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RESUMO- É bastante comum, a cobrança de práticas docentes que devam perpassar nas esferas 

do ensino, da pesquisa científica e da extensão. Diante desse contexto é que o presente estudo tende 

a verificar, se a participação dos docentes em editais de pesquisas científicas teria alguma relação 

direta, quanto aos índices de evasão e retenção de alunos de cursos superiores em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES), no município de Sobral/CE. Para tanto, o trabalho se fundamentou com dados 

obtidos tanto referentes à aprovação, como a submissão de projetos para três editais de pesquisas 

científicas da parte dos professores da IES entre os anos de 2016,2017 e 2018. Os valores obtidos, 

também foram comparados com os indicadores de matrículas, de evasão e de retenção de alunos. 

Todos disponíveis em plataforma de transparência online. Contudo, quanto aos índices de evasão foi 

visto uma diminuição numérica na ordem de 58%, o que é bastante satisfatório e expressivo, haja vista 

que serve como um possível indicador da presença de engajamento dos alunos em projetos sob a 

tutela dos seus professores orientadores. Mas não somente isso, tamanha confiança que as pesquisas 

proporcionam, perpassam também, no momento pós-colação de grau, ou seja, perante ao próprio 

mercado de trabalho, aonde aquele aluno obteve uma preparação prévia e devidamente orientados, 

para os próximos desafios que existirão a frente e sob a suas próprias responsabilidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa Científica. Evasão. Retenção. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Para Macedo et al., (2005) o ensino superior no Brasil tem se caracterizado por 

intensas transformações que vão desde mudanças e inovações na organização dos 

currículos até novas formas de oferecimento de cursos de graduação. 

Como dito por Neves; Raize et Fachinetto (2207), mais do que uma 

preocupação governamental, a ampliação do acesso à universidade envolve a 

sociedade contemporânea, principalmente no que se refere ao aumento de vagas que 

permita a equidade e a formação de qualidade, sem esquecer é claro, da ênfase na 

responsabilidade social.  



4 
 

Já para Costa; Costa et Barbosa (2013), o investimento nas instituições 

federais de ensino se justifica ainda mais, pelo simples fato de que estas concentram 

um maior número de pesquisadores e, com corpo docente composto em sua maioria 

por mestres e doutores. Desta forma, esses locais apresentam grandes potenciais 

para a oferta de ensino, pesquisa e extensão de qualidade no país. 

Todavia, ainda é bastante perceptível a existência de uma ampla soma de 

alunos que ingressam em cursos superiores, mas que, não o conseguem concluir por 

diversas questões externas e internas aos centros de ensino superior. 

 Desta forma, e que se completa com fala de Bueno (1993), ao comentar que, 

parte das instituições de ensino superior tem que lidar com esse enorme gargalo, 

oriundo da postura ativa do aluno em desligar-se da academia por própria 

responsabilidade e por diversos externos fatores correlatos.   

Dentre esse déficit na colação de grau por parte dos discentes, é que duas 

questões em particular chamam bastante a atenção, quais sejam: a retenção e a 

evasão dos estudantes. 

Em Santana et al (1996) é dito que a evasão se torna um dos maiores e mais 

preocupantes desafios do Sistema Educacional  e que causa desequilíbrio, 

desarmonia e desajustes para com os objetivos educacionais. 

Já para a Universidade Federal Fluminense – UFF (2015), a retenção de alunos 

se refere ao processo que resulta na permanência prolongada do aluno na 

universidade, o que acaba contribuindo para o atraso no período de integralização e, 

consecutivamente, para a conclusão do referido curso de graduação.  

Desta maneira, quando se fala de evasão e retenção de alunos em IES, se 

torna recorrente o questionamento de quais fatores seriam preponderantes para essa 

postura bastante corriqueira nos cursos superiores e o que poderia ser feito para 

contornar tamanha problemática. 

Na mesma ótica da UFF, a questão da retenção de alunos torna-se um dos 

fatores que mais afetam para a Taxa de Sucesso da Graduação, ou seja, a relação 

existente entre o número de formados num determinado período e o número de 

ingressantes de anos anteriores. 

Tal fato pode ser bastante prejudicial, haja vista que, caso o número de 

acadêmicos que estejam entrando numa determinada IES seja bem acima, das 
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formaturas, se tem um enorme desequilíbrio para a relação com que uma Instituição 

de Ensino  Superior proporciona em termos de ensino – aprendizagem. 

Em um levantamento feito pela CRM EDUCACIONAL (2018), vários são os 

fatores responsáveis pelas causas da evasão de alunos dos cursos superiores, os 

quais são possíveis citar: a perda da motivação de estudar; falta de tecnologia em sala 

de aula; altos índices de reprovação; conciliar trabalhos e estudos e; as dificuldades 

financeiras.  

Assim exposto e, entendendo que o sucesso acadêmico deve ir além do acesso 

ao Ensino Superior, o presente estudo se propôs a analisar a possível existência da 

relação intrínseca entre o estímulo aos alunos pela prática da pesquisa científica, para 

com a contribuição na minimização dos efeitos negativos que a retenção e a evasão 

proporcionam.  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho se fundamentou nos preceitos metodológicos de pesquisa 

quantitativa e se caracterizou como um estudo de caso. Quanto ao campo de 

investigação, foi o utilizado os cursos superiores existentes no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Sobral (vide Figura 01). 

Para a IES em questão, foi visto que, a mesma dispões de cinco cursos 

superiores, sendo quatro deles tecnológicos (Saneamento Ambiental, Alimentos, 

Irrigação e Drenagem, Mecatrônica Industrial) e um de licenciatura (Física).  

Para uma melhor visualização do contexto da metodologia da pesquisa, os 

quadros apresentados nos resultados e discussão enumeram os cursos como de  

graduações de 01 a 05, não necessariamente na ordem dita no parágrafo acima para 

tecnologias e licenciatura.  

Tal atitude ocorreu porque o foco do trabalho não é um curso em particular, 

mas sim, um melhor vislumbre da situação geral dos dados entre a pesquisa, a 

retenção e a evasão. 

Figura 01: Vista aérea do campus em estudo. 
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Fonte: Google Maps, 2018. 

 

Quanto aos dados obtidos, estes ocorreram por meio da transparência de 

informações na plataforma do site ( http://ifceemnumeros.ifce.edu.br). Nesta, foram 

mapeados, o quantitativo de alunos ingressos, de matrículas ocorridas, e os índices 

para a retenção e a evasão entre anos de 2016, 2017 e 2018. 

No detalhamento para as pesquisas científicas, os valores obtidos também 

encontram-se na transparência do site (http://prpi.ifce.edu.br/nl/app_Login/), mas 

precisamente no menu estatísticas.  

Os números avaliados se reportam aos editais Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica - PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

Junior - PIBIC Jr e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

de Tecnológico e Inovação -PIBIT. 

Os dados analisados, também se reportam aos anos de 2016 a 2018. Afora o 

levantamento, foi realizado também, adaptações por meio de quadros indicativos de 

tendências a progressão e/ou regressão dos números em termos percentuais. Tal 

atitude foi realizada para servir de auxílio na comparação dos valores e da relação 

entre pesquisas, retenção e evasão. 

Vale ressaltar que, para o trabalho os dados referentes ao ano de 2018 não se 

encontram completamente fechados haja vista que, não se ter fechado 

completamente acadêmico do semestre 2018.2 e assim, para esse referido ano, os 

índices estão subestimados.  

 

http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/
http://prpi.ifce.edu.br/nl/app_Login/
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3-RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No comparativo entre as taxas, para o perfil de alunos do IFCE, no município 

de Sobral é possível perceber que, através do Quadro 01 que o número de alunos 

retidos é praticamente constante entre os anos de 2016 a 2018 em todas as cinco 

graduações. 

Tal fato ainda se torna mais conclusivo, ao se observar também o Quadro 02, 

aonde se verifica a inexistência da variação em evolução percentual, ou seja, tendo 

se apresentado o valor de 0% para a maioria dos cursos e apenas 1% na graduação 

4 entre os anos de 2016 e 2017. 

Esse comportamento pode vir a demonstrar que, possivelmente, os mesmos 

alunos que se reterão em 2016, repetiram a mesma atitude entre 2017 e 2018 

também. Esse comportamento se verifica para as 05 graduações do Campus. 

Uma possível causa poderia ser por conta da incompatibilidade do horário do 

trabalho com o dos estudos e assim, por mais que fosse embutida a pesquisa científica 

nestes discentes, tal ação teria dificuldades de ser trabalhada e acompanhada, haja 

vista a pontualidade do problema que á a conciliação e a disponibilidade do aluno. 

 Outra hipótese, seria que tais discentes possam estar cursando outra 

graduação em uma diferente universidade e, nesse caso em particular, uma possível 

aproximação da relação entre aluno-professor que uma pesquisa científica 

proporciona, pode vir a ser um fator auxiliar para o retorno do engajamento do 

educando e consecutivamente, favorecendo o combate as causas da retenção. 

 

Já para os índices de evasão, os Quadros 01 e 02 demonstram um caminho 

diferente e, para um bom sentido, tendo em vista que, ao passar dos anos, foram 

ocorrendo quedas nos números de evadidos, chegando a média de (-13%) entre 

2016-2017 e (-58%) entre 2017 a 2018. 

 A felicitação dos dados pode indicar que talvez alguma ação pontual do 

campus esteja surtindo efeito para com os alunos. Outra hipótese se deve que, ao 

olharmos para os Quadro 03 e 04 é visto um aumento de 57% na taxa para a 

submissão ao Edital PIBIC e, um crescimento na ordem de mais de 1400% se 

verificarmos os índices de aprovação. 
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Muito embora, o valor em PIBIC passe de 01 para 15 projetos aprovados é 

notório que não inclui todos os alunos do campus, entretanto, pode servir como 

marketing aos outros estudantes que não estão incluídos, o que acaba sendo um 

estímulo extra para com aquele aluno que outrora pensava em desistir, e que agora 

passe a vislumbrar novas possibilidades e motivações.   

Quadro 01: Perfil dos alunos no campus em estudo. 

 

Fonte: Adaptado de IFCE, 2018. 

Quadro 02: Comparativo anual para as taxas de retenção e evasão de alunos. 

 

Fonte: Adaptado de IFCE, 2018. 

 

Além do verificado quanto ao PIBIC, se olharmos em termos de PIBIT, para o 

Quadro 03, os números de submissões e aprovações foram em 2017 e em 2018, em 

suma quantidade, maiores que o verificado para 2016. Tal parâmetro serve de 

indicativo de que os professores estão com o passar dos anos, mais participativos e 

engajados, até mesmo pelo fato de que, a submissão não é uma condição imposta e 

sim, uma atitude voluntária do docente. 

 

Quadro 03: Quantitativo da participação dos docentes em editais de pesquisa científica. 

Ingressos Matriculas Retidos IngressosMatriculas Retidos Ingressos Matriculas Retidos

Graduação 01 69 233 76 68 264 76 76 295 76

Graduação 02 75 201 85 73 247 85 72 281 85

Graduação 03 55 149 36 61 171 36 77 210 36

Graduação 04 67 208 82 72 235 83 71 244 83

Graduação 05 65 172 43 65 205 43 80 241 43

Ano Letivo

Ano - 2016 Ano - 2017Graduações Ano - 2018

EvadidosEvadidos

66

46

55

77

55

55

45

48

60

48

Evadidos

21

21

21

23

21

Ingressos MatriculadosRetidos Ingressos Matriculados Retidos

-1% 13% 0% 12% 12% 0%

-3% 23% 0% -1% 14% 0%

11% 15% 0% 26% 23% 0%

7% 13% 1% -1% 4% 0%

0% 19% 0% 23% 18% 0%

Média 3% 17% 0% 12% 14% 0%

-56%-13%

-22%

-53%

-56%

-62%Graduação 04

-58%-13%

Graduações

Graduação 01

Graduação 02

Graduação 03

Evadidos

-62%

Graduação 05

Índice de Evolução (% )

Ano 2017 - 2018Anos 2016 - 2017

Evadidos

-17%

-2%

-13%
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Fonte: Adaptado de IFCE, 2018. 

 

Outro fator a ser enumerado, deve-se que as bolsas de pesquisas aos 

estudantes nos editais PIBIC e PIBIT, são melhores remuneradas do que quando se 

reporta ao PIBIC Jr.   

 

Quadro 04: Comparativo anual entre os indicadores para projetos de pesquisas. 

 

Fonte: Adaptado de IFCE, 2018. 

 

 

Essa diferença em dotação orçamentária também demonstra, o porque dos 

docentes estarem mais empolgados com os primeiros e, se visto sob uma 

determinada ótica, pode servir de indicativo da preocupação que os docentes tem em 

garantir uma melhor estabilidade aos alunos de baixa renda e que necessitam desses 

auxílios.  

Além do que, vale frisar que, essas dificuldades como o dito por CRM 

EDUCACIONAL (2018), também pode afetar diretamente para os índices de retenção 

e evasão e por isso, quanto melhor forem os auxílios, menor será a taxa de evadidos 

e retidos. 

 

2016 2017 2018

14 22 23

Aprovados 1 15 8

Submetidos 6 2 2

Aprovados 2 2 1

Submetidos 10 10 10

Aprovados 1 10 7

EDITAL PIBIC Jr

Ano Letivo

Submetidos
EDITAL PIBIC

EDITAL PIBIT

Ano 2016-2017 Ano 2017-2018

57% 5%

Aprovados 1400% -47%

Submetidos -67% 0%

Aprovados 0% -50%

Submetidos 0% 0%

Aprovados 900% -30%

EDITAL PIBIC Jr

EDITAL PIBIT

EDITAL PIBIC
Submetidos

Índice de Evolução (% )
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4- CONCLUSÃO 

Em termos conclusivos, ficou bastante claro durante as análises dos Quadros 

01 e 02, a constância entre os números de retenção de alunos, o que para o caso 

particular do referido Campus, esta problemática pode estar relacionada a fatores 

pontuais como, por exemplo, a dificuldade de conciliação pelos alunos entre o horário 

trabalho e os de estudos, ou então por meio da dificuldade financeira para estar 

presente na instituição. 

Ao se observar por meio do Quadro 03 e do Quadro 04, é visto que os editais 

de pesquisa que possuem uma maior rentabilidade orçamentária de bolsas aos 

alunos, são os que possuem um maior engajamento e participação do corpo docente. 

Tal fato pode demonstrar uma real existência da preocupação dos  professores com 

os alunos da instituição, não somente em termos acadêmicos, mas também em 

aspectos sociais. 

Foi visto também no trabalho que, os dados em pesquisas científicas 

aumentaram com o passar dos anos enquanto que, os valores de evasões diminuíram. 

Tal feito pode ser um indicativo de uma relação direta entre esses fatores e, portanto, 

carecendo do incentivo e estímulo para a continuidade em pesquisas científicas. 
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