação (projetos de pesquisa e 

extensão) que, além de fornecer um pequeno suporte financeiro, atuam como uma 

forma de engajar os alunos integrando temas estudados nos cursos e problemas 

relacionados a sociedade. A partir dessa assertiva, o S12 elencou o Projeto empresa 

Júnior para captar alunos para iniciação ao trabalho por oferta de estágio. Programas 

de bolsa para alunos carentes, encaminhamento psicológico, etc. Somando aos 

auxílios, o S5 expôs um aditivo aos alunos dos ursos de graduação, isto é, o auxílio 

moradia ajuda muito os estudantes que vem de outra cidade. 

Em relação aos alunos e graduação, o S1 narrou sobre um projeto realizado no 

ano de 2018 pela assistente social do câmpus em conjunto com as servidoras da 

Coordenadoria Pedagógica instituído Roda de Conversa. Abaixo o relato da S1: 

No ano de 2018, a coordenadoria pedagógica realizou um projeto com os 
alunos dos cursos superiores, voltado para os alunos oriundos de outras 
cidades e regiões. O projeto realizou rodas de conversa com os estudantes 
nas quais foram discutidos os seguintes temas: processo de chegada e 
adaptação na cidade, dificuldades para permanecer na cidade e incentivo ao 
fortalecimento de vínculos entre os estudantes. Um dos resultados desse 
projeto foi a elaboração de folder com informações básicas sobre a cidade 
para auxiliar os estudantes recentemente chegados em Caçador. Algumas 
ações para acolhida dos estudantes em 2019 também resultaram nesse 
projeto. Nesse projeto de acolhida, os estudantes participantes do projeto se 
organizaram em forma de plantão para receber os alunos durante os dias de 
matrícula para apresentar o IFSC, falar sobre o curso, dar dicas a cidade e 
apoiar na ambientação dos novos estudantes. Nessa iniciativa, alguns 
estudantes acolheram os calouros em suas casas até que os mesmos 
conseguissem organizar a moradia durante a mudança para Caçador. A 
equipe executora desse projeto foi composta por servidoras da coordenadoria 
pedagógica, o coordenador deste setor e quatro estudantes matriculados os 
cursos de graduação que atuaram como bolsistas. 

Dentre os 70,58% que responderam conhecer projetos e ações, todos 

indicaram que o setor da Coordenadoria pedagógica se faz presente em todas as 

ações, como se pode notar no relato do S2 “O acompanhamento psicológico também 

é fundamental para a permanência e êxito[...] Todos auxiliam na permanência e êxito”. 

Entre os 29,41% há os que justificaram não conhecer ações pelo mesmo motivo 

elencado na questão anterior, ou seja, estavam há pouco tempo no Câmpus, também 

existem os que não tinham certeza e preferiam não descrever na resposta. 

6.3.5 Percepção da preocupação do IFSC Câmpus Caçador para evitar a evasão 

nos cursos de graduação 

No que diz respeito à indagação sobre a percepção em relação à preocupação 
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da instituição com os níveis de evasão nos cursos de graduação, houve 17 

respondentes, dentre os quais 76,47% indicaram que os níveis de preocupação são 

bons, alguns mencionando estar acima do esperado em relação a outras IES.  

Consoante ao S6, há minimamente uma preocupação em relação da evasão 

não só da instituição, sendo um problema que vem crescendo nas IES, assim: 

Eu acredito que a evasão na graduação infelizmente é algo "esperado" devido 
ao perfil dos cursos pela minha experiência em outras instituições de ensino 
federal. Inclusive tem um estudo bem interessante que a UTFPR fez e 
concluiu que não existia diferença significativa de evasão entre cotistas e não 
cotistas nos cursos de engenharia, faz uns quatro anos que saiu este estudo 
que pegou uma mostra bem significativa, na época certamente existiam mais 
recursos para apoiar os cotistas que hoje, mas achei interessante, pq muita 
gente dizia que o nível ia cair, que cotistas eram responsáveis pela 
evasão etc, mas este estudo mostrou o contrário... enfim é claro que a 
vulnerabilidade é maior e que não existe meritocracia... O que eu quero dizer 
é que alguns cursos de graduação exigem uma dedicação além das horas de 
sala de aula e existem disciplinas bem complexas, não basta estudar um 
pouco, tem que estudar muito e isso não é "culpa" do professor mas é 
inerente no tipo da disciplina e quando a gente entra na engenharia pensando 
que gosta de matemática e física então vai se dar bem, descobrimos que a 
matemática e física que conhecíamos é bem diferente do que vamos 
aprender, falando da engenharia e minha experiência enquanto cotista. 
Sendo assim terá evasão significativa. Eu vejo o IFSC preocupado com a 
evasão, eu noto que os colegas professores não são indiferentes como 
a maioria dos professores universitários que tive, pelo contrário existe 
uma grande preocupação com a evasão, preocupação com o 
desempenho e aprendizado dos alunos. Às vezes eu compartilho com 
colegas a minha frustração pela indiferença dos alunos em relação ao próprio 
aprendizado, com isso, o papel do IFSC contra a evasão é limitado, pois 
existem diversos outros fatores externos que interferem, porém é sempre 
possível melhorar. (Grifo nosso) 

 Percebe-se, claramente, referência ao estigma em relação aos cotistas 

alcançarem menos êxito em relação aos outros, fato esse já vencido e, como o S6 

bem descreve, “mostrou ao contrário”. A afirmação da servidora faz jus ao 

anteriormente demonstrado em número, no item 6.2.2 desta pesquisa “Dentre esses 

134 alunos, 21 eram cotistas, uma taxa de 15,67% de matrículas trancadas de 

alunos que ingressaram por cotas nos anos de 2018 a 2020, sendo 17 homens e 

4 mulheres”. (Grifo nosso) 

Em relação aos fatores externos à instituição, descreve, no final de seu relato, 

que Stroish (2010) esclarece o fato de os resultados das pesquisas sobre evasão no 

ensino superior caminharem na direção de apontar causas múltiplas ou diferentes 

aspectos associados a esse fenômeno, aspectos que vão desde problemas pessoais, 

problemas de aprendizagem e de adequação ao curso, até fatores externos das 

instituições.  
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 Referente a esse ponto, Violin (2012. p,88) destaca que o vocábulo evasão vai 

muito além da mera saída do aluno de um sistema educacional, ou seja, associa 

aspectos sociais, pedagógicos e psicológicos como fatores essenciais a serem 

avaliados em estudos sobre a evasão. Assim, o fenômeno da evasão “configura um 

processo de diferenciação, exclusão e marginalização escolar de consequências 

sociais e econômicas consideráveis”.  

Entretanto o S1, S3 e S12 indicam falar em consonância, pois alegam a 

preocupação ser considerável, tendo em vista todas as ações desenvolvidas pelos 

setores, os docentes, os coordenadores de curso, bem como as dificuldades 

encontradas pelos alunos para seguir o processo formativo na instituição. Dessa 

forma, a preocupação é construir mais mecanismos para amenizar a situação da 

evasão nos cursos superiores e técnicos. 

A resposta do S10 diz respeito à forma com que a instituição acolhe e 

acompanha o aluno, indicando que “O IFSC como instituição-escola é diferente da 

abordagem das Universidades Federais, pois acompanha o trajeto do aluno de casa 

até a escola e da escola até mercado de trabalho”. Ou seja, não se preocupa apenas 

com o acesso do aluno nos cursos da instituição, mas com o acompanhamento de 

todo o caminho que o aluno trilhará até o mercado de trabalho, e assim o faz guiando 

e acolhendo. 

Por fim, 11,76% responderam desconhecer a preocupação da instituição com 

o tema, outros 11,76% indicaram que a instituição não se preocupa com a evasão. 

Conforme S4, é uma preocupação baixa. Assim: 

Há uma concepção de perfil e vocação do estudante assim a evasão é aceita 
como uma inadequação do estudante. Também uma visão meritocrática de 
que a educação superior é para alguns que se dedicam e fazem por merecer 
e isso justifica uma aceitação dos altos índices de evasão que culpabiliza 
somente o estudante. 

Também S5 revela sentir falta do compartilhamento das ações e dos processos 

para dirimir a evasão e se concentrar para aumentar a permanência e o êxito nos 

cursos de graduação: “Eu atuo como professora na graduação e não lembro de ter 

recebido capacitação sobre as ações e como devo proceder e/ou promover a 

permanência e êxito”.  
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6.3.6 Indicação de possíveis ações para estimular a permanência e o êxito dos 

alunos nos cursos de graduação 

 Na última questão no formulário, objetivou-se colher possíveis ações, métodos, 

mecanismos para aumentar os índices de permanência e êxito dos alunos cotistas e 

não cotistas nos cursos de graduação do IFSC Caçador. 

As respostas resultam em um apanhado de novas ideias, dinâmicas, projetos, 

adequações, que se indicarão integralmente nesta pesquisa para, talvez, uma 

posterior estratégia dos gestores da instituição se dê, objetivando abrandar as taxas 

de evasão e, consequentemente, agigantar os índices de permanência e o êxito dos 

alunos cotistas e não cotista na graduação. 

S1, S3 acreditam na acolhida da instituição e na motivação do ambiente como 

fator primordial para a permanência do aluno e assim asseveram que: 

S1: Primeiramente, criar estratégias de aproximação com os alunos logo no 
início do curso (primeiro mês) visando a um relacionamento acolhedor e 
amigável. Muitos vêm de fora da cidade e não conhecem o que é o IF é e o 
que podemos oferecer. Depois pode haver ações de diagnóstico inicial; 
contato com o diretório acadêmico; rodas de conversas sobre os programas 
e projetos do núcleo pedagógico, pesquisa, extensão e ensino, sempre 
envolvendo toda a comunidade escolar (inclusive a família), pois muitos 
dependem dos pais; entre outras ações que gerem aproximação e 
comprometimento entre os estudantes e o IFSC.  

S3: Primeiro, acredito que fornecer um ambiente que motive o estudante a 
continuar estudando seja fundamental. Isso acontecendo, a evasão se daria 
por força maior, como o sentimento de inadequação ao perfil do curso ou 
inviabilidade por motivos de viagem a trabalho. Por último, um 
acompanhamento mais individualizado a partir dos primeiros indícios de 
abandono pode esclarecer os pontos que levam o estudante a cogitar a ideia 
de evadir e a partir daí desenvolver algum mecanismo para evitar a evasão, 
quando possível.  

 Os respondentes S2, S4, S8 acreditam que o fortalecimento das 

relações acadêmicas e o mercado de trabalho sejam a chave do sucesso. Também 

preconizam que seja dado um maior estímulo ao aluno sobre perspectivas de futuro e 

a relação o ensino público em ambiente federal. Conforme aduz S2: 

Creio que algo que pode ser feito é a abordagem dos acadêmicos 
estimulando a conclusão dos cursos apresentando as inúmeras 
possibilidades que se abrirão. Sempre lembrando que apresar do enorme 
esforço que estão fazendo hoje, seja para se manter, seja para conseguir 
conciliar estudos e empregos, num futuro não muito distante, os horizontes 
serão ampliados com um curso superior. 
 
 

S4 observa que:  
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Vários quesitos levam um aluno a abandonar um curso, seja por 
desmotivação, problemas financeiros, distância da família, etc. Um aspecto 
importante é o aluno vislumbrar possibilidades futuras de trabalho, como a 
taxa de empregabilidade, a possibilidade de continuidade dos estudos, e 
também a inserção destes alunos no mercado de trabalho ainda durante a 
fase de estudos, seja em empresas/instituições locais, ou em projetos que 
envolvam remuneração. Além disso, um curso que tenha uma "identidade" 
bem definida, com um quadro de professores qualificado e interessados no 
desenvolvimento regional, também pode contribuir para a redução dos 
índices de evasão. Sobretudo uma maior conscientização dos discentes, pois 
muitos não dão valor já que o ensino é de graça e não tem nenhuma 

penalização para uma simples desistência sem motivo relevante. 
 

 Consonante a S8, deve-se favorecer a visão de integração com o mercado de 

trabalho e as perspectivas de futuro, assim:  

Continuar realizando uma forte integração com o mercado de trabalho, 
ofertando vagas de estágio e emprego; continuar fomentando a pesquisa 
para captação de recursos e bolsas; promover palestras e workshops sobre 
temas locais relevantes para pais e alunos; exibir relatórios com dados em 
gráficos, sobre os ex-alunos formados que hoje estão inseridos no mercado 
de trabalho devido a sua formação, e as oportunidades possíveis, mostrando 
a comunidade, a importância dos cursos do IFSC na formação do aluno. 

 O fator de ambientação, acolhida nos primeiros dias do aluno na instituição, 

bem como indicar “as regras do tabuleiro”, ou seja, a instituição é pública, federal e há 

preocupação pela excelência em qualidade nos cursos. Também se observou sobre a 

questão das motivações pessoais de cada aluno. Assim minimamente assinala S12: 

Em minha opinião, evasão e retenção, mas principalmente a evasão é 
fundamentalmente um fator endógeno. Está fortemente relacionada com as 
motivações pessoais de cada aluno, ainda mais na graduação que são 
adultos jovens. Há tempos há uma longa discussão sobre o que as 
instituições devem fazer para melhorar, principalmente, a permanência dos 
alunos. Claro que todos os atores possuem sua parcela de responsabilidade. 
Entretanto, ao fim e ao cabo, a permanência dependerá essencialmente de 
uma resolução íntima de cada pessoa que avalia a situação atual e verifica 
suas perdas e seus ganhos frente a uma continuidade ou não de seu curso. 
Para algumas pessoas, o tal curso será um ponto de virada em sua vida, a 
chance de crescimento pessoal e social ou até mesmo a profissão tão 
sonhada. Para outros, é apenas mais um curso qualquer... Novamente, o fator 
principal, em minha opinião é a motivação interior. Há alunos que trabalham 
o dia todo, vêm para aula de a pé, sob chuva, levantam cedo de madrugada 
para trabalhar, com família e filhos e persistem até o fim. Enquanto outros, 
com muitas facilidades e comodidades facilmente desistem (o contrário 
também ocorre). Por isso insisto que, ao fim e ao cabo, é a motivação pessoal 
o fator que determinará a permanência e acima de tudo o êxito. Ainda, neste 
contexto, há alunos de "ocasião" que, apesar de não estarem prontamente 
determinados aos enfrentamentos que a graduação imporá, entram nos 
cursos para, digamos, "aproveitar uma oportunidade". Não é algo que a 
pessoa enxergue como sendo fundamental para sua carreira, para sua vida 
afinal, ele passou toda sua existência sem este curso, se desistir, não será 
uma grande perda (nem financeira, nem de oportunidade) (na cabeça dele).  
Dito isto, penso que os cursos devam fazer uma forte campanha continuada, 
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ano após ano, a fim de esclarecer em detalhes o que estes alunos vão 
encontrar durante sua jornada neste ou naquele curso e que não haverá 
"moleza" por ser um curso noturno. O que acontecerá nesse curso de 
graduação e iniciação científica, além da preparação para o mundo do 
trabalho, deve ser esclarecido à comunidade em geral. Enfocar também as 
oportunidades que se abrirão com a profissão escolhida, as diversas 
vertentes possíveis em cada curso, de modo a criar verdadeiramente a 
motivação inicial nos neófitos. Enfatizar as oportunidades e as perspectivas 
dentro do curso e para onde exercício daquela profissão poderá levá-lo. Além 
disso, reforçar constantemente que os alunos, em maioria, são trabalhadores 
que estudam e a prioridade desses será sempre o trabalho, a subsistência. 
Desse modo, nossos cursos devem ter um bom padrão de qualidade, mas 
não nível de excelência, pois os alunos não possuem tempo para estudar 
além das 4h noturnas e finais de semana. Novamente, o curso deve decorrer 
com um padrão de qualidade mínimo, um bom padrão de qualidade, mas, 
curso noturno não se pode buscar a excelência. Quanto mais excelente, mais 
evasão. 

 A questão dos auxílios esteve presente em algumas falas. De acordo com os 

respondentes, é preciso aumentar a proporção de auxílio financeiro, bem como bolsas 

e os projetos. Aduz S9 que “o problema é relacionado a questão econômica, então o 

que poderia ser feito seria ter auxílios financeiros, como auxílio aluguel, R.U ou auxílio 

alimentação, bolsas de pesquisa e extensão, monitoria, estágio etc. [...]” Enfatizou-se 

sobre a questão do transporte, da ampliação dos horários de linhas de ônibus que 

chegam até a instituição. 

 Bem observado, o respondente intitulado S10 indica sobre a funcionalidade da 

CAPE e a intenção de criar juntamente com os membros da referia comissão, ações, 

mecanismos para aviltar a evasão dos cursos iniciando com a melhora nos currículos 

dos cursos. Sendo assim, S10 revela: 

Com o retorno da CAPE, pretendemos criar mecanismos para levantar os 
reais motivos que levam à alta evasão ou às reprovações e com isso traçar 
ações mais assertivas para estimular a permanência e êxito. Se for para dar 
uma opinião, sem a posse desses dados e se fosse pra focar em poucas 
ações, me arrisco dizer que poderíamos tentar melhorar os currículos, 
visando melhoria do o êxito e monitorar as ausências em tempo real, fazendo 
intervenções antes do pré-conselho e dos conselhos finais, visando à 
permanência. 

 A partir dessas formulações dos respondentes, nota-se haver uma 

preocupação efetiva em dirimir a evasão nos cursos de graduação do IFSC Caçador, 

bem como, o conjunto de ações de vários setores, com a colaboração de docentes, 

coordenação de curso, gestão e coordenadoria pedagógica. 

 Como consequência do exposto nesta pesquisa, entende-se que as propostas 

de melhorias apresentadas pelos alunos e servidores fundamentam-se no que a 

instituição almeja, pois mesmo que políticas de assistência estudantil forneçam apoio 
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material favorável à permanência do aluno, como auxílio financeiro, muitas vezes isso 

não é o bastante para que ele se sinta acolhido e pertencente à instituição.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa teve por objetivo analisar a sustentabilidade social das cotas, 

identificando as ações institucionais de permanência e de êxito desenvolvidas para a 

permanência dos alunos ingressantes pelas cotas de baixa renda nos cursos de 

graduação do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) câmpus Caçador. 

A presente pesquisa definiu-se como de natureza exploratória, de abordagem 

qualitativa e quantitativa uma vez que tem o ambiente natural como fonte direta dos 

dados e utiliza ferramentas estatísticas para tratamento dos dados. 

Em busca de resposta para os questionamentos da pesquisa, utilizou-se 

acesso ao SIGAA (sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas), a 

Plataforma Nilo Peçanha, o Anuário estatístico de 2012 do IFSC, o controle estatístico 

do registro acadêmico do câmpus Caçador, análise de documentos produzidos pelas 

instituições e entrevistas estruturadas por meio de formulário eletrônico. 

Em consequência dos resultados e do impacto que esses possam vir a ter no 

local da pesquisa, insiste considerar a situação em razão dos desdobramentos da 

pandemia do Coronavírus, que iniciou no ano de 2020, motivo pelo qual ainda se 

permanece nos moldes de atividades e de atendimentos remotos. Compreende-se 

assim a necessidade de um estudo mais profundo da situação da evasão, no qual seja 

viável um acompanhamento contínuo dos sujeitos em tese em seu período de 

permanência no curso, processo que tenha início no ingresso até a finalização do 

curso.  Dificuldade que se pretende superar no próximo estudo. 

Constituindo-se em um dos grandes desafios das instituições de ensino 

superior gerir, de maneira estratégica e tática, o conhecimento criado pela 

humanidade ao longo de sua história. Com a expansão da Rede Federal representou-

se a democratização do acesso à educação, aumentando o número de vagas e 

promovendo a inclusão de uma parcela importante da sociedade. Frente a isso, 

surgiram inúmeros desafios, um deles é a promoção, a melhoria do ensino e a 

manutenção da excelência.  

Faz-se saber que o IFSC é uma instituição possuidora de uma estrutura física 

e profissional invejável, de qualidade e com condições de colocar em prática as 

diretrizes educacionais e concepções, bem como suas políticas de inclusão, contando 

com os profissionais agentes do processo e do comprometimento institucional. O IFSC 

tem tido boa participação no meio social onde está inserido, seja na propagação do 
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ensino, como também nos diversos eventos culturais, e até mesmo filantrópicos, ao 

longo de seu surgimento. Atualmente, o IFSC – Câmpus Caçador conta com uma área 

física constituída por dois Blocos de salas de aula, laboratórios, cantina, biblioteca, 

área de convivência para os alunos, elevador, salas administrativas, entre outras que 

fazem parte da sede. 

No que diz respeito à sustentabilidade social, essa somente será efetivada se 

houver uma cooperação entre a sociedade, o estado, as empresas e a sociedade civil 

organizada. Ao estado compete promover políticas públicas voltadas à 

sustentabilidade, especificamente para que as escolas promovam atitudes 

sustentáveis entre seus alunos, pois esses, mais tarde, serão os atores – nas 

empresas e na sociedade – que poderão ampliar ainda mais as condições daquilo que 

valorizaram/protagonizaram nas escolas. A educação auxilia a pensar tipos de 

homens, e mais do que isso, ajuda a criá-los por meio de métodos de transmitir o 

saber que o constitui e o legitima. A educação é partícipe do processo de produção de 

crenças e ideias, de peculiaridades que envolvem as mudanças e em conjunto, 

constroem tipos de sociedades. Sendo assim, a sustentabilidade social comprovou-

se relacionar em relação ao ingresso por cotas nos cursos de graduação no Câmpus 

Caçador, ou seja, a ampliação das formas para o aluno pertencente à classe social 

mais vulnerável ingressar no ensino superior. 

Em relação ao ingresso por cotas dos alunos nos cursos de graduação no 

Câmpus Caçador, notoriamente verificou-se que são poucos que optam pela entrada 

por cotas, a maioria escolhe por ampla concorrência. A opção mais procurada de cotas 

está para alunos provenientes de escola pública, com renda inferior a 1,5 SM, não 

preto, pardo e indígena. Referente ao gênero dos ingressantes, o número elevado se 

dá ao gênero masculino.  

Registra-se que a discussão referente as cotas vêm desde 1969, em que o 

Estado brasileiro se compromete a adotar medidas de ações afirmativas como uma 

espécie de promoção da igualdade para incluir grupos que, historicamente, foram 

deixados de lado no processo de desenvolvimento, indicando-se, assim, a 

necessidade de estudo mais aprofundado para verificação dos motivos que levam o 

aluno de escola pública de classe vulnerável não optar pela entrada de cotas sociais 

na graduação. Para que haja um entendimento acertado dos fatores que permeiam 

esses resultados inferiores entre gênero e a opção escolhida da cota, seria 

necessário, portanto, um estudo que identificasse, curso a curso, as áreas em que 



110 

essas deficiências se mostram maiores, investigando também compreender que 

motivos interferem diretamente nesses resultados. 

No sentido de evasão dos cursos, observou-se dar-se mais evasão do gênero 

masculino e dos alunos não cotistas, ou seja, o número de alunos que ingressam por 

cotas se sobressai na permanência. Inúmeros são os motivos elencados pelos alunos 

para trancar o curso, porém o de maior incidência, ainda recai sobre não conseguir 

conciliar trabalho/estudos/família. Entre a opção de estudar e trabalhar, o trabalho se 

torna fator primordial, aspecto bastante recorrente dentre os estudantes brasileiros, 

que indiferente de estarem ou não a graduação, precisam conciliar as exigências do 

seu trabalho, que garante sua subsistência e de sua família.  Sendo assim, entende-

se que devem ser buscados meios que auxiliem a melhorar esses dados, o que só 

será possível se houver conhecimento sobre a essência do problema. 

Em relação aos auxílios estudantis, a pesquisa revelou que são pouquíssimos 

alunos contemplados da graduação, mesmo com as orientações, informações em site, 

blogs, cartazes, o que faz querer no próximo estudo investigar as causas desse 

resultado. Entretanto, aos poucos que percebem o auxílio, julgam ser de grande valia 

a manutenção e a expansão o mesmo, tornando um dos fatores citados para a 

permanência do aluno na graduação.  

Ainda, a Assistência Estudantil constitui-se num conjunto de ações voltadas ao 

atendimento das necessidades dos estudantes de modo a promover sua formação 

integral, visando a garantir condições de acesso e de permanência com êxito dos 

discentes no percurso formativo.  Com isso, os alunos de graduação contam com um 

aditivo, o qual, na opinião dos alunos e docentes, é fundamental, o auxílio moradia, o 

qual ajuda nas despesas de aluguel, entre outras para se manter longe do lar familiar 

em outra cidade. Tais constatações pressupõem a necessidade de ampliação do 

programa, garantindo mais recursos para o feito. 

Notoriamente revelada na fala dos servidores foi o papel do setor 

Coordenadoria Pedagógica em relação as ações para a permanência e o êxito dos 

alunos nos cursos.  Ações que vão desde o acolhimento do estudante na instituição 

nas matrículas, acompanhamento e orientação do processo de ambientação na 

instituição, acompanhamento social, acolhimento psicológico, acompanhamento 

pedagógico, suporte aos docentes, acompanhamento em relação aos estágios, 

orientação e manutenção das ações e assistência estudantil. Processo esse retratado 

nos Eixos de atuação do setor, ainda em construção pelas servidoras da 
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Coordenadoria Pedagógica do Câmpus Caçador.  

Necessário predizer que, a elaboração de ações e métodos para aumentar a 

permanência do aluno cotista e não cotista na graduação, bem como, a busca da 

diminuição da evasão é um processo de implementação preciso, que abarca inúmeros 

aspectos e partícipes, que em conjunto serão responsáveis pelo alcance ou não das 

polícias de permanência.  Sendo assim, os programas e os projetos que o Câmpus 

Caçador possui visando à diminuição da evasão e ao aumento da permanência do 

aluno precisam ser vislumbrados com maior êxito por todos os agentes e precisa dar 

mais publicidade das ações da instituição para o feito. 

Cabe ressaltar que as indicações de ações e de mecanismos anunciados pelos 

respondentes da pesquisa, tais como ampliação dos auxílios financeiros, continuação 

do Projeto Roda de Conversa, ações para divulgar melhor os cursos e as benfeitorias 

pedagógicas da instituição ficam como aporte de um estudo mais aprofundado sobre 

a questão do aumento da permanência do aluno nos cursos de graduação do Câmpus 

Caçador, tendo como consequência a diminuição dos níveis de evasão, haja vista a 

preocupação dos docentes, coordenadores de curso, gestão e coordenadoria 

pedagógica relativos em preconizar ações para diminuir a evasão escolar e em 

aumentar a permanência no aluno no curso foi visível. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA AOS ALUNOS 

EVADIDOS DOS CURSOS SUPERIORES DO CAMPUS CAÇADOR 

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa realizada com os alunos dos cursos 

superiores do Campus Caçador do IFSC para a conclusão de Dissertação de 

Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade do Alto 

Vale do Rio do Peixe - UNIARP 

 

Perguntas Principais: 

1. Ano de ingresso no curso 

2. Cota e ingresso 

3. Quais os motivos que determinaram a sua não continuidade no curso? 

Incompatibilidade entre horário de trabalho e das aulas 

Não se identificou com o curso 

Dificuldade em relação ao transporte (horário) 

Dificuldade em acompanhar as disciplinas 

Dificuldade em conciliar trabalho/estudo/família 

Problema de relacionamentos com professores e/ou colegas 

Dificuldade financeira 

Didática dos professores 

4. Qual semestre estava cursando quando desistiu o curso? 

5. Qual a sua situação acadêmica atual? 

6. Recebia algum auxílio estudantil? 

7. Antes de desistir/trancar você chegou a conversar com alguém sua intenção de 

sair do IFSC? Com quem? O que eles comentaram a respeito de sua intenção? 

Sim. Coordenação de curso por meio de conversas, contato telefônico e e-mails. 

Sim. Coordenadoria pedagógica por meio de conversas, contato telefônico e e-

mails. 

Sim. Professor (es) 

Não. Ninguém me procurou 

8. Após desistir, houve algum contato da instituição? 

Sim 

Não 
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9. Para você, o que incentiva a permanência escolar? E o êxito? O que precisa ser 

feito no IFSC Caçador para estimular os estudantes a permanência e o Êxito nos 

cursos de graduação? 

10.  Gostaria de retornar a estudar no IFSC? 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA AOS 

COORDENADORES DOS CURSOS SUPERIORES, DIREÇÃO GERAL, DIREÇÃO 

DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO E À EQUIPE PEDAGÓGICA DO CAMPUS 

CAÇADOR – IFSC 

Esta entrevista faz parte de uma pesquisa realizada com coordenadores dos cursos 

superiores, direção geral, direção de ensino, pesquisa e extensão e equipe 

pedagógica do Campus Caçador do IFSC para a conclusão da Dissertação de 

Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade do Alto 

Vale do Rio do Peixe - UNIARP 

 

Função: _____________________________________________________________ 

Ano de ingresso:  

1. Você tem conhecimento do tipo de acompanhamento pedagógico realizado pelo 

setor aos alunos cotistas ou aos alunos da graduação o IFSC Câmpus Caçador? Pode 

descrever? 

2. Você conhece algum projeto, programa ou ação da instituição para a permanência 

e o êxito dos estudantes da graduação? Quem são os envolvidos? Pode descrever? 

3. Como você avalia a preocupação do IFSC Câmpus Caçador para evitar a evasão 

nos cursos de graduação?  

4. Na sua opinião, o que precisa ser feito para estimular a permanência e êxito dos 

alunos nos cursos de graduação 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS INGRESSANTES NOS 

CURSOS SUPERIORES DO CAMPUS CAÇADOR – IFSC 

Este questionário faz parte de uma pesquisa realizada com os alunos dos cursos 

superiores do Campus Caçador – IFSC para a conclusão da Dissertação de Mestrado 
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Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade do Alto Vale do Rio 

do Peixe - UNIARP 

 

Responder ao questionário não é obrigatório, mas pede-se a colaboração de todos 

para que a pesquisa seja mais fidedigna. Em cumprimento às normas de ética nas 

Pesquisas, informa-se que nenhum nome será divulgado. 

 

CURSO:_____________________________________ 

ANO de Ingresso: _____________________________ 

1. Em relação a escolha do curso: 

 Foi primeira opção 

 Não foi primeira opção 

2. Tipo de cota pela qual ingressou 

3.Você frequenta as aulas de atendimento individual oferecidas pelos docentes ou 

as monitorias? 

4.Se você respondeu “não” à pergunta anterior, indique a razão/motivo 

 Incompatibilidade entre horário de atendimento 

 Não me sinto confortável (timidez) 

 Não sei os horários dos atendimentos 

 Não acho necessário, consigo acompanhar bem as UCs 

 Problemas de relacionamento com professores 

 Didática dos professores 

5.Você já reprovou em alguma UC 

 Sim 

 Não 

6.Se você respondeu na pergunta anterior "Sim", indique o motivo da reprovação e 

a UC (unidade curricular). Por exemplo, falta e notas, dificuldade de compreensão 

da UC, dificuldade com a didática do docente, falta de tempo para estudar, etc. 

(descritiva) 

7.Você recebe algum auxílio estudantil? 

 Não 

 Sim. Assistência estudantil (PAEVS, auxílio moradia, auxílio internet) 

 Sim. Bolsa pesquisa/monitoria/extensão 

8.Você já pensou em desistir/trancar o curso? 
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 Sim 

 Não 

 

9.Para você, quais mecanismos/ações/condições existem no Campus Caçador que 

favorecem a sua permanência no curso? (Assinale quantas alternativas desejar). 

Para você, quais mecanismos/ações/condições existem no Campus Caçador que 

favorecem a sua permanência no curso? (Assinale quantas alternativas desejar). 

 Assistência estudantil 

 Atendimento individual/monitoria 

 Bolsas pesquisa/extensão 

 Sinto-me acolhido pela instituição 

 Boa relação professor/aluno 

 O constante estímulo da instituição 

 O curso corresponde minhas expectativas 

 

10.Para você, quais os mecanismos/processos que faz com que os alunos não 

tenham êxito e não permaneçam na graduação do IFSC? 

 Horário de trabalho incompatível de início e de fim das aulas 

 Dificuldade em relação ao transporte 

 Dificuldade de conciliar trabalho/estudos/família 

 Didática do professor 

 Problema e relacionamento com professor e/ou colegas 

 Dificuldade de aprendizagem 

 Não se identificou com o curso 

 

11.Você precisou mudar de cidade para cursar graduação? 

 Sim 

 Não 

 

12.Qual é a escolaridade de sua mãe  

 Nível superior completo e acima 

 Nível superior incompleto 

 Ensino médio completo 

 Ensino médio incompleto 
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 Ensino fundamental completo 

 Ensino fundamental incompleto 

 Alfabetizada 

  

13. Qual é a escolaridade de seu pai 

 Nível superior completo e acima 

 Nível superior incompleto 

 Ensino médio completo 

 Ensino médio incompleto 

 Ensino fundamental completo 

 Ensino fundamental incompleto 

 Alfabetizado 

 

14.Atualmente você encontra-se 

 Empregado formal 

 Empregado informal 

 Desempregado 

 Estudante 

 

15.Qual a sua carga horária semanal? 

 

16.Qual a média de horas que se dedica ao estudo em casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


