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RESUMO  

 

Junto à implementação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica houve a 
criação e a expansão dos Institutos Federais pela lei 11.892/2008, sendo que um dos seus 
objetivos consiste no desenvolvimento dos Estados brasileiros pela ampliação dos números de 
matrículas e de cursos ofertados. Esta pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em 
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) 
teve como objetivo investigar os procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos 
estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal de 
Santa Catarina, Campus Florianópolis. De natureza aplicada, com procedimento de cunho 
qualitativo, selecionou-se como modalidade principal o estudo de caso e como modalidades 
secundárias a pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Os sujeitos da 
pesquisa são estudantes ingressantes do segundo semestre de 2020, estudantes evadidos nos 
anos de 2018 e 2019 e alguns gestores de ensino vinculados ao respectivo curso. As variáveis 
de pesquisa se organizam em três grupos: perfil dos estudantes ingressantes, perfil dos 
estudantes evadidos do curso e quatro variáveis internas:  a concepção dos sujeitos sobre o 
processo de ingresso, o acesso às informações, o uso das tecnologias da informação e 
comunicação e as perspectivas dos sujeitos acerca das questões pedagógicas, teóricas e práticas. 
Os instrumentos utilizados para a sistematização dos dados foram o questionário, a entrevista 
semiestruturada e a análise de documentos institucionais. Os dados das variáveis externas foram 
descritos em base percentual e qualitativamente e os dados das variáveis internas foram 
descritos qualitativamente. Os resultados demonstraram que o público que procura o curso em 
análise tem dificuldade em acessar as informações referentes ao curso antes do ingresso, 
principalmente as relacionadas às questões pedagógicas teóricas e práticas necessárias à 
formação do estudante e as especificidades da atuação profissional do egresso, o que contribui 
com o significativo índice de evasão apresentado pelo curso durante o primeiro semestre por 
falta de identificação com a área e/ou pelas dificuldades encontradas no processo pedagógico. 
Com a comprovação do pressuposto da pesquisa, produziu-se três produtos educacionais. A 
cartilha na modalidade escrita eletrônica denominada Conhecendo o Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho e o vídeo intitulado Informações Sobre o Curso Técnico em Segurança 
do Trabalho objetivam levar ao público interessado em ingressar nos cursos subsequentes do 
IFSC informações claras e objetivas sobre aspectos estruturais, pedagógicos, perfil do egresso, 
entre outros, relacionados ao Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. Já a 
cartilha escrita eletrônica Ingresso - Permanência - Sucesso - Progressão no Curso Técnico 
Subsequente em Segurança do Trabalho tem por objetivo apresentar aos gestores da EPT e, 
especialmente, aos profissionais envolvidos no processo de ingresso, ações que podem ser 
qualificadas na prática da gestão da EPT. A conclusão deste estudo aponta para a necessidade 
de a instituição qualificar os procedimentos de divulgação das especificidades do curso durante 
o processo de ingresso para que o candidato realize sua escolha de forma consciente. Aponta-
se também a necessidade de ampliação em termos de compreensão e aplicação dos preceitos da 
pedagogia histórico-crítica para que, após o acesso do estudante à instituição, sejam efetivadas 
diferentes ações que possibilitem a sua permanência e pleno sucesso de aprendizagem, condição 
basilar para a sua progressão no mundo do trabalho e nos estudos.  
 
Palavras-chave: ProfEPT. EPT. Curso técnico subsequente. Ingresso. Permanência. Evasão.
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ABSTRACT 
  

Along with the implementation of the Federal Network for Professional and Technological 
Education, there was the creation and expansion of Federal Institutes by Law No. 11,892 of 
2008. One of its objectives is the development of Brazilian states by expanding the number of 
enrollments and courses offered. This research was carried out in the Postgraduate Program in 
Professional Masters in Professional and Technological Education in the National Network. It 
aimed to investigate the procedures involved in the admission process of students in the 
Subsequent Technical Course in Occupational Safety at the Federal Institute of Santa Catarina, 
Campus Florianópolis. Of an applied nature, with a qualitative procedure, the case study was 
selected as the main modality; as secondary modalities, field research, bibliographical research, 
and document research were selected. The characters of this research are students who entered 
the second semester of 2020, students who left in 2018 and 2019, and some education managers 
linked to the respective course. The research variables are organized into three groups: profile 
of incoming students, profile of students who left the course, and four internal variables: the 
characters’ conception of the admission process, access to information, use of information and 
communication technologies, and the characters’ perspectives on pedagogical, theoretical, and 
practical issues. The instruments used to systematize the data were a questionnaire, a semi-
structured interview, and the analysis of institutional documents. Data from external variables 
were described on a percentage basis and qualitatively, and data from internal variables were 
described qualitatively. The results showed that the people looking for the course under analysis 
has difficulty in accessing information regarding the course before their admission; mainly, 
those related to theoretical and practical pedagogical issues necessary for the upbringing of the 
student, and the specificities of the graduate’s professional performance. This contributes to the 
significant dropout rate shown by the course during the first semester due to lack of 
identification with the field, or due to difficulties encountered in the pedagogical process. With 
the proof of the assumption of this research, three educational products were produced. The 
booklet in the electronic written modality titled Knowing the Technical Course in Occupational 
Safety and the video entitled Information on the Technical Course in Occupational Safety aims 
to provide clear and objective information about structural and pedagogical aspects, the 
graduate’s profile, among others, related to the Subsequent Technical Course in Occupational 
Safety. It is for the public interested in joining subsequent courses at the Federal Institute of 
Santa Catarina. The electronic written booklet Admission-Permanence 
-Success-Progression in the Subsequent Technical Course in Work Safety aims to present 
managers and, especially, professionals involved in the admission process, actions that can be 
qualified in the practice of managing.The conclusion of this study points to the need for the 
institution to qualify the procedures for disclosing the specifics of the course during the 
admission process, so that the applicant can make his/her choice consciously. It is also pointed 
out the need for expansion in terms of understanding and application of the precepts of historical 
and critical pedagogy so that, after the student has access to the institution, different actions are 
carried out that enable their permanence and full learning success. This is a fundamental 
condition for their progression in the world of work and studies. 
  
Keywords: Postgraduate Program in Professional Masters in Professional and Technological 
Education in the National Network. Professional and Technological Education. Subsequent 
technical course. Admission. Permanence. Dropping out. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO  

 

A história brasileira é marcada pelo dualismo, tanto de classe como de acesso a bens e 

serviços, enraizado no contexto social devido a uma cultura de marginalização do trabalho 

manual. Em relação à educação não é diferente, pois, ao se observar o processo de 

implementação da educação básica e da educação profissional, percebe-se uma educação geral 

para as elites e futuros dirigentes, enquanto a educação profissional possui uma perspectiva 

assistencialista, destinando-se aos órfãos e desvalidos da sorte. Somente no século XX, houve 

interesse público para a organização da formação profissional, devido, principalmente, à 

necessidade de operários para os ramos da economia industrial, pois ocorria a “consolidação de 

um capitalismo dependente, comprometido com os interesses burgueses”. (CIAVATTA; 

RAMOS, 2012, p. 33). Assim, a formação de trabalhadores passou de uma medida 

exclusivamente social para uma exigência econômica.    

 Em 1940, a dualidade adquire estrutura legal ao ter a educação nacional disposta em 

Leis Orgânicas da Educação Nacional, também conhecida como Reforma Capanema, que 

estabeleceram distintas normas para “a formação profissional em cada ramo da economia e para 

a formação de professores em nível médio” (MOURA, 2007, p.9), selecionando os que teriam 

ensino secundário e preparo para o ensino em nível superior e os que teriam formação 

profissional para atender as demandas de produção. Nesse embate, a primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em 1960, efetuou a "equivalência” entre todos 

os cursos do mesmo nível sem a necessidade de exames e provas de conhecimento visando à 

equiparação." (MOURA, 2007, p. 11). Dessa forma, a nova LDB formalmente colocou um fim 

a dualidade educacional, pois proporcionou a todos os estudantes a possibilidade de 

continuarem os estudos em nível superior, porém os currículos seguiam carregando a forma 

dual e continuavam garantindo que apenas os estudantes com educação propedêutica 

continuassem com sua formação.  

Dentro desse contexto, em 1970, implementou-se o “ensino médio profissionalizante 

para todos”, “fazia-se o uso de forte hierarquização das funções docentes e técnicas e de 

métodos de ensino programados, os quais priorizavam o treinamento e o disciplinamento do 

aluno por meio do controle das situações de aprendizagem” (ARAUJO; RODRIGUES, 2010, 

p. 53). Entretanto, apenas as escolas públicas cumpriam com essa obrigatoriedade, enquanto as 

privadas continuavam com a função de preparar para o nível superior. 

A profissionalização obrigatória vai se esmorecendo junto ao regime ditatorial e, na 
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década de 80 do século XX, durante o andamento da redemocratização, junto às transformações 

no mundo do trabalho e a concepção de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n. º 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, Lei n. º 9.394, 1996), emerge 

um projeto democrático de educação profissional. Esse projeto buscava incorporar aspectos 

políticos envolvidos com a cidadania e que possuísse suas bases na educação tecnológica, 

politécnica e na formação omnilateral, tendo o trabalho como princípio educativo. Mesmo 

sendo elaborado em conformidade com os fundamentos de educação constantes na Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, CF, 1988), o projeto de LDB não resistiu aos embates das forças 

políticas e “seu esvaziamento contribuiu para a reforma conservadora realizada no governo 

FHC.” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, p.18). Subordinada às determinações das agências 

multilaterais, a reforma das políticas educacionais exibia a dependência dos mecanismos de 

descrição e de análise dos conteúdos curriculares pelo Estado, além de ter seus métodos 

regulados pelo mercado, refletindo a tendência política e cultural pretendida para a sociedade 

pela classe dominante. 

A aprovação da LDB de 1996 estruturou a educação brasileira em dois níveis: educação 

básica e educação superior, sendo que a educação profissional não foi colocada em nenhum dos 

dois níveis, passando a ser “considerada como algo que vem em paralelo ou como um apêndice 

e, na falta de uma denominação mais adequada, resolveu-se tratá-la como modalidade, o que 

efetivamente não é correto.” (MOURA, 2007, p. 16). Ainda, segundo esse autor, para sustentar 

o projeto neoliberal de uma educação dual, o decreto 2.208 de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 

Decreto n º 2.208, 1997) efetivou a desvinculação da educação profissional com o ensino 

médio. 

Mesmo diante desse cenário de desassociação entre a formação geral e a formação 

profissional, os pensadores progressistas continuaram as pesquisas e os debates acerca de um 

projeto de educação nacional para a formação integral, sendo que o resultado desse longo 

processo se materializa em diversos documentos. Em maio de 2003, realizou-se o Primeiro 

Seminário Nacional de Educação Profissional que resultou na edição do livro Ensino Médio 

Integrado Concepção e Contradições, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012[2005]); em junho de 

2003, para dar continuidade ao processo de organização da proposta da EPT, é estruturado o 

Segundo Seminário de Educação Profissional: concepções, experiências, problemas e propostas 

(BRASIL, Anais, 2003). No ano de 2004, foi publicado o documento Políticas Públicas para a 

Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, PPEPT, 2004) com o intuito de retomar as 

concepções e os princípios gerais que devem orientar a Educação Profissional e Tecnológica 



16 

 

(EPT). O texto destaca que o projeto de desenvolvimento da EPT compreende a criação de 

empregos e renda, ao mesmo tempo em que destaca a participação social, econômica e política. 

Nesses documentos, o conceito de Educação Profissional e Tecnológica está ligado a um projeto 

de desenvolvimento econômico e social que vai muito além de formação para o mercado de 

trabalho, isso porque mesmo desenvolvido dentro da área profissional ou eixo tecnológico, os 

saberes próprios de uma profissão não são capazes de propiciar a concepção das relações sociais 

de produção em seus múltiplos aspectos.  

Reconhecendo essa lacuna como necessidade dos trabalhadores, Ciavatta (2005) reforça 

que o Decreto 5.154/2004 (BRASIL, Decreto 5.154, 2004) visou à integração entre educação 

básica e o ensino profissional. Esse documento reforça que se trata de: 

 
Superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, 
simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-
tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, o que se 
busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma 
formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente 
a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. (CIAVATTA, 2005, p. 2). 

 

Assim, tem-se a possibilidade de desenvolver a educação integrada, objetivando a uma 

formação que garanta aos sujeitos o direito à educação básica e a sua indissociabilidade com a 

educação profissional. Os propósitos da Educação Profissional e Tecnológica foram reforçados 

no Documento Base da Educação Profissional Técnico de Nível Médio Integrada ao Ensino 

Médio (BRASIL, DBEPT, 2007): a diminuição das desigualdades sociais, a preservação da 

cidadania, o crescimento socioeconômico, a integração com a educação básica e a oferta de 

uma escola pública de qualidade. 

Em permanente embate entre as forças políticas, a Lei 11.741 de 16 de julho de 2008 

altera a LDB (1996) e estabelece mudanças regularizadas para a educação dos trabalhadores, 

visando ao redimensionamento, a institucionalização e a integração de ações para a Educação 

Profissional e Tecnológica. A EPT é composta por diversos níveis e modalidades de educação 

vinculadas aos princípios do trabalho, da ciência e da tecnologia. Incorpora “os seguintes 

cursos: I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II – de educação 

profissional técnica de nível médio; III – de educação profissional tecnológica de graduação e 

pós-graduação.” (BRASIL, Lei 11.741/2008, Art. 39). Seus cursos podem ser planejados por 

eixos tecnológicos para facilitar a elaboração de diferentes caminhos formativos e o 

conhecimento conquistado na educação profissional e tecnológica, incluindo o de trabalho, 

possibilitará a progressão ou conclusão dos estudos, mediante ao uso de avaliação, 



 
 

17 

 

reconhecimento ou certificação de saberes. 

 Dentro dessa proposta para a Educação Profissional e Tecnológica ocorreu uma 

reorganização das instituições federais de educação profissional e a Lei 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, implementou a Rede Federal de Educação Tecnológica e criou os Institutos 

Federais.  Como se observa, 

Os Institutos Federais possuem natureza jurídica de autarquia, autonomia 
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparados 
às universidades. Conforme menciona artigo 2º da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro 
de 2008 (Brasil, 2008), são instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas [...] 
(IKESHOJI; TERÇARIOL, 2018, p.32). 

A expansão dos Institutos Federais objetiva ao crescimento e ao desenvolvimento dos Estados 

brasileiros, intenciona a promoção e o fortalecimento dos sistemas produtivos, sociais, culturais 

e educacionais ao ampliar o número de matrículas e de cursos, favorecendo a socialização de 

tecnologias e o desenvolvimento local e regional. 

Os Institutos Federais têm como propósito a promoção da integração da educação básica 

à educação profissional, firmar a instituição como centro de excelência de oferta do ensino de 

ciências, elaborar atividades de extensão, de pesquisa aplicada, de produção cultural, de 

empreendedorismo, de desenvolvimento e divulgação científica e tecnológica (BRASIL, Lei 

11.892, 2008). As vagas disponibilizadas pela instituição devem ser, segundo a lei 

anteriormente mencionada, em 50% para a educação profissional técnica de nível médio, 20% 

para licenciaturas e 30% para a exigência social da região. 

A partir de 2016, a conjuntura social, econômica e política do país fez com que os 

avanços na democratização do acesso a EPT conquistados pelo campo progressista da educação 

tomassem o caminho inverso, em um movimento de ruptura com as propostas anteriores. Em 

2017, a Lei nº 13.415 (BRASIL, Lei nº 13.415, 2017) alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, estabelecendo uma mudança na estrutura do Ensino Médio que foi 

delineada por meio de uma nova organização curricular flexibilizada. Com essa alteração, são 

propostos itinerários formativos que devem ser escolhidos pelos estudantes, os quais focalizam 

as áreas de conhecimento e a formação técnica e profissional, favorecendo uma formação 

fragmentada. Essa perspectiva para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio está 

explicitada na última versão da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, BNCC, 2017), 

publicada em 2017. 
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O governo de Jair Bolsonaro, iniciado em 2019, reforçou o avanço dos costumes 

conservadores e neoliberais. A promoção de bloqueios e cortes orçamentários para as 

instituições públicas federais compromete o bom andamento da EPT e reflete o histórico 

cenário de conflito entre projetos societários, uma vez que, “de acordo com a visão política e 

social dos polos de poder, tem-se uma visão de qual sociedade se quer e, consequentemente, 

que tipo de educação e de ser humano se almeja construir. ” (AMBROSINI, 2019, p.21). Dessa 

forma, as políticas atuais fazem com que a educação sofra vários retrocessos, restringem sua 

democratização e a colocam ao interesse do capital. 

Inserido nesse projeto, em 2021, foi publicada a Resolução CNE/CP nº 1 (BRASIL, 

CNE/CP nº1, 2021) que reformulou o documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT) com o intuito de integrar o grupo de 

dispositivos legais e normativos que estabelecem a contrarreforma do Ensino Médio. Por 

conseguinte, o texto da resolução apresenta aspectos direcionados para uma absoluta 

fragmentação do último ciclo da educação básica, ataca o direito à educação básica e 

profissional pública de qualidade e incentiva a parceria público-privado.  

Diante do exposto, e, apesar das políticas atuais, assume-se, neste estudo, os 

pressupostos e direções que apontam a Educação Profissional na perspectiva da Politecnia, 

defendendo-se estratégias que visem à inclusão social por meio de uma educação emancipatória 

como posição diante da histórica dualidade da educação profissional brasileira, obtendo uma 

nova postura, como defendem Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), frente aos saberes, às 

estratégias de planejamento curricular, aos modos de gestão, às técnicas de avaliação e às 

práticas de ensinar e aprender.  

 Diante de uma proposta de uma educação profissional integral, aponta-se aqui a questão 

da inclusão, pois não se pode negar a realidade de grande parcela da população brasileira 

excluída das instituições de ensino, da cultura, do desenvolvimento econômico-social e dos 

serviços obtidos pelos avanços tecnológicos. Entre as finalidades dos Institutos Federais está a 

ampliação e democratização do acesso às suas vagas para grupos minoritários. Uma das 

propostas de inclusão social foi a implementação da lei de ingresso com reserva de vagas nas 

instituições públicas federais de ensino. A lei 12.711 de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, Lei nº 

12.711, 2012) torna os sistemas de seleção de alunos mais democráticos ao possibilitar o 

ingresso de estudantes antes excluídos do sistema de ensino público federal por causas sociais 

e econômicas, como características étnico-raciais, de gênero, de renda ou deficiência. As cotas 

são uma importante forma de promover a igualdade, uma vez que possibilitam aos carentes de 
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uma boa educação básica acesso a uma educação de qualidade.  

A lei de cotas garante a reserva de vagas na fase do ingresso, mas também se faz 

necessário assegurar a permanência e a qualidade do ensino, produzindo meios de combate à 

evasão escolar. Nessa relação, a política de educação profissional e tecnológica não pode ser 

apenas o aumento do número de vagas disponibilizadas nos cursos que a formam, é preciso que 

ela atenda aos interesses públicos, seja de fato democrática e não ocorra distinção de etnia, 

gênero, crença religiosa e relações políticas. Deve apresentar, segundo posto nos Anais do 

Segundo Seminário, “qualidade definida pela função de emancipação social que exerce; 

contribuir para a expansão das diversas potencialidades dos indivíduos e para o 

desenvolvimento nacional; suportar a interlocução com as instâncias de controle social.” 

(BRASIL, Anais, 2003, p. 6). Revela a exigência do desenvolvimento de uma política com forte 

base na integração dos progressos das ciências, das tecnologias e da variedade cultural do país. 

 Inserido nesse projeto de educação profissional politécnica, destaca-se como objeto 

desta investigação o processo de ingresso de um curso técnico subsequente no Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Florianópolis. Isso porque muitas vezes, 

questões de ordem interna, como as expectativas do estudante em relação ao curso ou à 

instituição, podem tanto estimular o estudante à conclusão do curso como podem levá-lo à 

evasão. Em relação a esse objeto, esta pesquisa não adota o processo de ingresso como sinônimo 

de acesso ao ensino de EPT, pois o conceito de acesso é aqui compreendido segundo uma 

perspectiva crítica alicerçada na democratização, ou seja, “abrangendo o sistema de ingresso, 

as estratégias de permanência e as estruturas de ensino, pesquisa e extensão das instituições de 

EPT” (AMBROSINI, 2019, p. 27). Por essa razão, é fundamental que o acesso seja considerado 

pelas perspectivas do ingresso, permanência, sucesso e progressão. 

 A instigação para este trabalho deriva do fato de esta pesquisadora estar lotada no 

Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, atuando como Registradora 

Acadêmica e Secretaria, sendo que, em decorrência dessa função, várias são as demandas 

relacionadas a dúvidas e dificuldades dos candidatos no momento de realizar a inscrição no 

processo seletivo de ingresso.  Essa temática reflete os objetivos do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), na Linha de Pesquisa Organização e Memórias 

de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e no Macroprojeto 6, 

Organização de Espaços Pedagógicos da EPT, conforme o anexo ao regulamento do Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (IFES, 2018, p.4). Esse 

macroprojeto compreende pesquisas pertinentes ao planejamento e a estrutura de espaços 
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pedagógicos, formais e não formais, da gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão na EPT.  

Levando-se em consideração o objeto de estudo, aponta-se como problema de 

investigação a forma como ocorre o processo de ingresso do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho, pois em sua vivência na atividade profissional, esta pesquisadora 

observa diversos aspectos relacionados ao processo de ingresso, entre os quais estão: 

dificuldade de acesso e uso do sítio eletrônico para o processo de ingresso por parte dos 

candidatos; problemas de acesso às informações sobre o curso; não localização das datas de 

inscrição e da publicação do resultado ou matrícula e até limitações no uso do computador para 

realizar as inscrições. 

 Retomando-se o objeto e o problema apontados, esta investigação parte do pressuposto 

que grande parte dos ingressantes do curso técnico subsequente em estudo não teve orientação 

adequada e nem acessou informações referentes ao curso durante o processo de ingresso. 

Aponta-se que a falta de entendimento acerca dos diversos aspectos que constituem um curso 

técnico poderia contribuir para a evasão já no primeiro semestre do curso por falta de 

identificação com a área e/ou pelas dificuldades encontradas no processo pedagógico. 

 Sobre esse fator, os estudos empíricos de Fredenhagem et al. (2012) mostram que 

muitos egressos citam a inexistência de orientações prévias sobre o curso como fator 

determinante de evasão, revelando que muitos estudantes não têm clareza das abordagens 

pedagógicas e do campo de atuação da área pretendida, trazendo noções de senso comum 

induzidas pelo nome do curso. Em acréscimo, para Figueiredo (2014), a ausência de 

informações sobre o curso está ligada, sobretudo, à falta de conhecimento do perfil do curso e 

de sua importância para o mundo do trabalho, o que leva os candidatos à decisão de ingresso 

vinculada à experimentação, uma vez que, não estando inteirados a respeito da formação, se 

viram atraídos pela possibilidade de ingresso em um curso técnico subsequente em uma 

instituição pública federal. 

 Levando-se em consideração o objeto, a problemática e o pressuposto de pesquisa acima 

mencionados, esta pesquisa tem por objetivo geral investigar os procedimentos que envolvem 

o processo de ingresso dos estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis. A investigação buscou 

analisar de forma mais ampla como os procedimentos adotados atualmente no processo de 

ingresso do IFSC podem estar afetando as questões relacionadas à evasão, uma vez que 

determinadas informações podem influenciar diretamente na escolha ou não da realização da 

matrícula.   
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O processo de aplicação desta pesquisa gerou um produto educacional, o que 

corresponde ao que está proposto no Documento de Área de ensino 2019, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BRASIL, CAPES, 2019) para os mestrados 

profissionais, conforme está apresentado no Capítulo V intitulado Produto Educacional.   

 Entendendo-se que os objetivos específicos são ações procedimentais para se atingir o 

objetivo geral, estes seguem:  

a) identificar aspectos do perfil de dois grupos de sujeitos estudantes do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho. Busca-se, pela análise de documentos internos, 

aplicação de questionário aos estudantes ingressantes e pela entrevista aos sujeitos 

evadidos, identificar índices de permanência e evasão dos sujeitos do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho e aspectos pessoais desses sujeitos como: 

trajetória escolar, idade, gênero, informações sobre a realização da inscrição e da 

matrícula, entre outros; 

b) depreender a percepção de três grupos de sujeitos acerca dos procedimentos de ingresso 

e dos aspectos pedagógicos do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. 

Busca-se, pela aplicação da entrevista aos sujeitos evadidos do curso e aos sujeitos 

gestores, e, pela aplicação do questionário aos estudantes ingressantes, depreender a 

forma como esses sujeitos percebem os diferentes procedimentos que envolvem o 

ingresso e aspectos que dizem respeito ao curso.  

 Esta pesquisa se justifica pela necessidade de se ampliar o entendimento acerca do 

objeto de investigação, já que a busca por pesquisas empíricas que tratam da problemática do 

processo de ingresso revela a inexistência de análises que abordam possíveis relações 

estabelecidas entre procedimentos adotados no processo de ingresso dos Institutos Federais que 

possam estar afetando a evasão/permanência dos estudantes.  

Como pode se observar, a questão da inclusão, aqui discutida, está intrinsecamente 

relacionada aos fatores que envolvem o processo de ingresso e às condições de permanência 

em termos de sucesso do aprendizado para que ocorra a progressão do estudante. Por outro viés 

investigativo, pode-se apontar a questão da evasão como um problema histórico e complexo, 

que produz consequências sociais e econômicas para todos os atores envolvidos e compreende 

condições “individuais, institucionais e sociais” (DORE; LUSCHER, 2011 p.785). Por essa 

razão, a escola precisa estar atenta aos diferentes sinais de risco que os alunos apresentam para 

poder auxiliar na redução dos índices de evasão, sendo que esse fato pode acontecer em várias 

etapas do período escolar. Em acréscimo, conforme Fredenhagem et al. (2012, p.3), 
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“Entendemos eficácia aqui como a relação entre o número de matrículas efetuadas e o número 

de formados”, mas o que se verifica na prática é número reduzido de concluintes comparado ao 

número de ingressantes. Vê-se que a evasão engloba uma sucessão de causas que demandam 

conhecimento para que ocorra o aperfeiçoamento tanto da eficiência quanto da eficácia da 

instituição educacional.  

Como se observa, no Brasil, as pesquisas sobre evasão escolar na educação profissional 

têm se concentrado em apresentar o perfil do estudante evadido e mostrar as principais causas 

de evasão nos grupos discentes, conforme Fredenhagem et al. (2012), Coelho (2014), Bastos e 

Gomes (2014), Figueiredo (2014) e Ribeiro (2019), como ampliado no referencial teórico deste 

trabalho. Dentre os determinantes de evasão apresentados nas análises mostradas pelos autores 

estudados, chama a atenção a alta porcentagem de entrevistados que mencionam os fatores 

ligados à falta de informações sobre o curso anteriores ao ingresso como o principal motivo de 

evasão, de acordo com as discussões de Bastos e Gomes (2014), Figueiredo (2014) e Ribeiro 

(2019), como se observará no estado da arte do referencial teórico desta pesquisa. 

Entretanto, raros são os estudos que aprofundam a temática do processo de ingresso na 

EPT, como Ambrosini (2019), e não há pesquisas que enfoquem especificamente a investigação 

do processo de ingresso nos Institutos Federais, pensado pela problemática de possíveis 

relações que podem ser estabelecidas entre procedimentos adotados no ingresso e causas da não 

permanência dos estudantes no tempo de escolarização esperado. 

 Em termos dos resultados esperados desta investigação, aponta-se a sua relevância para 

a pesquisadora, que além do ganho intelectual e do desenvolvimento das habilidades de 

pesquisa, terá os resultados desta investigação se manifestando diretamente em sua atuação 

profissional, facilitando e beneficiando seu processo de trabalho, por se tratar de uma 

profissional diretamente envolvida com o ingresso e a matrícula de novos alunos. 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ao qual a 

pesquisadora pertence, ampliará sua área de investigação, desenvolvendo atividades 

relacionadas a melhorias dos processos de ensino na educação profissional e tecnológica, 

fortalecendo a pesquisa em ensino no país, com a produção de conhecimentos e o 

desenvolvimento de produtos. 

Este estudo pretende trazer contribuições que possam auxiliar, direta ou indiretamente, 

na diminuição das taxas de evasão nos cursos técnicos subsequentes do IFSC. Com isso, o 

produto educacional desenvolvido tem o objetivo de trazer informações e sanar dúvidas durante 

o processo de ingresso, acarretando em melhorias para todos os envolvidos no processo, 
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principalmente, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

A comunidade científica logrará com os frutos desta pesquisa divulgados em artigos científicos, 

capítulos de livros, palestras e seminários em congressos, além de se beneficiar com o produto 

educacional desenvolvido. 

Quanto à organização do texto, o conteúdo até aqui apresentado constitui o Capítulo I, 

Introdução. No Capítulo II, apresenta-se o referencial teórico que amparou esta pesquisa, que 

está sustentada nas bases conceituais da Educação Profissional na perspectiva da Politecnia, 

conforme Saviani (2007); nos conceitos de gestão e gestão escolar expostos por Aires (2009), 

Lück (2015) e Góis e Rocha (2019); nas concepções de evasão abordadas por Dore e Lüscher 

(2011) e na definição de ingresso discutida por Ambrosini (2019). No Capítulo III, trata-se da 

metodologia deste estudo, na qual apresenta-se o caminho percorrido para se chegar ao 

resultado dessa investigação. No Capítulo IV, descreve-se os resultados das variáveis externas 

e internas e uma análise prévia desses resultados. Partindo-se desses resultados, no Capítulo V, 

apresenta-se o processo de elaboração, organização, aplicação, análise e validação do produto 

educacional. Após as considerações acerca do produto educacional aplicado e validado, no 

Capítulo VI, Considerações finais, retoma-se de modo mais geral os dados para uma análise 

mais ampla dos resultados encontrados na pesquisa, compara-se os dados desta pesquisa com 

os dados das pesquisas empíricas estudadas, reforça a relevância do produto educacional e se 

conclui o processo desta investigação.  
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CAPÍTULO II - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo traz o referencial teórico que embasa esta pesquisa, que se propõe a 

analisar os procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos estudantes do Curso 

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, 

Campus Florianópolis. Para esse fim, discorre-se sobre em (2.1), as concepções de Educação 

Profissional e Tecnológica; em (2.2), a gestão escolar; em (2.3), a evasão nos Institutos 

Federais; (2.4), a relação entre ingresso e evasão nos Institutos Federais; e por fim, em (2.5), o 

estado da arte do objeto de pesquisa. 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

 A educação, via de regra, é um campo em constante conflito, sendo que, nesse campo, 

se sobressaem duas formas de conduta: “aquelas que buscam a conformação dos homens à 

realidade dada e outras que buscam a transformação social.” (ARAÚJO; RODRIGUES, 2010, 

p. 51). Essa contradição historicamente marcada não está no germe da escola, nem na postura 

dos profissionais que a compõem, mas é resultado da tática primordial do modo de produção 

capitalista, ou seja, a divisão social do trabalho que gera essa dualidade. 

 As formas de organizar o trabalho no regime de acumulação rígida são claramente 

estabelecidas em funções operacionais, técnicas, de gestão, científicas e tecnológicas. Nessa 

relação, o ensino concebido pela burguesia industrial apresenta uma escola para a classe 

trabalhadora e outra para a classe dominante, cada uma com seu percurso educativo claramente 

estabelecido e distinto. Constitui-se, implicitamente, dois sistemas educacionais limitadores da 

formação integral dos saberes humanos por desmembrarem o trabalho em intelectual e manual, 

estabelecendo “uma escola que forma seres humanos unilaterais, mutilados, tanto das classes 

dirigentes como das subalternizadas” (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 1059). Esse 

desmembramento social e técnico do trabalho integra a principal tática do modo de produção 

capitalista, evidentemente que isso não acontece de maneira mecânica, mas sim por uma 

associação dialética das forças concorrentes que, de alguma forma, conseguem conter parte dos 

anseios do capital. 

Para entender a educação no capitalismo, Kuenzer (2007) traz o conceito de dualidade 

estrutural. O primeiro apresentado é o de dualidade estrutural assumida que possui o percurso 

educativo estabelecido e distinto, com o objetivo de cumprir as exigências de subordinação dos 



 
 

25 

 

operários e dirigentes, características dos modelos tayloristas/fordistas de produção. Com a 

mediação da base técnica da microeletrônica, o mercado passa a necessitar de trabalhadores que 

apresentem flexibilidade, atentem para o avanço tecnológico e urgências da dinamicidade da 

produção e da vida social. Essa nova realidade social posta pelo sistema capitalista necessita de 

uma escola “que sequer habilite o cidadão e lhe dê direito a um emprego, a uma profissão, 

tornando-o apenas um mero “empregável” disponível ao mercado de trabalho sob os desígnios 

do capital em sua nova configuração." (FRIGOTTO, 2001. p.10 apud ARAUJO; RODRIGUES, 

2010, p. 52). Para atender ao regime de acumulação flexível e formar profissionais flexíveis, a 

educação profissional deixa de ser necessária, pois o trabalhador terá sua formação ao longo 

dos vários empregos que passar durante a sua trajetória profissional. Por isso, educação básica 

para todos é implementada, submetida a uma concepção de condicionamento e conformação, 

com enfoque individualista e segmentado. 

Com as novas exigências do capital, a dualidade estrutural da educação passa a 

apresentar uma nova forma, denominada de dualidade negada, pois, ao ser determinada pela 

flexibilização produzida pela inovação tecnológica da microeletrônica e sob a manifestação da 

democratização, a educação geral foi estendida aos trabalhadores, porém, de modo 

desqualificado. Assim, a educação específica, de característica científico-tecnológica e sócio-

histórica, fica restrita aos que desempenham os trabalhos intelectuais “de modo a assegurar que 

a posse do que é estratégico, nesse caso o conhecimento que permite inovação, permaneça com 

o capital.” (KUENZER, 2007, p.495). Assim, a dualidade educacional na acumulação flexível 

se caracteriza pela oferta desigual e individualizada da educação. 

Como se pode observar, é no ensino médio, especialmente na educação profissional, 

que a dualidade estrutural da educação no modo de produção capitalista se expõe de maneira 

mais nítida, pois, concretiza a educação dos trabalhadores em dois planos contraditórios: um 

com foco no trabalho e outro no capital. Compreendendo que tais abordagens de educação 

profissional consubstanciam na sociedade, essa base conceitual se fundamenta no trabalho 

como princípio educativo, cujos pressupostos são de base marxista. Nesse sentido, uma 

educação deve ser “omnilateral, no sentido de formar o ser humano na sua integralidade física, 

mental, cultural, política, científico-tecnológica.” (CIAVATTA, 2005, p. 3). Defende-se uma 

proposta democrática de educação que se posicione à presença da dualidade histórica da 

educação brasileira, assumindo uma nova conduta em relação ao saber, ao fazer, ao ensinar e 

aprender, à avaliação, à gestão e à organização curricular, priorizando o desenvolvimento das 

diferentes capacidades humanas e da autonomia.   
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  Tomando por base os pressupostos teóricos apresentados por Marx, a educação precisa 

ser politécnica para assim garantir o “domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno.” (SAVIANI, 2003, p. 140 apud 

BRASIL, DBEPT, 2007, p.17).  A politécnica inclui instrução intelectual, física e tecnológica 

para todos, possibilitando remover a descontinuidade entre ciência e técnica ao agregar ensino 

e produção, realiza-se sem intromissão política ou ideológica, e em instituições públicas e 

gratuitas. Assumindo-se esses direcionamentos, o ensino politécnico age diretamente sobre 

todos, ao mesmo tempo em que favorece o desenvolvimento de possibilidades objetivas de 

mudança social. 

Se foge ao alcance da escola a capacidade de reparar as injustiças sociais “ou combater 

os efeitos do sistema capitalista sobre a vida dos mais pobres, um primeiro passo importante 

seria o de permitir o acesso de todos ao conhecimento escolar, o que pode contribuir 

grandemente para o desvelamento da sociedade de classes.” (BERNARDIM; SILVA, 2016, p. 

230). Como os estudantes são sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem, seus 

conhecimentos prévios precisam ser considerados na práxis escolar para que atendam a sua 

realidade. 

 A educação politécnica utiliza a práxis para buscar o desenvolvimento integral do 

sujeito. Saviani (2017) define práxis como 

  
Um conceito que, embora seja frequentemente considerado como sinônimo de prática, 
em sentido próprio é um conceito dialético que sintetiza, na forma de superação, os 
dois elementos contrários representados pela teoria e pela prática. Nesse sentido a 
práxis pode ser definida como atividade humana prática fundamentada teoricamente. 
(SAVIANI, 2017, p. 656-657) 

  
A práxis é entendida como ação e reflexão, é mais que teoria e prática conectadas, pois ela 

orienta a educação pela sua união dialética, o que demanda a aprendizagem dos fenômenos em 

suas mediações e contradições, produzindo-os no âmbito da consciência como um princípio, 

uma teoria.  

 Há íntima ligação entre o trabalho e a educação, uma vez que em toda a sua existência, 

o ser humano transforma a natureza pelo trabalho para a sua sobrevivência e também é 

transformado, construindo personalidade, valores, hábitos, gostos e habilidades. Nessa relação 

dialética, a história da elaboração da existência humana é a história da humanidade, e a história 

do modo como o homem se apropria socialmente da natureza com a mediação do trabalho é a 

história do conhecimento. Assim, segundo Ciavatta (2005), reconhecer o trabalho como 
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princípio educativo é percebê-lo como mediação inicial do homem junto à realidade material e 

social. Dentro dessa perspectiva, no contexto educativo, deve-se 

 
Enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia 
trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho 
produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. 
(GRAMSCI, 1981, p. 144 e ss. apud CIAVATTA, 2005, p.2). 
 

Visto que a Politécnica e a Escola Unitária só poderiam ser implementadas em uma sociedade 

futura, quando e onde o capitalismo não fosse o modo de produção dominante, Marx e Gramsci 

estão diretamente apontando para uma proposta de educação integrada do ser humano.  

 A educação integrada é vista como uma concepção de educação que atende aos 

interesses da classe trabalhadora em uma sociedade capitalista, por ser norteada para a 

construção do ser humano de forma integral, politécnica e omnilateral. A educação integrada 

possui um sentido filosófico que revela uma percepção de “formação humana, com base na 

integração de todas as dimensões da vida no processo formativo. ” (RAMOS, 2008, p.3). Ela 

requer a integração dos elementos necessários à vida que compõem a prática social, ou seja, 

procura incorporar o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura.  

Entender a conexão intrínseca entre trabalho, tecnologia, ciência e cultura consiste em 

perceber o trabalho “como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico) e como 

prática econômica (sentido histórico associado ao respectivo modo de produção)” (RAMOS, 

2008, p.4). Nessa proposta, não se vê apenas trabalho e emprego como sinônimos buscando o 

constante ajustamento ao mercado, mas sim, toma-se consciência das contradições existentes 

na necessidade de compra e venda da força de trabalho na sociedade capitalista e como isso 

organiza as práticas de profissionalização. Ao compreender essa conexão, adquire-se uma visão 

crítica que confronta a formação exclusiva para o mercado de trabalho, mas que não está 

inconsciente das imposições de sobrevivência e dos anseios da produção econômica. 

 A ciência é apreendida como os conhecimentos gerados pelos seres humanos que 

oportunizam o divergente progresso das ações produtivas. São saberes construídos pela ação 

humana mediada pelo trabalho, validados socialmente como legítimos ao explicar a realidade 

e permitir ação sobre ela. A ciência representa conceitos e métodos que passam entre as 

gerações, ao mesmo tempo em que apresentam a faculdade de serem interpelados, podendo 

apresentar modificações ou se tornarem historicamente obsoletos. Já a cultura representa os 

diversos modelos de concepção da sociedade, corresponde aos “valores éticos e estéticos” 

(RAMOS, 2008, p.4) que a conduzem. Partindo desse pressuposto, pode-se compreender que o 
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desenvolvimento do conhecimento em uma sociedade traz a marca da necessidade, da razão, 

da adversidade e da oportunidade, específica de um momento histórico e de um grupo social.   

 Sob os fundamentos do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura, a proposta de 

integração pretende “possibilitar às pessoas compreenderem a realidade para além de sua 

aparência fenomênica.” (RAMOS, 2008, p.17). Esse propósito requer a associação entre 

conhecimentos gerais e específicos por todo o percurso formativo, correspondendo a uma 

totalidade curricular em que os conteúdos de ensino não sejam isolados ou restritos ao 

aperfeiçoamento de competências exclusivas para o mercado de trabalho, mas uma composição 

do apoderamento histórico realizado pelo homem da realidade material e social. Esse aspecto 

reforça que, mais que uma capacitação, a educação profissional se fundamenta no entendimento 

do trabalho, ciência, tecnologia e cultura como dimensões da formação humana, tendo o 

trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. 

Especificamente sobre a pesquisa como princípio pedagógico, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, DCNGEB, 2013), determinam-na como uma 

atividade escolar, orientada e motivada pelos mediadores, que “implica na identificação de uma 

dúvida ou problema, na seleção de informações de fontes confiáveis, na interpretação e 

elaboração dessas informações e na organização e relato sobre o conhecimento adquirido.” 

(BRASIL, DCNGEB 2013, p. 218). Contribui, assim, para que o sujeito adquira uma postura 

analítica, crítica e reflexiva frente à assuntos políticos, sociais, culturais e econômicos. Nessa 

proposta, a pesquisa é atividade social, devendo ser, portanto, objeto de ensino-aprendizagem 

na Educação Básica de formação geral e profissional. 

Em relação à pesquisa como princípio pedagógico aplicada no contexto da EPT e sua 

relevância para a superação da dualidade historicamente estabelecida entre o fazer e o pensar, 

estudos teóricos e empíricos de Valer, Brognoli e Lima (2017), Felippe e Valer (2019) e Valer 

(2019) apontam que há ainda lacunas a serem preenchidas nesse contexto. Essas lacunas dizem 

respeito à pouca compreensão por parte dos profissionais da educação e, por consequência, por 

parte dos estudantes, do que seja efetivamente uma prática pedagógica realizada pela pesquisa 

científica. Isso porque saber fazer pesquisa não implica no entendimento da forma como essa 

deva ser transformar em prática pedagógica e a sua relevância para a ampliação dos domínios 

cognitivos e linguísticos dos sujeitos trabalhadores, como propõem as bases conceituais 

assumidas nesta pesquisa no sentido de se superar a dicotomia entre o fazer e o pensar, o 

trabalho manual e o trabalho intelectual, ou seja, entre a teoria e a prática.  
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Nesta seção, apontou-se que a dualidade estrutural da educação se torna mais nítida na 

educação profissional, por isso, defende-se uma Educação Profissional e Tecnológica 

fundamentada na educação politécnica de base marxista, por utilizar a práxis para buscar o 

desenvolvimento integral do sujeito e compreender a conexão intrínseca entre trabalho, 

tecnologia, ciência e cultura, sendo o trabalho princípio educativo fundamental e a pesquisa 

princípio pedagógico. Essa proposta de ensino técnico integrado permite aos jovens e adultos o 

conhecimento da técnica e da tecnologia, incorporando o sentido formativo do trabalho como 

o princípio ontológico de que o desenvolvimento humano completo só será alcançado quando 

as capacidades de decisão e ação do ser forem desenvolvidas na formação da unidade entre 

trabalho manual e intelectual, fortalecendo sua emancipação e desenvolvimento individual e 

coletivo.  

Aborda-se, na próxima seção, a gestão escolar e a importância de os gestores 

estabelecerem um compromisso com o desenvolvimento de ações que promovam a 

permanência, sucesso e progressão dos alunos. 

 

2.2   A GESTÃO ESCOLAR   1 

 

Ao tratar de maneira sintética o significado e a contextualização do termo gestão, Aires 

(2009) expõe que a palavra vem do latim gestio-onis, que quer dizer ato de gerir, gerência, 

administração. Ainda sobre o uso do termo gestão, a autora assinala que 

 
A gestão, às vezes é mencionada como um processo no campo da ação administrativa, 
outras vezes, seu uso expressa a intenção de politizar essa prática. Por outro lado, em 
uma perspectiva neo-tecnicista, é também reconhecido como sinônimo de gerência. A 
gestão é também entendida como uma nova alternativa do processo político-
administrativo da educação, fruto de discurso e visões politizadas. (AIRES, 2009, 
p.35). 
 

                                                 
1 Nesta Dissertação foi realizada apenas uma análise inicial sobre o tema. Para informações mais aprofundadas 
sugere-se as seguintes bibliografias:  
OLIVEIRA, Dalila Andrade; ROSAR, Maria de Fátima Felix. Política e Gestão da Educação. 2 ed. Belo 
Horizonte, MG: Autêntica, 2008. 
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 4 ed. rev. São Paulo, SP: Cortez Editora, 2016.   
PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar, Democracia e Qualidade do Ensino. 2 ed. rev. São Paulo, SP: 
Intermeios, 2018.  
ROSAR, Maria de Fátima Felix. Administração Escolar: um problema educativo ou empresarial. 5 ed. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 
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Constata-se que a gestão é um tipo de mediação empreendida pelo ser humano para atender a 

finalidades específicas dentro de determinado período histórico. Assim, a gestão realizada nas 

instituições escolares retrata essa longa evolução histórica, ao mesmo tempo em que apresenta 

sinais dos contrastes sociais e das inclinações políticas presentes na sociedade. 

Sobre essa temática, esta seção apresenta em (2.2.1), aspectos da gestão escolar; em 

(2.2.2), a gestão escolar na EPT e a problemática da evasão. 

 

2.2.1 Gestão escolar 

 

Quando aplicado ao ambiente escolar, o termo gestão exige uma superação das 

limitações da administração, faz-se necessário o uso de algo mais abrangente e dinâmico, que 

integre a dimensão política e social, o diálogo e a realização de transformações. Nesse contexto, 

o conceito de gestão escolar emerge como forma de oposição à visão "neutra'' de administração 

predominante até 1970 e revela também um jogo de forças político-ideológicas refletidas na 

ambiguidade entre ambos os conceitos, pois, no caso da educação, a administração está 

relacionada à projetos técnicos, hierarquizados e fragmentados, sendo associada à poder e 

autoridade, enquanto a gestão escolar abrange a coletividade e o diálogo da comunidade escolar 

em todo o processo de planejamento, organização e prática educativa.   

 A luta política da sociedade brasileira e, particularmente dos educadores, por uma gestão 

escolar democrática ganhou destaque político-social e legal nos anos 1980, momento em que o 

país passava por um período de mudanças sociais, culminando na promulgação da Constituição 

Federal em 1988 (BRASIL, CF, 1988), que estabelece no texto do artigo 206, inciso VI, a gestão 

democrática como princípio do ensino público. Nos anos de 1990, foi implementada a Reforma 

do Estado brasileiro, que consistia basicamente no ajuste da economia brasileira ao capitalismo 

mundial e preconizava a substituição do modelo de administração burocrática por um novo 

modelo administrativo voltado para descentralização, autonomia, diminuição e controle das 

despesas com serviços públicos. 

A aplicação de medidas com o objetivo de diminuir o poder estatal afetou o sistema 

educacional nacional como um todo e a educação profissional e tecnológica em particular, 

conforme posto no Documento Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica 

(2004): 

As reformas educacionais realizadas no período de 1995 a 2002 constituíram um 
processo que representou a redução da política pública, ou seja, a diminuição da ação 
do Estado como executor de políticas públicas de caráter social. Assim, o Estado 
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brasileiro tornou-se o incentivador de um mercado privado da educação profissional 
e tecnológica, provocando na esfera educacional pública desestruturações que 
envolveram sobretudo as escolas técnicas, agrotécnicas e os Cefets, bem como as 
redes estaduais. (BRASIL, PPEPT, 2004. p.54) 
 

Forma-se, como se observa, um contexto contraditório em que a Constituição Federal de 1988 

preconiza a gestão escolar democrática por um lado e a Reforma do Estado por outro lado 

propõe a modernização da gestão pública, direcionando as escolas a práticas fundamentadas no 

gerencialismo. 

 O princípio da gestão escolar democrática declarado na Constituição de 1988, foi 

retomado em 1996, no inciso VIII do 2º artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, LDBEN, 1996), que definiu suas atribuições, formas de organização e o 

funcionamento dos sistemas de ensino brasileiro. Para Coutinho e Melo (2010), a gestão 

democrática como princípio do ensino público pode auxiliar na emergência de uma nova forma 

de gestão escolar que atenda à complexidade da sociedade contemporânea e, sobretudo, das 

escolas, pois  

 
A gestão social, democrática e participativa é uma das estratégias de superação do 
autoritarismo, do individualismo e das desigualdades sociais. Sua implantação exige 
o enfrentamento das distorções sociais presentes na legislação e nas práticas 
educacionais vigentes. O padrão de gestão a ser implantado refere-se à existência de 
objetivos que definem níveis diferentes de intervenção e à capacidade de execução, 
para superar a costumeira defasagem entre a capacidade de formulação e a debilidade 
de execução e continuidade. (COUTINHO; MELO, 2010, p. 31). 

 
A gestão democrática apresenta-se como um modelo de administração/gestão escolar formado 

por um coletivo. Possibilita que todos os envolvidos direta ou indiretamente na instituição 

escolar possam participar da tomada de decisões e contribuir para um trabalho com princípios 

de coletividade, sem perder de vista o objetivo principal da gestão escolar que é o de criar 

oportunidades para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, visando ao bem 

comum e ao total desenvolvimento da instituição escolar. 

A gestão escolar não é uma propriedade exclusiva do gestor, “mas sim uma construção 

social em contextos habitados por outros praticantes de seu entorno. Portanto, é o resultado das 

atividades humanas organizadas em um determinado contexto social.” (GLÓRIA, 2017, p. 31). 

Nessa proposta, os gestores possuem um papel significativo nas decisões que são tomadas pela 

instituição educacional, considerando a sua não neutralidade. 

Nessa direção, os gestores precisam elaborar e efetuar suas ações para uma educação de 

qualidade que responda às necessidades da comunidade escolar, estabelecida pelos 

profissionais da educação, estudantes e seus pais ou responsáveis, “e não responder a interesses 
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particulares ou a um projeto hegemônico orientado pela lógica do capital, cujo interesse é o 

ajuste da educação ao mercado, absolutamente contrário ao propósito de uma educação 

transformadora.” (GÓIS; ROCHA, 2019, p. 343). Assim, a gestão escolar possui o 

compromisso de planejar e desempenhar suas ações de modo a proporcionar melhorias no 

espaço escolar. 

A principal incumbência da gestão é coordenar o cumprimento do direito à educação e 

à autonomia da instituição escolar. O alcance dessa finalidade decorre principalmente das ações 

da equipe de gestão, por isso se faz necessário que a gestão possua “certas qualidades exigidas, 

como por exemplo, compromisso, diálogo e transparência, além de pressupostos como 

equidade, descentralização, participação consciente e esclarecida de todos na tomada de 

decisões.” (AMORIM, 2018, p. 15). É fundamental que as decisões do gestor sejam realizadas 

após discussão em conjunto, chegando a um consenso que visa ao benefício da comunidade 

escolar. Ainda para a autora, 

 
A partir daí podemos inferir que o trabalho da gestão não está dissociado do corpo 
escolar em sua totalidade, com frequência observamos que quando a escola vai bem, 
a gestão, por conseguinte, está bem estruturada e com sua coletividade em alta, já que 
nenhuma instituição seja ela escolar ou de qualquer outro segmento, consegue um 
funcionamento de boa qualidade sem que haja participação e envolvimento de uma 
maioria engajada em fazer as melhorias acontecerem. (AMORIM, 2018, p. 18). 

 
Faz-se necessário destacar que toda e qualquer atitude empreendida pela gestão escolar é de 

cunho político, uma vez que demanda a tomada de decisões, e não há ações neutras nesse 

sentido.  

Assim, ao se tratar de gestão escolar, deve-se apontar que a sua finalidade se diferencia 

da gestão empresarial em razão da função, constituição pedagógica e relações internas e 

externas estabelecidas pela instituição escolar. Dentro da realidade das frequentes medidas 

políticas de desestatização da educação, os gestores escolares não necessitam apenas conhecer 

as leis e possuir liderança, torna-se necessário ter conhecimento de causa, mecanismos que 

permitam a superação dos desafios e busca constante de aprimoramento.   

 

2.2.2 Gestão escolar na EPT e a problemática da evasão  

 

A gestão de uma instituição que tem por objetivo educar cidadãos para atuarem na 

sociedade contemporânea é uma grande responsabilidade, pois as atitudes e decisões tomadas 

repercutem na trajetória dos estudantes, o que evidencia a importância dos gestores escolares 

públicos desenvolverem o exercício profissional fundamentado na democracia e na justiça 
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social, favorecendo o envolvimento e o compromisso coletivo. Dessa forma, o compromisso 

dos gestores com o desenvolvimento de ações que promovam acesso, sucesso e progressão dos 

alunos é fundamental ao processo organizacional.  Segundo Góis e Rocha (2019), 

 
A gestão escolar genuinamente engajada na transformação social deve estar atenta à 
complexidade de elementos que circundam a evasão com o propósito de identificar 
essas dimensões e compreender que algumas iniciativas podem reduzir 
significativamente os índices de abandono escolar e promover experiências de 
aprendizagens mais estimulantes. A democratização da gestão é uma dessas ações que 
auxiliam na redução das taxas de evasão escolar na medida em que promove e 
estimula uma maior participação e integração da comunidade escolar. [...]. Se os 
gestores não possibilitam, não estimulam a discussão sobre os objetivos educacionais 
e não levam em consideração as expectativas da comunidade escolar, não há a 
possibilidade de a escola cumprir com seu compromisso social e promover a 
transformação em suas práticas educativas. (GÓIS; ROCHA, 2019, p. 347-348). 
 

Como o papel da escola é essencial na associação de condições que definirão o trajeto escolar 

do estudante e a intenção da escola é oferecer ensino de qualidade por meio de sua proposta 

pedagógica, o fenômeno da evasão merece especial atenção da gestão. 

Na gestão da EPT, a evasão remete à prejuízos financeiros decorrentes da 

impossibilidade de conservar estudantes em determinado curso, já que a perda de alunos 

diminui o orçamento da instituição, também causa impacto negativo nos cofres públicos e na 

sociedade, como consequência. No entanto, a evasão do estudante é um fator muito mais 

complexo, conforme demonstrado por Figueiredo (2014), ao afirmar que  

 
A perda de alunos remete a aspectos que vão muito além daqueles considerados por 
uma análise de cunho meramente economicista. [...]. Antes disso, porém, a temática 
insere-se no âmbito das discussões que nos levam a questionar o tipo de formação que 
vem sendo oferecida pelas escolas, sobretudo aquelas voltadas à formação do jovem 
trabalhador. (FIGUEIREDO, 2014, p. 87). 

 
Cada estudante da EPT vem de uma realidade diferente, com experiências de vida heterogêneas, 

portanto, não iniciam sua profissionalização em pé de igualdade. Para implementar ações de 

combate à evasão, os gestores precisam conhecer e avaliar as particularidades de fatores 

individuais, acadêmicos, sociais, culturais e econômicos que afetam a aprendizagem dos alunos. 

 Mais que viabilizar o ingresso na EPT, necessário se faz a dedicação de toda a 

comunidade escolar para mover diferentes recursos para a permanência dos estudantes na 

escola, já que a evasão é um problema histórico e de difícil resposta, por esse motivo esse ainda 

é um dos maiores desafios enfrentados no contexto escolar. Seria insensato presumir que o 

estudante ou seus responsáveis são os únicos agentes causadores do fracasso escolar. Para 

Johann (2012, p. 78), “a escola pode ser responsável pela evasão escolar dos alunos, tanto pela 
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falta de uma política escolar de integração com a família dos alunos, como pela forma que o 

professor ministra as aulas, na maneira de transmissão de conteúdos”. Também podem 

influenciar a evasão ou a permanência do estudante na escola, os recursos e estruturas físicas 

escolares, os processos e as práticas pedagógicas. Segundo Dore e Lüscher (2011), os fatores 

de evasão relacionados à escola não podem ser desprezados na implantação e avaliação das 

políticas públicas para a Educação Profissional e Tecnológica, além disso, precisam ser a menor 

barreira encontrada, do contrário mostra a incapacidade de atendimento ao direito educacional 

dos estudantes. 

As sérias taxas de evasão e reprovação escolar, na opinião de Lück (2015), junto aos 

baixos índices de rendimentos dos estudantes provém, em grande parte, da incapacidade da 

gestão em oferecer referências, organização e adequadas orientações que forneçam um norte à 

atividade educacional. Diante disso, os gestores precisam conhecer determinados fundamentos 

na educação, e, particularmente com relação à evasão, é necessário atuar como mediadores de 

estratégias que buscam formas de prevenir e controlar os fatores, o que requer o estabelecimento 

de novas condutas de relacionamento com a comunidade escolar e com a sociedade como um 

todo. 

 Delimitar o problema, ainda que seja um processo complexo, é o primeiro passo para 

reduzir a evasão, elaborar um perfil e identificar as causas relacionadas aos elevados índices de 

desistência também são importantes para enfrentar a evasão de forma articulada, visando à sua 

superação. Isso porque “o que realmente importa não é apenas ter conhecimento das causas da 

evasão, mas sim rechaçá-las. Identificar os alunos com risco de abandono e tratar tal situação 

de forma diferenciada.” (BASTOS; GOMES, 2014, p. 11). Para que esse objetivo seja atingido 

é preciso que os gestores escolares mantenham constante diálogo com os alunos, estabelecendo 

uma relação de confiança em que haja o desejo de escuta e compreensão da realidade do 

estudante para assim poder refletir em ações efetivas de combate à evasão.  

Sobre esse assunto, Araújo e Santos (2012) reforçam a tese de que  

 
Acompanhar o aluno, proporcionando atendimento individual, o contexto, o processo 
e o tempo destinado a essa trajetória contribui para a prevenção bem como a 
identificação precoce de possíveis problemas que poderiam ser futuros 
desencadeadores da evasão escolar na educação profissionalizante. (ARAÚJO; 
SANTOS, 2012, p. 14). 
 

Nesse cenário de acolhimento, os gestores devem considerar a diversidade de perfil, idade, 

escolarização e emprego dos estudantes, além de seu contexto socioeconômico e cultural, e as 

principais motivações que o levaram a procurar a EPT. O intuito de conhecer as características 
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dos educandos visa a buscar o envolvimento de cada aluno no seu processo educacional, 

colaborar significativamente para o aumento dos conhecimentos e ajudá-los a transformar sua 

realidade por meio de um laço de confiança, em que cada um oferece o que tem de positivo 

para buscar melhorias conjuntas. 

 A equipe pedagógica das instituições federais de EPT, composta por psicólogo, 

pedagogo, assistente social etc. apresenta um importante papel de apoio ao processo ensino-

aprendizagem, pois seu trabalho é fundamental para a criação de condições de permanência dos 

estudantes. Ao conversar, observar e orientar alunos e professores, a equipe pedagógica se 

empenha em mostrar a importância do conhecimento produzido pela formação escolar, 

incentiva os educandos a se envolverem em atividades escolares e criam espaços de discussões 

que objetivam diminuir a evasão. Para Coelho (2014, p.166), a gestão precisa fortalecer as 

relações com a equipe pedagógica e desenvolver formação continuada para esses servidores 

“nos mesmos princípios da formação docente, ou seja, do trabalho como princípio educativo e 

de uma educação profissional voltada para o mundo do trabalho”. Além disso, desenvolver 

trabalhos interdisciplinares entre docentes e setor pedagógico a fim de que os estudantes 

percebam a inter-relação entre os diversos agentes envolvidos com o processo de ensino-

aprendizagem. 

 A atuação dos gestores e da comunidade escolar podem auxiliar na redução das taxas 

de evasão e isso pode ocorrer em muitas fases do período escolar. Em sua pesquisa de 

dissertação, Glória (2017) evidencia que os Institutos Federais que apresentam melhores 

desempenhos são aqueles em que os gestores realizam algum tipo de acompanhamento dos 

níveis de evasão ou que efetuaram práticas organizacionais que estimulam o ingresso, o sucesso 

e a progressão dos estudantes. Ainda para esse autor,  

 
Esses gestores reconhecem as questões limitadoras; ou seja, a existência de alguns 
fatores, tais como a defasagem de conhecimentos necessários, especialmente em 
português e matemática, ao bom aproveitamento e andamento das atividades 
estudantis, bem como as questões socioeconômicas que inviabilizam a manutenção 
dos educandos nos Institutos Federais, além das questões individuais quanto à 
percepção da relevância dos cursos na vida profissional dos estudantes. No entanto, 
paulatinamente, estão buscando promover ações que viabilizem a permanência e o 
êxito dos educandos. (GLÓRIA, 2017, p.102). 
 

Outras causas de evasão mencionadas como desafiadoras para a gestão são a carência de 

compreensão da atuação profissional dos egressos no mundo do trabalho, a ausência de 

expectativa de retorno financeiro e pessoal, a não identificação com o curso e a dificuldade em 

acompanhar as disciplinas. Por estarem sujeitos à intervenção por parte dos gestores, esses 
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fatores devem ser analisados para melhorar a experiência educacional, mesmo em casos em que 

razões externas, como discutidas acima, determinam a evasão e limitam a atuação da gestão, a 

instituição escolar precisa conhecer essa realidade para nela intervir, no esforço de reduzir a 

situação ou, ao menos, não a intensificar. 

 A função social para a qual os Institutos Federais foram criados traz a necessidade de 

estudar de forma mais ampla a região na qual estão ou serão estabelecidos. Na tentativa de 

atender aos anseios da sociedade, a instituição possui o dever de atuar na transformação e se 

dedicar ao desenvolvimento dos sujeitos que dela fazem parte, por essa razão, a composição 

dos currículos se torna fundamental. Segundo Johann (2012), os currículos sofrem influência 

do poder de políticas públicas que determinam as atitudes dos sujeitos e que intervém 

prontamente na sala de aula. Muitas vezes, pode existir currículos descontextualizados, 

ocasionando evasão, contudo, quando os currículos são bem aplicados podem se tornar objeto 

de múltiplas possibilidades de diálogo com os alunos.  

Nesse sentido, é importante pensar a respeito do que efetivamente a proposta curricular 

se dedica a assumir e, a partir dessa análise, compor o Projeto Político Pedagógico e os 

currículos. Ainda segundo a autora, 

 
O Projeto Político Pedagógico deve ser construído por toda a comunidade escolar e 
estar de acordo com a real situação da instituição. Além disso, deve ser revisto 
constantemente, para assim estar coerente com as mudanças que ocorrem diariamente 
tanto na sala de aula, quanto na comunidade escolar como um todo. A escola faz parte 
do contexto global de mudanças e por isto deve estar comprometida com a educação, 
buscando entender e prevenir a evasão escolar, oferecendo todo apoio não só de 
conhecimentos e habilidades, mas também emocional e social. (JOHANN, 2012, p. 
67). 
 

Proporcionar a elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico faz com que todos se 

reconheçam como corresponsáveis na efetivação do que foi abordado e estruturado, assumam 

coletivamente os compromissos e se tornem responsáveis pela formação educacional.  

Como se observou nas colocações desta seção, a evasão consiste na negação da 

formação educacional. Nessa relação, para buscar mudar esse quadro, cabe à comunidade 

escolar, na qualidade de profissionais da educação, e particularmente à gestão, pensar sobre 

mecanismos internos de combate, tendo uma visão ampla dos fatores externos, como por 

exemplo, questões sociais que sempre retratam modelos econômicos e políticos, que, de modo  

implícito ou explícito, refletem-se nas políticas educativas e nas condições pessoais de todos os 

envolvidos no contexto educativo, aqui, com especial atenção, a forma como os profissionais 

da gestão escolar conseguem intervir na realidade educacional.  
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 Na próxima seção se discutirá que, apesar da tentativa recente dos Institutos Federais 

de realizar uma educação profissional integrada, ampliando vagas e trabalhando na 

democratização do ensino público, as políticas públicas de expansão do acesso se tornam apenas 

um requisito formal para a igualdade de oportunidades, mas não resolvem a desigualdade e a 

exclusão, verificadas pelos altos índices de evasão.   

 

2.3 EVASÃO NOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

A evasão é um modo de exclusão, tenham os excluídos consciência ou não disso. Isso 

porque "O termo evasão, segundo Riffel e Malacarne (2010), significa o ato de evadir-se, fugir, 

abandonar; sair, desistir; não permanecer em algum lugar." (BASTOS; GOMES, 2014, p. 2). A 

evasão pode ocorrer de duas maneiras específicas, pode ser uma decisão do aluno ou o resultado 

de uma associação de condições escolares, socioeconômicas e pessoais, em que os dois 

primeiros predominam na decisão. Em acréscimo, a evasão é uma questão social consequente 

da desigualdade no Brasil, reflete não apenas o desprezo pelas histórias de vida, mas também, 

segundo Gugelmin (2015), a negação das possibilidades demonstradas pela aquisição do saber, 

convertendo o aluno em um trabalhador sem qualificação, mal pago e a mercê do desemprego, 

reiterando o afastamento de parte da sociedade do alcance do conhecimento. 

 A evasão de estudantes em qualquer nível de ensino é um problema complicado, 

dinâmico e cumulativo de desvinculação do aluno da vida escolar. Diante desses argumentos, 

não há como indicar um único responsável pela evasão, pois se verifica no fenômeno a 

simultaneidade de diferentes causas. Para Dore e Lüscher (2011), no fenômeno da evasão agem 

fatores individuais, institucionais e sociais, sendo a saída da escola o último estágio desse 

processo. Portanto, o caminho até a evasão deve ser compreendido nas suas particularidades e 

inter-relações, verificando como seus motivadores, internos e externos, se conectam em sua 

totalidade. 

Para remover a visão meritocrática e criar uma concepção democrática de educação se 

pressupõe a consideração do acesso ao ensino público nos seus diversos fatores: ingresso, 

permanência, sucesso e progressão, entendendo-se aqui o sucesso para conseguir a continuação 

da escolarização para progressão nos estudos e no trabalho. Nesse contexto, conforme apontam 

Almeida e Miranda (2020), a democratização do ensino só se efetiva pelo acesso e permanência 

dos estudantes na escola, ela não é completa quando há um problema em uma dessas condições. 

Por essa razão, torna-se indispensável o desenvolvimento de intervenções que permitam a 
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inclusão e conduzam os sujeitos de modo a assegurar não somente o ingresso, mas também a 

continuação do estudante no curso, mantendo-se a qualidade da formação. 

A auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2013, avaliou os 

procedimentos de estruturação e expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. O processo realizado revelou altos índices de evasão nos cursos ofertados pelos 

Institutos Federais, principalmente nos cursos de Nível Médio Subsequente e no Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de 

Jovens e Adultos (PROEJA). Além disso, o TCU não encontrou em nenhuma das instituições 

visitadas alguma pesquisa realizada que verifique os fatores de evasão e as repercussões das 

ações de enfrentamento empregadas. Com a preocupação causada pelo elevado nível de evasão 

revelado, foi publicado o Acórdão nº 506/2013 que designa as seguintes diretrizes de combate 

à evasão na esfera dos Institutos Federais: 

 
9.1.1. a) levantamento de dados de variáveis que permitam identificar alunos com 
maior propensão de evasão; b) inserção nos Termos de Acordos de Metas e 
Compromissos de indicadores de evasão, retenção e conclusão, desagregados para 
diferentes modalidades de cursos (Médio Integral, Licenciatura etc); c) análise quanto 
à viabilidade de adequação dos critérios PNAES ou de normatização/regulamentação 
de outras linhas de assistência estudantil voltadas ao atendimento de alunos com risco 
de evasão; d) garantia de alocação de profissionais para realizar o acompanhamento 
escolar e social de alunos nos campi; e) o fomento à participação de alunos em 
programas de reforço escolar, assim como a sua participação como tutores e 
monitores. (BRASIL, Acordão nº 506, 2013, p. 21). 
 

O relatório reconhece que projetar políticas ou mecanismos de combate à evasão nos Institutos 

Federais é um trabalho complexo, tendo em vista a heterogeneidade do seu público e a 

diversidade de fatores pedagógicos e sociais que afetam a evasão desses sujeitos. Por isso, as 

recomendações do documento pretendem a promoção do desenvolvimento de estratégias de 

prevenção da evasão e, em consequência, aprimorar a qualidade de oferta e permanência na 

EPT. 

 Para a realização das instruções propostas pelo Acórdão, a Portaria SETEC/MEC nº 39, 

de 22 de novembro de 2013, estruturou um grupo de trabalho constituído por servidores da 

própria secretaria e da rede federal com o objetivo de compor o Documento Orientador para a 

Superação da Evasão e Retenção na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, publicado em 2014. Este documento é um plano de ação formado por sete 

dimensões que compreendem a percepção dos eventos da evasão e da retenção, além de 

abranger “medidas para o seu combate, a formação de parcerias, o desenvolvimento da pesquisa 

e inovação, a inserção profissional dos estudantes, a distribuição de cargos e funções às 
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instituições, a capacitação dos servidores e a avaliação de cursos de educação profissional e 

tecnológica” (BRASIL, Documento Orientador SETEC/MEC, 2014, p.4). Como se observa, o 

documento pretende encaminhar a construção de práticas favoráveis à expansão das 

possibilidades de permanência e êxito para os estudantes da rede federal, respeitando as 

especificidades de cada região. 

 No ano de 2015, a SETEC/MEC publicou a Nota Informativa nº 138, indicando que 

cada instituição da Rede Federal estruture e implante o Plano Estratégico Institucional para a 

Permanência e Êxito dos Estudantes, com o objetivo de contemplar a análise das causas de 

evasão e retenção, e implementar “ políticas e ações administrativas e pedagógicas de modo a 

ampliar as possibilidades de permanência e êxito dos estudantes no processo educativo nas 

instituições” (BRASIL, NI nº 138 SETEC/MEC, 2015, p.1). As metas e ações desenvolvidas 

devem estar pressupostas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os resultados 

precisam constar no Relatório Anual de Gestão Educacional, para que a SETEC/MEC 

supervisione e acompanhe as práticas empreendidas, verificando as mudanças nos índices de 

evasão, retenção e conclusão de cada instituição. 

 Dispondo-se a atender a nota informativa acima mencionada, o Conselho Superior do 

IFSC (CONSUP) publicou em 21 de agosto de 2018, a Resolução n.º 23 que aprova o Plano 

Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina (PPE 

– IFSC). O documento divulga uma descrição quantitativa da conjuntura das matrículas da 

instituição e uma análise qualitativa dos fatores de evasão e retenção encontrados. Apresenta 

ações para a permanência, sucesso e progressão dos estudantes, além de possuir orientações e 

determinações para supervisão e avaliação de sua efetivação. Dentro desse contexto, o PPE-

IFSC se apresenta como um conjunto de práticas de combate à evasão e à retenção, enquanto 

condições que prejudicam o cumprimento da missão institucional. 

A Educação Profissional e Tecnológica apresenta uma sucessão de perspectivas que 

crescem por causa das especificidades desta modalidade de ensino, fazendo com que seja difícil 

a compreensão e a identificação dos fatores que cooperam para que a evasão aconteça. Nessa 

linha de pensamento, segundo Dore e Lüscher (2011), o problema da evasão se revela 

incompatível com explicações simplistas ou definitivas, pois não se refere apenas à decisão de 

deixar um curso, mas de um processo cumulativo de abandono da vida escolar. Por essa razão, 

torna-se extremamente importante aprofundar o conhecimento dos determinantes de abandono 

escolar para então desenvolver medidas que amenizem o índice de evasão. 
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Nesta seção, revelou-se que o acesso ao ensino público precisa considerar os fatores 

ingresso, permanência, sucesso e progressão, por isso, tão essencial quanto conseguir novas 

matrículas é encontrar as condições adequadas para que o estudante possa ter sucesso no seu 

aprendizado para progredir nos estudos e trabalho. Indicou-se que a evasão é um problema 

histórico e social produzido por fatores individuais, institucionais e sociais, também se apontou 

que o alto índice de evasão dos Institutos Federais foi destacado em auditoria realizada pelo 

TCU, o que desencadeou o desenvolvimento de documentos com diretrizes de combate à 

evasão. Perante o exposto, torna-se necessário conhecer os fatores de evasão escolar para o 

estabelecimento de intervenções que possibilitem a inclusão e orientem os estudantes de modo 

a assegurar não somente o ingresso, mas também a continuação no curso, mantendo-se a 

qualidade da formação. 

Aborda-se na próxima seção o sistema de ingresso dos Institutos Federais e sua ligação 

com a evasão devido ao desconhecimento sobre a área de formação e a não identificação do 

curso. 

 

2.4 A RELAÇÃO ENTRE INGRESSO E EVASÃO NOS INSTITUTOS FEDERAIS   

 

O sistema de ingresso em cursos técnicos nas instituições públicas federais de educação 

profissional começou em 1909, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, e era 

realizado por meio de um processo seletivo em que o critério de seleção era a renda. A partir 

de 1942, o acesso a essas instituições passou a ser por exame de classificação, adotando o 

critério de mérito individual. 

 
Realizados por meio de um edital que define critérios para classificação, seleção e 
aprovação dos alunos. A seleção por provas é o mecanismo mais tradicional de 
ingresso e apresenta as mais altas taxas de seletividade e exclusão social. Esses 
concursos acentuam essas diferenças e restringem as oportunidades para aqueles que, 
por cursarem escolas de melhor padrão de qualidade, conseguem ser selecionados nos 
exames, contribuindo para a reprodução e a manutenção das desigualdades sociais. 
(COUTINHO; MELO, 2010, p.23). 

Os processos seletivos para ingresso nos cursos técnicos da rede federal evidenciam que a 

demanda é maior que o número de vagas disponíveis, exigindo formas de regulação e 

classificação que se tornam seletivas e excludentes.   

A Lei 11.892/2008 (BRASIL, Lei 11.892, 2008), que criou os Institutos Federais, 

expandiu a rede federal e ampliou as possibilidades de ingresso no ensino profissional. Nessa 
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relação, as políticas públicas de educação profissional se concentraram em ampliar o número 

de escolas, cursos e matrículas para atrair novos alunos. Já a Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, Lei 

nº 12.711, 2012), conhecida como lei de cotas, deu início a um processo que garante a reserva 

de vagas na etapa de ingresso para grupos minoritários, em que 

 
O uso do sistema de cotas na educação federal se concretizou por meio da lei 12.711 
de 29/08/2012, na qual as instituições de ensino devem reservar metade de suas vagas 
a estudantes egressos da rede pública, ou seja, a pessoas que possuam no seu 
“currículo” uma vida estudantil integralmente construída em escola pública. 
(WATAKABE, 2015, p. 91). 

A lei considera também aspectos como cor, deficiência e renda familiar, com a finalidade de 

reverter o quadro de seletividade da educação pública federal. Desta forma, a lei das cotas se 

constitui em uma ação afirmativa que pretende ser reparatória/compensatória e busca corrigir a 

discriminação, desigualdade e exclusão que aflige certos grupos da sociedade ao permitir que 

tenham acesso à educação profissional e ao ensino superior público.  

Ainda que as atuais formas de ingressos tentem estabelecer uma cultura de inclusão, “as 

pesquisas nos têm mostrado que ainda não são esses mecanismos o ponto de resistência que 

impede a evasão do aluno, ou que o “segura”, garantindo sua permanência na escola” 

(FREDENHAGEM, 2014, p. 66), uma vez que a expansão do acesso não tem sido seguida da 

garantia de permanência e finalização do curso, sendo necessário analisar o contexto e o efeito 

do acesso ao curso técnico no percurso educacional e profissional dos alunos.  

Em relação a esse tema, Ambrosini e Escott (2019, p.18) reforçam que “não bastam às 

vagas serem reservadas no edital. É fundamental desenvolver ações que promovam a inclusão 

e orientem o cidadão de modo a garantir não apenas o ingresso, mas também a permanência do 

estudante.” Os autores desejam que a democratização nos Institutos Federais não seja apenas 

uma porta de ingresso, que por diversos motivos se transforma um uma porta giratória, de 

entrada e logo saída, mas sim, se realize nas suas múltiplas dimensões: ingresso, permanência 

e qualidade. 

A forma como ocorre o ingresso do aluno detém um importante papel no processo de 

evasão, pois afeta diretamente o nível de compromisso com a instituição. Interfere no 

compromisso subsequente com o curso e o motiva na sua resolução de permanência. Para 

Coutinho e Melo (2010, p.29), “nem o sorteio público e nem o exame de seleção" estão 

garantindo a inclusão e a permanência dos alunos, por isso, há a urgência de se investigar as 

reais causas que influenciam na evasão de alunos da educação profissional e apresentar práticas 

que à reduzam. 
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Perspectivas em relação ao indivíduo têm apontado vários motivos que podem se 

converter em abandono escolar, entretanto, a falta de informações e conhecimentos relativos à 

escolha do curso têm se apresentado como uma categoria relevante, mas pouco aprofundada, 

nas análises sobre evasão na Educação Profissional e Tecnológica. Observa-se que   

 
Os fatores relacionados a essa categoria se vinculam às lacunas no processo de 
ingresso do aluno na Instituição que vão repercutir, associados a outros fatores, no 
abandono do curso. Enquadram-se aqui as seguintes subcategorias: ausência de 
informações, referente ao conhecimento prévio insuficiente das disciplinas e das 
possibilidades de atuação profissional; a decisão de ingresso vinculada à 
experimentação, que ocorre como resultado da ausência de informações; a ausência 
de maturidade, expressa no fato de os alunos julgarem-se novos demais no momento 
do ingresso na Instituição; e a não identificação com o curso, seja no que se refere às 
disciplinas cursadas, seja no que diz respeito às possibilidades de atuação profissional. 
(FIGUEIREDO; SALLES, 2017, p. 375-376). 
 

A não identificação com o curso pode levar a análises feitas sobre múltiplos sentidos e relações. 

Um aluno que declara não ter se identificado com o curso pode possuir diferentes interesses em 

termos de áreas de conhecimentos, pode estar adiantando decepções quanto ao futuro 

profissional, revelando a carência de entendimento do método de ensino ou expondo repulsa à 

maneira como se constituem as relações no ambiente escolar. 

A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União aponta que a evasão pelo 

desconhecimento do curso está ligada à forma de ingresso utilizada pelos Institutos Federais, 

uma vez que, não existem políticas de difusão de informações sobre os cursos oferecidos ou 

orientação vocacional aos interessados. 

 
Como os cursos técnicos e de nível superior ofertados pelos Institutos são de alto nível 
técnico, faz-se necessário que os sistemas de ingressos adotados privilegiem, na 
medida do possível, o ingresso de alunos com capacidade e vocação para conseguir 
completar os cursos. Desta forma, uma boa prática seria que os Institutos trabalhassem 
na divulgação do conteúdo dos cursos para que os alunos recebam informação 
suficiente sobre o tipo de investimento educacional que eles irão enfrentar. (BRASIL, 
Acordão nº 506, p.17) 

 
O documento destaca que os cursos ofertados, tanto os técnicos como os superiores, são 

profundamente especializados, de duração longa e requerem profundos saberes dos alunos, por 

isso, os Institutos Federais necessitam dispor as informações aos candidatos, prestando 

orientação ampla e qualificada sobre os cursos, as modalidades de ensino prestadas pela 

instituição, as formas e modalidades de ingresso e as oportunidades de acesso.  

 Os processos seletivos podem se tornar complexos para os candidatos por serem 

burocratizados, assim, muitas vezes os editais e sistemas de inscrição se tornam obstáculos que 

dificultam o acesso. Segundo Ambrosini (2019), quando estão com dúvidas dirigidas a 
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determinado curso ou em relação à qual opção marcar na hora da inscrição, muitos candidatos 

entram em contato com o setor de ingresso para realizar questionamentos e recebem como 

resposta a indicação da leitura do edital para sanar dúvidas, 

 
Um outro caminho, advindo das transformações tecnológicas e comunicacionais, é 
direcionar os interessados para pesquisarem no site da Instituição ou acompanhar as 
redes sociais. Em ambos os casos, tanto servidores quanto candidatos, saem perdendo. 
Os primeiros porque não contam com instrumentos satisfatórios de divulgação e 
orientação sobre o ingresso discente. Os segundos porque, ao acessarem o edital, 
muitas vezes não o compreendem e, ao visualizarem os conteúdos on-line sobre o 
processo seletivo, ou não encontram no site ou deparam-se com informações 
desatualizadas e incompletas. Esse cenário produz um número cada vez maior de 
falhas e de desistências no transcorrer dos processos de ingresso discente, gerando 
estudantes propícios a evadir e cursos com baixa procura. (AMBROSINI, 2019, p.13). 

 
Além disso, o processo de ingresso também abrange a fase de matrículas, que é quando o 

candidato efetiva sua vaga no curso. Nesse momento é exigido a apresentação de uma série de 

documentos que constam nos editais e manuais acessíveis pelo site da instituição, o que se 

percebe é que os candidatos possuem muitas dúvidas e, em muitos casos, fizeram a inscrição 

de maneira equivocada, pois geralmente não leram os documentos necessários. 

 Perante o exposto acima, a existência de reclamações sobre a falta de orientações prévias 

sobre o curso traz a emergência de ações consistentes e pontuais, como "tornar mais claras as 

regras dos editais, mostrando as formas de acesso através das cotas e ações afirmativas" 

(AMBROSINI; ESCOTT, 2019, p. 24). Assim, os autores reconhecem a necessidade de um 

maior zelo no sentido de esclarecer, orientar e acompanhar o aluno no momento em que realiza 

a sua escolha no campo da formação profissional, a fim de envolvê-lo com a escola antes mesmo 

do início das aulas. Essa atitude pode levar à significativa redução das taxas de abandono e/ou 

outros tipos de fracasso escolar. 

Quando não há conhecimento das especificidades de um curso técnico, o preenchimento 

das vagas pode ocorrer por ingressantes sem um perfil para a área, ou que buscam por um outro 

tipo de formação. Ao não possuírem o conhecimento das características do curso no processo 

de ingresso, de acordo com Moreira (2012), ocorre uma discrepância de conhecimentos e 

habilidades entre os ingressantes, tal fato leva parte dos alunos a apresentar expressivos déficits 

educacionais que ampliam o risco de evasão. 

O fator conhecimentos prévios para avançar no curso é uma forte influência para a 

permanência ou abandono, Silva et al. (2013), relatam em seu trabalho que os estudantes com 

dificuldades pedagógicas sofrem com o impacto inicial das disciplinas que não possuem 
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formação básica, e como não encontram nenhum amparo, acabam desistindo no início do curso. 

Para Wentz e Zanelatto (2018), 

 
Os estudantes acabam desmotivando-se perante o curso e consequentemente 
evadindo, por não possuírem as habilidades necessárias para a construção de 
conhecimentos essenciais, ou por não encontrarem sentido no aprender; podendo ser 
problemas oriundos de lacunas deixadas em níveis educacionais anteriores. (WENTZ; 
ZANELATTO, 2018, p.128). 

 
Assim, o estudante que está inseguro de suas capacidades devido ao seu nível de conhecimento 

pode se julgar incapaz de completar os trabalhos escolares e aprender uma nova profissão. 

A expansão do acesso implica no recebimento de sujeitos com perfil sociocultural e 

educacional diferenciado e carrega consigo, conforme colocam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, DCN EPTNM, 

2010), a inevitabilidade da realização de novas análises acerca da instituição de ensino, da 

prática pedagógica, do perfil do formando e, em especial, sobre a eficiência do sistema, a fim 

de desenvolver um processo que assegure a inclusão democrática e impeça a instituição de ser 

o agente causador de um novo modo de exclusão para esses sujeitos. 

Nesta seção, discutiu-se o sistema de ingresso na Rede Federal de EPT. Também foi 

abordado como a criação e expansão dos Institutos Federais pela Lei 11.892/2008 (BRASIL, 

Lei 11.892, 2008) aumentaram as oportunidades de ingresso, e como a implantação da Lei nº 

12.711/2012 (BRASIL, Lei 12.711, 2012) tenta constituir uma cultura de inclusão dos grupos 

minoritários, contudo, tais medidas não estão sendo seguidas da garantia de permanência e 

finalização do curso pelos estudantes. Levantou-se que os processos seletivos podem ser 

complexos e burocratizados para os candidatos, e que os editais e sistemas de inscrição não são 

facilmente acessados pelo público interessado, o que gera muitas dúvidas e ocasiona inscrições 

equivocadas. Apontou-se que a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União destacou 

a relevância da evasão por falta de informações e desconhecimento do curso nos Institutos 

Federais e atribuiu tal fato a inexistência de políticas de comunicação sobre os cursos oferecidos 

pela instituição ou orientação vocacional aos interessados. Indicou-se que o desconhecimento 

do curso também ocasiona disparidades de conhecimentos e habilidades entre os ingressantes, 

o que faz com que muitos estudantes não possuam os conhecimentos prévios para avançar no 

curso, tornando este um forte fator de evasão.  

As produções que tratam do objeto de estudo desta investigação são expostas na 

próxima seção que apresenta o estado da arte do objeto de pesquisa. 
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2.5 O ESTADO DA ARTE DO OBJETO DE PESQUISA 

 

Nesta seção, apresenta-se pesquisas empíricas que abordam de alguma forma as 

possíveis relações estabelecidas entre os procedimentos adotados no processo de ingresso de 

instituições de EPT e que possam estar afetando a evasão/permanência dos estudantes. 

Analisou-se textos científicos incluídos na plataforma de busca virtual do Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scielo e no 

Google Acadêmico, produzidos entre os anos de 2010 a 2020, com os seguintes descritores: 

Ingresso; Educação Profissional e Tecnológica; Evasão. A busca resultou em nove dissertações 

e trinta e seis artigos científicos, dos quais se recortou uma amostra de quatro dissertações e 

três artigos, por tratarem mais especificamente sobre o objeto desta pesquisa, ou seja, aspectos 

relacionados ao processo de ingresso na rede federal de educação profissional. Os textos 

científicos foram analisados segundo as variáveis de pesquisa: título, objetivo, natureza, 

métodos-modalidades de pesquisa, sujeitos pesquisados e resultados da pesquisa.  

O artigo intitulado ‘A voz da evasão’, de Fredenhagem et al. (2012), apresenta como 

objeto de pesquisa a evasão nos cursos do Instituto Federal de Brasília (IFB) e seu objetivo é a 

identificação dos motivos da evasão nos cursos ofertados pela instituição durante o ano de 2010. 

Como metodologia apresenta a Pesquisa Aplicada, utiliza abordagem quantitativa e qualitativa, 

e como procedimento técnico aparece a entrevista realizada por e-mail e telefone. Os resultados 

demonstram várias razões de evasão, aparecendo como principais causas a incompatibilidade 

com o horário de trabalho, a incompatibilidade com horário de outro curso e expectativas não 

atendidas, vinculado a este último motivo se encontram os fatores relacionados à falta de 

informação, ausência de orientação prévia e falta de conhecimento prévio do curso. A conclusão 

demonstra a ocorrência de mais de 50% de evasão na instituição e traz como orientações e 

propostas para a diminuição deste índice um conjunto de procedimentos feitos para a fase 

anterior à entrada do aluno, a fase durante sua permanência e a fase posterior, na condição de 

egresso. 

Bastos e Gomes (2014) apresentam o artigo ‘A evasão escolar no Ensino Técnico: 

entendendo e enfrentando as dificuldades - Um estudo de caso do CEFET-RJ”, onde investigam 

as causas da evasão nos cursos técnicos do CEFET-RJ pela percepção de alunos e professores, 

com o objetivo de identificar os principais motivos apresentados. O estudo tem como base a 

pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva, utiliza abordagem quantitativa e qualitativa, e 

como procedimentos técnicos apresenta: revisão bibliográfica, análise documental, 
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questionário para os alunos evadidos e entrevista com os professores. Os resultados obtidos 

revelam múltiplas causas de evasão na instituição, no entanto, na percepção dos alunos, o 

principal motivo de evasão apontado é a desmotivação ou desinteresse, mencionado por 57,9% 

dos respondentes. Como solução, os autores declaram que procedimentos de melhoramento 

contínuo do ensino, orientação aos alunos, tanto pela escola como pela família, e conhecimento 

prévio sobre os cursos ofertados podem reduzir a evasão escolar no ensino técnico. Além disso, 

trazem propostas de soluções para a instituição pesquisada, como o contato com os candidatos 

via internet desde a inscrição no processo seletivo para orientações a respeito dos cursos 

oferecidos pela instituição e sobre o mundo do trabalho. Propõem também a promoção de 

palestras, entrega de manuais com informações gerais e particularidades de cada curso, 

apresentação de vídeos institucionais e o estabelecimento no calendário de ingresso de datas 

para a desistência ou permuta de inscrição para outro curso, antes do resultado final, procurando 

assim reduzir as principais causas de evasão apresentadas, a desmotivação e o desinteresse. 

 Figueiredo (2014), em sua dissertação de mestrado intitulada ‘Análise dos fatores 

geradores de evasão no Curso Técnico em Telecomunicações do CEFET-RJ/UNED Petrópolis: 

Uma reflexão sobre qualidade em educação profissional’, traz como objeto de estudo a evasão 

de estudantes no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e seu objetivo geral 

é analisar as causas de evasão no primeiro período do Curso Técnico em Telecomunicações do 

CEFET/RJ, Unidade Petrópolis. Com esse propósito, optou por um estudo de caso, também foi 

realizado pesquisa documental e de campo, utilizou a abordagem qualitativa e aplicou a análise 

de conteúdo para examinar os dados recolhidos com o auxílio de entrevistas semiabertas. A 

pesquisadora classificou os motivos de evasão identificados em sua investigação em seis 

categorias: lacunas na escolha do curso, fatores escolares, dificuldades pessoais, influência de 

amigos, oportunidades e desinteresse institucional e/ou governamental. Cada categoria 

incorporou vários elementos que foram combinados em subcategorias, estas eram investigadas 

e categorizadas em suas especificidades. Dessa forma, na categoria lacunas na escolha do curso 

se enquadram as subcategorias: escassez de informações, falta de conhecimento prévio das 

disciplinas do curso, desconhecimento das possibilidades de atuação profissional, ingresso 

vinculado a experimentação, imaturidade e a não identificação com o curso. Nenhuma das 

subcategorias age isoladamente, o que ocorre é uma junção de elementos que se convertem na 

evasão do aluno. 

Praticamente todos que participaram da entrevista expressaram a ausência de 

informações ou a insuficiência delas até o período de início do curso, essa deficiência de 
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informações se referia tanto às disciplinas que seriam cursadas quanto à perspectiva de 

atividade profissional. Ainda que no contexto da pesquisa não se possa afirmar se são ou não 

oferecidas informações sobre os cursos, o que se observa é que as práticas elaboradas até então 

não estão sendo eficazes. Os resultados da pesquisa também mostram pouco interesse no 

desenvolvimento de projetos e ações que possibilitem ao estudante dar prosseguimento nos 

cursos. Como sugestão para novos estudos, a autora propõe o desenvolvimento de pesquisas 

que avaliem os efeitos de uma formação integrada sobre a ocorrência da evasão, e aconselha a 

realização de trabalhos que tragam maneiras de combater a evasão. 

A dissertação ‘Permanência e Abandono Escolar na Educação Profissional: um estudo 

sobre Instituições Federais de Joinville e Jaraguá do Sul’ de Coelho (2014), apresenta como 

objetivo investigar os motivos e razões que justificam ou explicam a permanência ou o 

abandono dos cursos técnicos subsequentes e concomitantes industriais, a partir da visão de 

estudantes e ex-estudantes. A metodologia utilizada é qualitativa e de natureza exploratória, os 

procedimentos técnicos adotados foram questionários e entrevistas. Os resultados mostram a 

existência de uma relação complexa e contraditória entre os fatores de abandono e de 

permanência, onde se destacam as relações estabelecidas entre docentes e educadores, assim 

como a relação entre trabalho, estudo e família. Destaca-se também a porcentagem elevada de 

pesquisados que apresentaram como motivação decisiva para a evasão as dificuldades para 

aprender. Além disso, o trabalho revela que os estudantes desconhecem as políticas de apoio à 

permanência nas instituições pesquisadas e não as identificam como um incentivo ao estudo. 

Como sugestão, a autora evidencia a necessidade de outros estudos e pesquisas sobre abandono 

e permanência na educação profissional.   

A dissertação de Ambrosini (2019), intitulada ‘Guia de acesso estude no IFRS BG: 

estratégia de orientação para melhorar o acesso ao IFRS Bento Gonçalves’ tem como objeto 

o sistema de ingresso da referida instituição e como objetivo desenvolver estratégias de 

orientação aos estudantes sobre o processo de ingresso realizado na instituição. A metodologia 

adotada é qualitativa, de cunho exploratório, sendo realizado um estudo de caso. As ferramentas 

e técnicas utilizadas foram a análise documental, pesquisa bibliográfica, entrevistas e 

questionários. Os sujeitos da pesquisa foram candidatos aos cursos técnicos e superiores no 

processo de ingresso discente nos anos de 2018/1, 2018/2 e 2019/1, e servidores diretamente 

ligados ao ingresso. Os resultados revelam a necessidade de estratégias de orientação que 

apresentem aos candidatos a instituição, suas características, sistema de cotas, cursos e 

modalidades ofertadas, estrutura e formas de ingresso, para que assim, o ingresso nos cursos 
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ocorra de forma mais inclusiva, colaborando, consequentemente, com a permanência, sucesso 

e progressão. Como estratégia de orientação aos candidatos, o autor desenvolve como produto 

educacional de sua dissertação um Guia de Acesso.  

Ribeiro (2019), em sua dissertação ‘A perspectiva da educação profissional na fronteira 

sul do Brasil diante do problema do abandono escolar’ apresenta uma análise do fenômeno da 

evasão na turma do Curso Técnico Subsequente de Informática binacional do Instituto Federal 

Farroupilha, proporcionado a alunos brasileiros e uruguaios no período de 2015 a 2017. A 

metodologia utilizada é qualitativa, por meio de um estudo de caso. Entre os instrumentos para 

a sistematização dos dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, consulta 

bibliográfica e documental. O resultado aponta que as causas da evasão estão relacionadas tanto 

a questões internas quanto externas à instituição, em que se destacam o desconhecimento sobre 

a área de formação, a baixa demanda local, a falta de capacitação docente, o local das aulas e a 

escassez de recursos humanos. Como sugestão é apresentada a necessidade de mais pesquisas 

sobre o tema.  

Ao realizar uma síntese dos dados das pesquisas empíricas acima apresentadas, os 

resultados das investigações apontam que as dificuldades de aprendizagem, a falta de 

capacitação docente, a distância, as dificuldades pessoais e, principalmente, ausência de 

informações sobre o curso, relacionada tanto às disciplinas que seriam cursadas quanto à 

perspectiva de atividade profissional, são alguns dos principais fatores de evasão na EPT.  

Observa-se, assim, uma inter-relação entre ingresso e evasão dos sujeitos estudantes da 

educação profissional.        

Neste capítulo, apresentou-se o referencial teórico que embasa esta pesquisa. Tratou-se, 

na primeira seção, dos pressupostos teóricos de cunho social que subjazem a uma proposta de 

educação profissional em uma perspectiva politécnica. Para se entender essa proposta são 

destacados os conceitos de educação omnilateral, dualidade estrutural da educação, práxis e a 

conexão intrínseca entre trabalho, tecnologia, ciência e cultura, sendo o trabalho princípio 

educativo fundamental e a pesquisa princípio pedagógico.  

Na segunda seção, discutiu-se conceitos relacionados à gestão escolar e aspectos 

relacionados à gestão e a evasão escolar no contexto da EPT, destacando que é fundamental a 

ação dos gestores na mediação de estratégias que buscam formas de prevenir e controlar os 

fatores de evasão, o que requer o estabelecimento de novas condutas de relacionamento com a 

comunidade escolar e com a sociedade como um todo, a fim de promover o acesso, sucesso e 

progressão dos estudantes.  
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Na terceira seção, analisou-se o problema da evasão nos Institutos Federais, apontando-

se que as políticas de expansão e democratização do acesso na Rede Federal de EPT ao mesmo 

tempo que ampliam as ofertas de novas vagas, novos cursos e novas instituições, também 

aumentam as taxas de evasão, por esse motivo, percebe-se que tão essencial quanto conseguir 

novas matrículas é considerar o acesso ao ensino público nos seus diversos fatores: ingresso, 

permanência, sucesso e progressão. 

Na quarta seção, abordou-se o sistema de ingresso nos Institutos Federais e suas relações 

com a evasão, destacou-se que os processos seletivos podem ser complexos e burocratizados 

para os candidatos, e que os editais e sistemas de inscrição não são facilmente acessados pelo 

público, evidenciou-se, também, o destaque dado pela auditoria realizadas pelo TCU aos 

índices de evasão nos Institutos Federais por fatores relacionados à falta de informações e 

desconhecimento do curso, e que a falta de conhecimentos prévios para prosseguir no curso é 

um forte fator de evasão.  

E, por fim, na quinta seção, apresentou-se aspectos de pesquisas empíricas que de 

alguma forma dialogam com o objeto desta investigação. 

No próximo capítulo, apresenta-se a metodologia da pesquisa desenvolvida neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

 

Investiga-se nesta pesquisa os procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos 

estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal de 

Santa Catarina, Campus Florianópolis. A investigação buscou analisar de forma mais ampla 

como os procedimentos adotados atualmente no processo de ingresso do IFSC podem estar 

afetando as questões relacionadas à evasão, uma vez que determinadas informações podem 

influenciar diretamente na escolha ou não da realização da matrícula. 

A temática da pesquisa insere-se na Linha de Pesquisa “Organização e Memórias de 

Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica” do Programa de Pós-Graduação 

em Educação PROFEPT, sendo que o resultado do processo de análise gerou um produto 

educacional, de acordo com o que propõe o regulamento do programa. O projeto desta 

dissertação foi submetido e aprovado pela Plataforma Brasil, conforme Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética nº 4.109.335. A legislação relacionada ao Comitê de Ética 

propõe que todos os documentos e instrumentos utilizados nesta pesquisa, os quais estabelecem 

o corpus de análise, sejam mantidos em arquivo pelo prazo de cinco anos. 

Nesta seção, apresenta-se o processo que envolve a atividade científica. Em (3.1), 

apresenta-se os métodos e as modalidades de pesquisa; em (3.2) os procedimentos 

metodológicos; e por fim, em (3.3), os instrumentos da pesquisa. 

 

3.1 MÉTODO E MODALIDADES DE PESQUISA 

 

  Esta pesquisa é de natureza aplicada, sendo que a escolha do método de abordagem 

dialética se dá por este tentar compreender os diversificados elementos sociais integrados a uma 

mesma totalidade, buscando as ligações reais e efetivas por trás dos fenômenos. Para Zago 

(2013), no método dialético os elementos do cotidiano não são considerados naturais e eternos, 

eles se modificam e passam a ser vistos como subordinados a práxis social humana, esta 

organizada por intenções que lhes exprime fundamento e propósito ligados às transformações 

das características e existência da humanidade. 

O método de procedimento de cunho qualitativo adotado para esta pesquisa se dá em 

função desta concepção ser dirigida à estrutura social do fenômeno. Segundo Silva et al. (2018), 

a pesquisa qualitativa trata de fatos muito particulares das relações, processos e fenômenos que 

não podem ser quantificados, como por exemplo, valores, significados, atitudes, motivos, 
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anseios e crenças, procurando entender como os sujeitos criam significados a respeito de 

assunto estudado. O intuito da investigação qualitativa é produzir teoria, caracterização ou 

percepção, assim, o principal objetivo do pesquisador é construir conhecimento. Nesta pesquisa 

se busca a aplicação do método qualitativo para investigar os procedimentos que envolvem o 

processo de ingresso dos estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 

no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, e de que forma esses 

procedimentos podem interferir em aspectos relacionados a questões de evasão/permanência 

do estudante no curso.  

Para melhor investigar o objeto e o propósito definido na pesquisa, propõe-se como 

modalidade de pesquisa principal o estudo de caso. Martins (2002, p. 1) define estudo de caso 

como: 

[...] uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 
definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou 
uma unidade social. Visa a conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando 
a sua unidade e identidade próprias. É uma investigação que se assume como 
particularista, debruçando-se sobre uma situação específica, procurando descobrir o 
que há nela de mais essencial e característico. 

 
O estudo de caso pretende aprofundar o estudo de uma realidade, de um acontecimento e de um 

processo de natureza social. 

Ainda em relação a essa modalidade, Severino (2007) assevera que ela possui a 

finalidade de desenvolver concepções, perspectivas e críticas a respeito do contexto estudado. 

Possui o propósito de descrever a realidade de maneira extensa e significativa, por essa razão o 

investigador precisa evidenciar a complexidade do fato pesquisado, procurando distinguir a 

múltiplas conjunturas que o compreendem e o especificam. 

Na modalidade de pesquisa secundária, associada à organização do corpus para análise, 

seleciona-se a pesquisa de campo, sendo que nela o levantamento dos dados ocorre no contexto 

em que pretende investigar, geralmente, por meio de questionamentos do que se pretende 

alcançar a um grupo de interesse. Em geral, conforme Severino (2007), a pesquisa de campo 

engloba três passos: escolher uma amostra relevante, administrar questionários/formulários/ 

entrevistas diretamente aos indivíduos, relatar e examinar os dados encontrados. O campo desta 

pesquisa será o Campus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina, mais 

especificamente o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho da instituição, como 

se verá logo a seguir.  
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 Dentro do grupo de pesquisa secundária também se faz uso da pesquisa bibliográfica, 

que, segundo Oliveira (2007), é uma modalidade de estudo e de exame de trabalhos do campo 

científico, como livros, periódicos e artigos. Selecionou-se autores para a revisão teórica e 

outros relacionados às pesquisas empíricas referentes ao objeto de estudo, o que é fundamental 

para encontrar os pressupostos teóricos que oferecem fundamentação à pesquisa e 

proporcionam, posteriormente, a análise dos dados obtidos. 

Por fim, em relação a esse grupo, se faz uso da pesquisa documental por ser “um 

procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de 

documentos dos mais variados tipos” (SÁ-SILVA et al., 2009, p.5). Esses documentos dos 

quais se extraem informações não foram submetidos a nenhum método científico, como 

revistas, filmes, relatórios, jornais, gravações, fotografias, entre outros. Nesta investigação, a 

pesquisa documental é utilizada para analisar documentos internos do IFSC, principalmente 

índices de permanência e evasão dos sujeitos do Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho.  

No que diz respeito às pesquisas secundárias quanto aos objetivos, a pesquisa também 

se caracteriza por ser exploratória ao buscar oportunizar melhor proximidade com o problema 

de estudo, aplicando vários instrumentos de pesquisa com os sujeitos implicados, direta ou 

indiretamente, ao âmbito da pesquisa. Segundo Severino (2007), a pesquisa exploratória tem 

por objetivo permitir ao pesquisador conhecer a verdadeira dimensão do problema e ampliar a 

sua familiaridade quanto à condição atual em que estão as informações já reunidas sobre o tema. 

A pesquisa exploratória se aplica a este trabalho, uma vez que se explora documentos 

institucionais que apresentam dados referentes ao local e aos sujeitos de pesquisa, bem como 

se aplica instrumentos para se obter diversos dados sobre o perfil dos sujeitos, como também 

pela entrevista que objetiva investigar as percepções dos sujeitos.  

No que tange a esse grupo, a pesquisa também é explicativa por realizar, segundo Júnior 

(2017), uma verificação das propriedades relacionadas à organização da realidade, do 

acontecimento e do processo em análise, produzindo os dados para o estudo de forma 

quantitativa e qualitativa. Nessa relação, os dados sistematizados por questionário e que 

indicam o perfil dos sujeitos, uso de tecnologias e dados de informação de ingressos são tratados 

quantitativamente por meio de cálculo percentual, já os dados gerados por questionário e 

entrevista que tratam da percepção dos sujeitos em relação ao curso e ao processo de ingresso, 

com a finalidade de se analisar o quanto a falta de informações, a ausência de informações 
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prévias e a falta de conhecimento prévio do curso influenciou em sua decisão de abandono, são 

tratados de forma qualitativa. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesta sequência se apresenta os procedimentos metodológicos que atuam nos elementos 

e nos passos indispensáveis à elaboração da pesquisa. 

 

3.2.1 Local de pesquisa 

 

 Criado pelo decreto nº 7.566 em 1909, o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina, Campus Florianópolis, é uma autarquia federal pública de ensino 

com mais de 100 anos de história. Primeiramente nomeada Escola de Aprendizes Artífices de 

Santa Catarina oferecia curso primário e de formação profissional às classes carentes. Em 1937, 

passou a se chamar Liceu Industrial de Florianópolis e, com a reforma de 1942, se transformou 

em Escola Industrial de Florianópolis, passando então a oferecer cursos industriais básicos e 

cursos de mestria. Em 1962, a instituição mudou para o local onde é sua sede até a atualidade. 

Em 1965, seu nome mudou para Escola Industrial Federal de Santa Catarina.  

A portaria ministerial de 1968 transformou a instituição em Escola Técnica Federal de 

Santa Catarina (ETF-SC) e a especializou no oferecimento de cursos técnicos de segundo grau. 

Em 2002, mudou oficialmente para Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina 

(CEFET/SC) e começou a oferecer cursos superiores de tecnologia e de pós-graduação lato 

sensu. Em 2008, a Lei 11.892 criou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, transformando-se em IFSC e passando a ter autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Começou a oferecer cursos nos mais 

diversos níveis: qualificação profissional, educação de jovens e adultos, cursos técnicos, 

superiores e de pós-graduação. Com o plano de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, o IFSC atualmente conta com uma sede própria da Reitoria 

localizada em Florianópolis e mais 22 campi instituídos pelo Estado de Santa Catarina, os quais 

oferecem os cursos anteriormente citados, além de desenvolverem atividades de pesquisa e 

extensão. 
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3.2.1.1 Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

 

O Técnico em Segurança do Trabalho é um componente obrigatório do Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), aprovado 

pelo Ministério de Trabalho, pela Portaria nº. 3214 de 08/06/1978 e, em acordo, com: Lei nº. 

6514, de 22/12/1977; Lei nº 7.410/1985; Decreto nº 92.530/1986; Portaria MTE nº 3.275/1989 

e Portaria MTE 262/2008. Em concordância com a Norma Regulamentadora n° 4 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, muitas empresas brasileiras possuem a necessidade de organizar e 

manter o SESMT, que tem o objetivo de favorecer a saúde e preservar a integridade física do 

trabalhador em seu local de serviço, seja em empresas públicas ou privadas regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

A Resolução Nº4 do Ministério da Educação, em 10 de novembro de 1987, incluiu no 

Catálogo de Habilitações o mínimo curricular para a formação profissional do Técnico em 

Segurança do Trabalho e implementou um projeto nacional para estabelecer o perfil do egresso. 

Por apresentar pólos industriais na área química, plásticos, metalmecânico, construção 

civil, alimentício, automotivo, transportes, comércio e de prestação de serviços, entre outros, o 

estado de Santa Catarina possuía uma forte demanda por Técnicos em Segurança do Trabalho 

Por essa razão, a então Escola Técnica Federal entrou com a solicitação de oferta do curso junto 

ao Ministério da Educação. Em 27 de julho de 1989, foi emitida a Portaria Nº55 que autoriza o 

funcionamento do Curso Técnico em Segurança do Trabalho na Escola Técnica Federal de 

Santa Catarina (ETF/SC) e, no começo de 1990, iniciou a primeira turma do curso. 

O Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho possui carga horária total de 

1.600 horas, divididas em 3 semestres. São ofertadas 32 vagas semestrais no período noturno e 

sua coordenação está vinculada ao Departamento Acadêmico de Saúde e Serviços (DASS). 

 

3.2.2 Sujeitos da pesquisa 

 

 Os dados de análise desta pesquisa, conforme explicitados no item subsequente (3.3) 

foram sistematizados a partir da aplicação de instrumentos de pesquisa com os seguintes grupos 

de sujeitos:  

Grupo (1): sujeitos estudantes maiores de 18 anos ingressantes no Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho no semestre 2020/2. No semestre 2020-2, foram 



 
 

55 

 

ofertadas 32 vagas para novos ingressantes, dos quais 22 participaram da pesquisa, respondendo 

ao questionário.  

Grupo (2): sujeitos maiores de 18 anos evadidos na primeira fase do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho nos anos de 2018, 2019 e no primeiro semestre de 

2020. A listagem emitida pelo Sistema Acadêmico da instituição apresentou 51 sujeitos 

evadidos na primeira fase do curso durante o período indicado. Ao contatá-los por e-mail e 

telefone, 13 estudantes evadidos participaram da pesquisa.  

Grupo (3): sujeitos gestores do Campus Florianópolis do Instituto Federal de Santa 

Catarina. Na pesquisa, participaram: Coordenador do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho, Coordenador Pedagógico e o Coordenador de Registro Acadêmico, 

substituindo o Diretor de Ensino do IFSC Campus Florianópolis que não respondeu às 

solicitações de participação na pesquisa.  

 

3.2.3 Variáveis da pesquisa 

 

Embora esta pesquisa tenha um cunho mais qualitativo, optou-se por apresentar 

variáveis ao invés de uma pergunta de pesquisa. O termo variável é tudo o que diz respeito ao 

que possa apresentar, em diferentes circunstâncias ou casos particulares, diferentes valores ou 

diferentes aspectos. (MARCONI; LAKATOS, 2011a, p.175-227). Embora alguns conceitos 

não possam assumir valores numéricos, podem abranger categorias com realizações mais 

fechadas, possíveis de serem medidas de forma quantificada. Tendo em mente o pressuposto 

desta pesquisa, seleciona-se dois grupos de variáveis: variáveis externas (independentes) e 

variáveis categoriais (internas ao objeto de estudo). 

O primeiro grupo são as variáveis externas (independentes), sendo que nesta 

investigação, relacionam-se a alguns aspectos do perfil dos sujeitos pesquisa, cujas categorias 

podem ser quantificáveis, sendo que nesta pesquisa são medidas em percentuais.  

O segundo grupo definido, aqui, como variáveis categoriais são expressões conceituais 

internas ao objeto e ao problema de investigação para verificar o pressuposto anteriormente 

definido. Essas variáveis categoriais são previamente selecionadas com a finalidade de nortear 

a elaboração dos instrumentos de pesquisa para a organização do corpus de análise. As 

categorias dessas variáveis são abertas, por essa razão são descritas qualitativamente, cujas 

realizações dialogam de modo mais amplo com as realizações do primeiro grupo de 
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variáveis. O cruzamento desses dados no processo de análise possibilitou uma melhor 

compreensão dos resultados encontrados. 

 

3.2.3.1 Variáveis externas: Perfil dos sujeitos estudantes ingressantes matriculados: 

a) idade;  
b) gênero; 
c) escolaridade; 
d) conhecimento da instituição; 

Verificou-se essas variáveis por meio do questionário presente no Apêndice A. Além dessas 

variáveis foram observadas: 

e) cor/raça; 
f) local de residência; 
g) escola de procedência; 
h) forma de ingresso. 

Essas últimas quatro também foram observadas mediante documentos institucionais. 

 

3.2.3.2 Variáveis externas: Perfil dos evadidos do curso: 

a) sexo;  
b) idade; 
c) estado Civil; 
d) filhos; 
e) escolaridade; 
f) profissão; 
g) mês e ano de início do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho; 
h) mês e ano de abandono do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. 

 

3.2.3.3 Variáveis internas: relacionadas ao objeto de estudo 

a) práticas em TIC utilizadas pelos sujeitos no processo de matrícula: facilidade de 

acesso e uso, recebimento de notícias e processo de inscrição on-line. Observa-se o uso de tais 

categorias no questionário exposto no Apêndice A. 

b) acesso às informações relevantes para a realização do processo de matrícula pelos 

sujeitos estudantes: leitura do edital e do projeto pedagógico do curso, conhecimento dos 

documentos necessários para a realização da matrícula, noção da duração do curso, do turno 

das aulas e da profissão. Essas categorias foram percebidas por questionário apresentado no 

Apêndice A e pela entrevista feita com os estudantes evadidos, conforme Apêndice B.  

c) percepções dos sujeitos acerca do processo de ingresso: o que o influenciou a realizar 

o curso, se conhecia o objetivo do curso, quais expectativas sobre o curso, conhecimento prévio 

sobre o curso e sua relevância para o mundo do trabalho, opinião sobre a importância de os 
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futuros ingressantes do curso possuírem mais informações antes da matrícula, fatores de evasão 

ligados ao ingresso, propostas para facilitar o processo de ingresso e para melhorar a 

permanência dos estudantes no curso. Essas categorias foram verificadas por meio do 

questionário presente no Apêndice A, pela entrevista realizada com os alunos evadidos exposta 

no Apêndice B e pela entrevista feita com gestores de ensino do IFSC que se encontra no 

Apêndice C. 

d) perspectivas dos sujeitos acerca das questões pedagógicas, teóricas e práticas: 

conhecimentos sobre projetos integradores, noções dos conteúdos teóricos oferecidos durante 

o curso, relação entre conteúdos teóricos e práticos e o mundo do trabalho, demonstração de 

alguma dificuldade de aprendizagem e orientações de mudanças. Essas variáveis foram 

apercebidas por questionário apresentado no Apêndice A, pela entrevista feita com os 

estudantes evadidos que se encontra no Apêndice B e por entrevista realizada com os gestores 

de ensino do IFSC presente no Apêndice C.  

O conteúdo das respostas obtidas pela aplicação do questionário encontra-se no 

Apêndice A. Nas questões abertas, os estudantes ingressantes são definidos pelos seguintes 

descritores: EI-1, EI-2, EI-3… EI-21 e EI-22. Exemplo de descrição para identificação: EI-15 

(2020). 

O material resultante das entrevistas realizadas com os estudantes evadidos está 

apresentado no Apêndice B, os quais estão distinguidos pelos seguintes descritores: Sujeito da 

pesquisa: os sujeitos da pesquisa são indicados como S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, 

S11, S12 e S13; Sexo do sujeito da pesquisa: essa categoria é identificadas com (F) para 

feminino e (M) para masculino; idade do sujeito da pesquisa: essa categoria é apresentada pelo 

grupo: I1 (21 até 25 anos); I2 (26 à 30 anos); I3 (31 até 35 anos); I4 (36 à 40 anos); I5 (41 até 

45 anos) e I6 (superior à 45 anos). Exemplo de descrição para identificação: S1-F-I6 (2020).  

O conteúdo das entrevistas realizadas com os gestores do Instituto Federal de Santa 

Catarina, Campus Florianópolis, está exposto no Apêndice C, os quais estão identificados pelo 

seguinte descritor: Sujeito da Pesquisa: os sujeitos da pesquisa são apresentados como G1, G2 

e G3. Exemplo de descrição para identificação: G1 (2020). 

As entrevistas foram transcritas literalmente, isto é, as falas dos sujeitos entrevistados 

são transcrições verbatim, as quais geram os dados que são abordados qualitativamente. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Para a elaboração desta pesquisa se utiliza primeiramente o questionário, este é 

composto por um conjunto de perguntas metodicamente estruturadas para recolher dados dos 

sujeitos pesquisados. Ou seja,  

 
Um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos da pesquisa em 
questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados 
requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o problema da pesquisa. As questões 
consistem, pois, o elemento fundamental do questionário (GIL, 2008, p.121). 
 

Um questionário também pode ser utilizado para perceber a percepção dos sujeitos estudados 

sobre o assunto pesquisado.  

Nesta pesquisa, o questionário, composto pelo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e pelo roteiro de perguntas, conforme Apêndice A, foi aplicado aos alunos 

maiores de 18 anos matriculados na turma de primeira fase do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho, semestre 2020/2, definidos como primeiro grupo de sujeitos de 

investigação. Constituído com 22 perguntas articuladas segundo a necessidade e a circunstância 

específica dos estudos, o questionário apresenta 14 perguntas fechadas e 5 questões abertas e 

fechadas, descritas quantitativamente e 3 perguntas abertas que possuem o objetivo de conhecer 

a opinião dos pesquisados a respeito dos assuntos analisados. Das questões realizadas, 1,2,3 e 

7 estão relacionadas ao perfil do estudante; 4,5,6, 10 e 17 se referem ao uso de ferramentas de 

tecnologia; 8,9,11 e 18 elencam informações importantes para a realização do processo de 

matrícula, 12,13, 14,15,16, 19 e 20 abordam concepções dos sujeitos acerca do curso e em 

relação a questões pedagógicas; por fim, 21 e 22 tratam das concepções dos indivíduos 

investigados sobre o processo de ingresso.  

Para a aplicação desse instrumento, a pesquisadora principal requereu junto à 

coordenação do curso uma lista de alunos que conste também seus e-mails e solicitou 

autorização para um momento de participação em aula para o esclarecimento da pesquisa. 

Diante do contexto da Pandemia causada pela Corona Vírus-19, as aulas estavam sendo 

realizadas online por meio de atividades não presenciais (ANP). No dia 20 de novembro de 

2020, a pesquisadora acessou a sala de ANP, apresentou-se aos estudantes e mostrou o objetivo 

da pesquisa e do questionário, realizou a leitura e autorização do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido/Anuência de Dados. Após esses esclarecimentos, os estudantes receberam 

informações sobre o questionário, sua aplicação se desenvolveu por meios eletrônicos, via 

formulários do Google Forms, o qual os estudantes receberam por e-mail, sendo que seu 
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preenchimento levou aproximadamente 20 minutos e esteve disponível por 15 dias para a 

entrega. 

Após o fechamento do prazo de preenchimento estabelecido, realizou-se a interpretação 

dos resultados conquistados pela aplicação do questionário. Efetuou-se análise documental no 

sistema acadêmico utilizado pela instituição para verificar as variáveis externas cor/raça, local 

de residência, escola de procedência e forma de ingresso. Elaborou-se a descrição dos dados de 

forma quantitativa para o levantamento do perfil dos estudantes ingressantes e qualitativa para 

as variáveis internas relacionadas ao objeto de estudo, apresentados abaixo na descrição e 

análise dos resultados. 

Posteriormente a esses procedimentos, recorreu-se novamente ao auxílio da 

coordenação do curso técnico estudado para conseguir o contato via e-mail e telefone dos 

estudantes evadidos do curso nos últimos dois anos, com o intuito de iniciar a etapa de 

entrevistas com o segundo grupo de sujeitos de investigação. Em função do contexto da 

Pandemia causada pela Corona Vírus-19, tornou-se inviável realizar as entrevistas 

pessoalmente, assim, a pesquisadora principal encaminhou e-mails aos sujeitos evadidos 

solicitando entrevista via mídia eletrônica, no dia e horário decidido pelo entrevistado. 

 A entrevista é uma interação efetuada entre pesquisador e pesquisado que ocorre de 

modo sistemático para que o entrevistador consiga coletar verbalmente as informações 

necessárias. Segundo Vergara (2012, p.2), a entrevista “alimenta a investigação com 

informações coerentes e consistentes que têm grandes chances de conduzir o pesquisador a 

conclusões adequadas” se planejada, executada e interpretada de modo adequado pelo 

pesquisador. Segundo Rosa (2008), a entrevista pode ser classificada em estruturada, 

semiestruturada e livre, conforme o nível de estruturação e roteiro de questões utilizadas. 

Considerando que a evasão é um tema complexo e que pode envolver mais de um fator, optou-

se por realizar entrevistas semiestruturadas, uma vez que esta é desenvolvida a partir de um 

roteiro estruturado, mas que permite a incorporação de pontos de conversa não previstos. 

A entrevista foi organizada por um roteiro com 8 questões. A primeira questão identifica 

o que influenciou o estudante evadido a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança 

do Trabalho no IFSC Campus Florianópolis. Pretende-se verificar com essa pergunta aspectos 

referentes ao conhecimento da instituição, forma de acesso às informações, expectativas sobre 

o curso, noção da duração do curso, do turno das aulas e conhecimento prévio da profissão. 

A segunda pergunta busca averiguar se o estudante utiliza as tecnologias de informação 

e como as empregou para buscar informações no processo de realização da sua matrícula. Com 
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esta questão procurou-se informações sobre a facilidade de acesso e uso de TIC, do processo 

de inscrição on-line e leitura do edital.  

A terceira indagação verifica se o estudante evadido possuía alguma noção dos 

conteúdos teóricos e práticos que viria a estudar. Com esta questão procurou-se pesquisar se o 

estudante fez a leitura do projeto pedagógico do curso, noções dos conteúdos teóricos 

oferecidos durante o curso e conhecimentos sobre projetos integradores. 

A quarta questão verifica se o estudante evadido consegue fazer relação dos conteúdos 

teóricos e práticos trabalhados no curso com as práticas do Mundo do Trabalho. O quinto 

questionamento se refere a dificuldades de aprendizagem e procura averiguar se o estudante 

evadido encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas que pode ter influenciado em seu 

abandono. 

A sexta questão apresenta os principais fatores de evasão dos sujeitos entrevistados e o 

que mais os influenciou na decisão de evadir. Procurou-se verificar se as causas relacionadas à 

falta de informação, ou a ausência de orientação prévia, ou falta de conhecimento prévio 

influenciaram na decisão de abandono do curso. A sétima pergunta procurou levantar sugestões 

para facilitar o processo de ingresso e a oitava pediu sugestões para melhorar a permanência 

dos estudantes no curso. 

 Os sujeitos tiveram ciência de que sua participação aconteceria apenas após a leitura e 

autorização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/Anuência de Dados encaminhado 

por meio eletrônico, anexado ao formulário eletrônico no Google Forms. O documento serve 

para que os sujeitos da pesquisa tenham clareza de todos os aspectos físicos e psicológicos que 

envolvem a sua participação na aplicação dos respectivos instrumentos. As perguntas e 

respostas foram anotadas e gravadas em áudio para, subsequentemente, serem transcritas pela 

pesquisadora. Acrescenta-se que todos os documentos envolvidos no processo desta pesquisa 

foram armazenados pelas autoras, e ficarão guardados pelo período de cinco anos, para então 

serem destruídos.  

Após o encerramento da aplicação desse instrumento, procedeu-se à transcrição das 

entrevistas cujos dados foram descritos de forma quantitativa para o levantamento do perfil dos 

sujeitos evadidos e qualitativa para as variáveis internas relacionadas ao objeto de estudo, 

apresentados abaixo na descrição e análise dos resultados. 

Em relação ao terceiro grupo de sujeitos, realizou-se uma entrevista com três Gestores 

de Ensino do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, conforme indicado nos 

grupos de sujeitos da pesquisa, anteriormente apresentados. Busca-se com a aplicação desse 
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instrumento verificar se há uma convergência entre suas respostas e as vozes dos estudantes 

pesquisados.    

A entrevista se organiza em 9 questões aplicadas de forma semiestruturada. A primeira 

verifica se os gestores entrevistados conhecem os procedimentos que envolvem o processo de 

ingresso. A segunda pergunta observa se os gestores entrevistados percebem a necessidade dos 

ingressantes dominarem minimamente o uso das tecnologias para que possam realizar/fazer a 

matrícula. A terceira indagação aos gestores de ensino entrevistados apura sua impressão sobre 

a facilidade ou não de acesso às informações que os estudantes necessitam para realizar a 

matrícula, considerando o perfil do estudante desse curso. O quarto questionamento se refere a 

opinião dos entrevistados sobre o interesse dos ingressantes em futuramente atuar como 

profissionais na área pesquisada. A quinta questão indaga se os gestores consideram que o 

estudante acessa o projeto pedagógico do curso antes da matrícula para ter alguma noção prévia 

em relação aos conteúdos teóricos e práticos que virá a estudar no curso. A sexta pergunta 

considera a opinião dos entrevistados a respeito dos conteúdos do Projeto Pedagógico e se eles 

focam para a formação de um sujeito para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho. 

A sétima indagação visa à identificação da percepção dos gestores de ensino entrevistados em 

relação às causas de evasão dos estudantes do curso. O oitavo questionamento aos entrevistados 

solicita sugestão para facilitar o processo de ingresso e a nona questão levanta propostas para 

melhorar a permanência, o sucesso e a progressão dos estudantes no curso. 

Diante da Pandemia causada pela Corona Vírus-19, tornou-se inviável fazer entrevistas 

pessoalmente, assim, a pesquisadora principal encaminhou e-mails aos gestores solicitando 

entrevista via mídia eletrônica, no dia e horário decidido pelo entrevistado. No momento da 

entrevista, os participantes receberam informações sobre a pesquisa para que tenham clareza de 

todos os aspectos físicos e psicológicos que envolvem a sua participação na aplicação dos 

respectivos instrumentos. Enfatizou-se que a participação aconteceria apenas após a leitura e 

autorização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido /Anuência de Dados encaminhado 

por meio eletrônico, posteriormente, já com data e assinatura, o documento foi anexado ao 

formulário eletrônico no Google Forms. As perguntas e respostas foram anotadas e gravadas 

em áudio para, subsequentemente, serem transcritas pela pesquisadora. Salienta-se que todos 

os documentos usados no processo desta pesquisa foram guardados pelas autoras e ficarão 

armazenados por cinco anos, para depois serem destruídos.  
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Após finalizar a aplicação desse instrumento, as entrevistas foram transcritas, e os dados 

foram apresentados de forma qualitativa para as variáveis internas relacionadas ao objeto de 

estudo, apresentados abaixo na descrição e análise dos resultados. 

Neste capítulo, apresentou-se a metodologia da pesquisa desenvolvida neste trabalho. 

Na primeira seção, indicou-se que esta pesquisa é de natureza aplicada, o método de 

procedimento de cunho qualitativo e a modalidade de pesquisa principal o estudo de caso. A 

pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental foram aplicadas na 

modalidade de pesquisa secundária para a sistematização dos dados e, no que diz respeito aos 

objetivos, a pesquisa se caracterizou por ser exploratória e também explicativa. 

Na segunda seção, apresentou-se os procedimentos metodológicos que concretizaram 

os elementos e o andamento da pesquisa, sendo que na primeira subseção, discorreu-se sobre o 

local de pesquisa, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 

Campus Florianópolis, e se desenvolveu um item que apresenta o curso investigado, o Curso 

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. Na segunda subseção, divulgou-se os sujeitos 

participantes da pesquisa: sujeitos estudantes ingressantes no curso, sujeitos evadidos na 

primeira fase do curso nos anos de 2018 e 2019 e sujeitos gestores. Na terceira subseção, 

identificou-se as variáveis externas que estabeleceram o perfil dos estudantes ingressantes e 

sujeitos evadidos participantes da pesquisa, e as variáveis internas relacionadas ao objeto de 

estudo. Por fim, a terceira seção mostrou os instrumentos de pesquisa utilizados para a 

elaboração desta investigação, o questionário foi aplicado aos estudantes ingressantes e a 

entrevista semiestruturada foi realizada com os sujeitos evadidos e gestores participantes. 

O próximo capítulo apresenta a descrição e as considerações dos resultados da pesquisa, 

com base nas variáveis internas e externas anteriormente especificadas. 
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CAPÍTULO IV -  DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS COM ANÁLISE PRÉVIA   

 

 Neste capítulo, são apresentados os resultados da aplicação dos instrumentos de 

pesquisa: questionário, entrevista e análise documental, levando-se em consideração os três 

grupos de variáveis apresentadas e explicitadas no capítulo da metodologia de pesquisa. Alguns 

dados são descritos quantitativamente e outros só qualitativamente, sendo que no decorrer da 

descrição, faz-se uma análise prévia desses resultados relacionando-os com as bases 

conceituais, já que no capítulo final, os dados serão retomados para uma discussão mais ampla. 

Para a apresentação dos resultados, este capítulo se organiza nas seguintes seções:  em (4.1), 

perfil dos sujeitos estudantes ingressantes matriculados no Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho; em (4.2), perfil dos evadidos do curso e, por fim, em (4.3), as variáveis 

internas relacionadas ao objeto de estudo. 

 

4.1 VARIÁVEL EXTERNA: PERFIL DOS INGRESSANTES 

 

 Nesta seção, o perfil dos sujeitos estudantes ingressantes matriculados levantado por 

meio do questionário será apresentado conforme a variável externa descrita na metodologia de 

pesquisa. Para facilitar a compreensão dos dados quantitativos recolhidos, estes são citados em 

percentuais e organizados em gráficos. 

A exposição dos dados inicia pela variável idade dos ingressantes, conforme 

informações apresentadas no gráfico (1) a seguir:  

 

Gráfico 1 - Idade dos Ingressantes 

 

Fonte: autora (2021) 
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Identifica-se, no gráfico (1), que dos 22 (100%) sujeitos estudantes ingressantes matriculados 

que responderam ao questionário, 7 (31,8%) estão na faixa etária de 36 a 40 anos, 5 (22,7%) 

possuem idade de 26 a 30 anos, 4 (18,2%) estão entre 21 e 25 anos, 3 (13,6%) encontram-se na 

faixa etária de 41 a 45 anos e 3 (13,6%) possuem mais de 45 anos. A observação dos dados 

revela que os matriculados no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho se 

encontram “na faixa etária de ingresso e permanência no setor produtivo e no mundo do 

Trabalho” (GUGELMIN, 2015, p.63), sendo que 86% estão na chamada Idade Ativa (entre 19 

e 39 anos).   

 Os dados do variável gênero são apresentados no gráfico (2): 

 

Gráfico 2 - Gênero dos Ingressantes 

 

Fonte: autora (2021) 

 

De acordo com as informações do gráfico (2), a maioria dos sujeitos estudantes ingressantes 

matriculados no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho pertencem ao sexo 

feminino, 16 (72,7%). Esses dados convergem com Figueiredo (2014), cujos estudos apontam 

que vem aumentando o número de discentes mulheres matriculadas em cursos técnicos de nível 

médio na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, contudo, são maioria nos eixos 

tecnológicos de ambiente e saúde, desenvolvimento educacional e social, produção cultural e 

design, turismo e hospitalidade e lazer. 

Apresenta-se no gráfico (3) os dados da variável escolaridade: 
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Gráfico 3 - Escolaridade dos Ingressantes 

Fonte: autora (2021) 

  

Segundo os dados apresentados no gráfico (3), 13 (59,1%) dos sujeitos estudantes ingressantes 

matriculados no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho que responderam ao 

questionário possuem o Ensino Médio regular realizado em uma instituição pública, 4 (18,2%) 

possuem Ensino Superior, 3 (13,6%) possuem o Ensino Médio regular realizado em uma 

instituição privada e 2 (9,1%) concluíram o Ensino Médio pelo CEJA/ENCEJA. Este dado 

revela que o curso está atendendo ao cumprimento da função social dos Institutos Federais, 

“que tem por finalidade promover a inclusão de um público diversificado que, em sua maioria, 

é socioeconomicamente vulnerável e egresso de sistemas públicos de ensino em regiões de 

baixo índice de desenvolvimento educacional.” (BRASIL, NI nº 138 SETEC/MEC, 2015, 

p.02). Desta forma, os Institutos Federais pretendem auxiliar no estabelecimento de um projeto 

de desenvolvimento nacional em que a sociedade em geral, e os setores historicamente 

excluídos em particular, sintam-se comprometidos com o exercício da cidadania. 

A próxima variável mostra o quantitativo de estudantes ingressantes matriculados no 

Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho que conheciam a instituição: 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Gráfico 4 - Conheciam a instituição 

  

Fonte: autora (2021) 

 

Como se observa no gráfico (4), dos 22 (100%) sujeitos estudantes ingressantes matriculados 

no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho que responderam ao questionário, 

16 (72,7%) já conheciam o Instituto Federal de Santa Catarina e 6 (27,3%) não o conheciam. 

Diante dos dados, observa-se que “o prestígio da instituição, a qualidade do ensino, a oferta de 

educação pública, entre outros princípios que norteiam a instituição” (COELHO, 2014, p. 97) 

fazem com que ela seja conhecida pela população, além disso, o movimento de expansão da 

rede federal fez com que mais pessoas tivessem acesso aos cursos ofertados pelo IFSC. 

 Apresenta-se os dados da variável cor/raça no gráfico (5): 

 

Gráfico 5 - Cor/Raça 

 

 

Fonte: autora (2021) 

 

O gráfico acima representado (5) demonstra que entre os estudantes ingressantes do Curso 
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Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, 12 (56%) estudantes se autodeclararam 

brancos, 7 (32%) pardos e 3 (12%) pretos. Segundo Watakabe (2015), a redemocratização 

brasileira está sendo um processo entremeado por lacunas que mantém características de perfis 

individuais imutáveis, relacionadas à cor e sexo, como definidoras das chances de entrada e 

permanência no mundo do trabalho, oportunidade educacional e ingresso no ensino superior. 

Por isso, o sistema de cotas é fundamental para oportunizar a diversidade frente às 

desigualdades raciais, culturais e econômicas, assim, para a autora:   

 
As cotas devem ser vistas como ações reparatórias/compensatórias e até mesmo 
preventivas que buscam corrigir situações de discriminação, desigualdade e exclusão, 
infringidas a certos grupos no passado, presente e futuro, por meio da expansão do 
acesso ao campo educacional, social, econômico, político e cultural. (WATAKABE, 
2015, p. 90).   
 

Desta forma, a função social dos Institutos Federais de promoção da inclusão e democratização 

da educação é muito importante para a integração dos diferentes grupos sociais e étnicos, ao 

mesmo tempo em que instituí a escola como um bem público a serviço da sociedade.    

Os dados da variável local de residência são apresentados no gráfico (6): 

 

Gráfico 6 - Local de Residência 

 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Observa-se no gráfico (6) que os estudantes ingressantes do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho residem na Região da Grande Florianópolis, sendo a maioria, 13 (60%), 

moradores de Florianópolis, cidade onde o curso é ofertado. Entre este percentual, 4 (31%) 

residem no Sul da Ilha de Florianópolis, 3 (23%) possuem domicílio na Área Central de 

Florianópolis, 3 (23%) na Região Continental de Florianópolis, 2 (15%) moram no Norte da 
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Ilha de Florianópolis e 1 (8%) reside na Região Leste de Florianópolis.  

 Sobre esse aspecto, o fato dos estudantes ingressantes predominantemente residirem na 

mesma cidade em que se localiza a instituição não deve ser visto como morar próximo da 

mesma, uma vez que Florianópolis é uma capital que apresenta problemas referentes à trânsito 

caótico, insuficiência de transporte público e outros entraves que dificultam o deslocamento 

dos alunos. Outro ponto que precisa de ser destacado é que 11 (50%) estudantes ingressantes 

moram em regiões que apresentam população socioeconomicamente vulnerável2, dentro desse 

contexto, Araújo e Santos (2012, p. 9) destacam que muitos dos “ alunos de nível 

socioeconômico mais baixo têm um menor índice de rendimento” e os que procuram cursos 

noturnos são os que necessitam trabalhar para garantir o sustento próprio e da família, por essa 

razão chegam à aula cansados da rotina diária enfrentada.  

 No gráfico (7) apresenta-se a variável escola de procedência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fontes:  
ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/SC). Segurança em 
Números, Boletim Semanal de Indicadores, 2020. Disponível em:  
https://www.ssp.sc.gov.br/index.php/component/content/article/88-servicos/184-seguranca-em-numeros-
2?Itemid=437. Acesso em: 22 abr. 2021. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), Sistema Cidades@. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 22 abr. 2021. 
 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, SC. Secretaria de Assistência Social (PMF). Projeto Floripa Social, 
Intervenção Social no Norte da Ilha. Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/Projeto_Floripa_Social_Intervencao_Social_no_Norte_da_Ilha
_site.pdf. Acesso em: 22 abr.2021.  
 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA (SEBRAE/SC). Santa 
Catarina em Números: São José. Florianópolis: Sebrae/SC, 2010. Disponível em: http://www.sebrae-
sc.com.br/scemnumero/arquivo/Sao-Jose.pdf. Acesso em: 22 abr. 2021. 
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Gráfico 7 - Escola de procedência 

 

 

Fonte: autora (2021) 

 

De acordo com as informações do gráfico (7), 17 (76%) dos sujeitos estudantes ingressantes 

matriculados no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho provém de Escola 

Pública Estadual, 2 (10%) de Instituição Pública Federal, 2 (10%) de Instituição Privada de 

Ensino e 1 (4%) de Escola Pública Municipal. Observa-se, assim, que 90% do público que 

procurou o curso procede de instituições públicas de ensino. Esses dados vão ao encontro das 

informações apresentadas no gráfico (3), confirmando, mais uma vez, que os estudantes 

ingressantes do curso são majoritariamente provenientes de escola pública. 

A próxima variável apresenta as formas de ingresso escolhidas pelos sujeitos estudantes 

ingressantes matriculados no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. 

 

Gráfico 8 - Forma de Ingresso 

 

 

Fonte: autora (2021) 
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De acordo com as informações do gráfico (8), 12 (56%) ingressaram no curso pela forma Ampla 

Concorrência/Classificação Geral, 4 (15%) pela Cota de Escola Pública - Renda Inferior a 1,55 

M - Não PPI, 4 (15%) ingressaram pela Cota de Escola Pública - Renda Inferior a 1,55 M - PPI 

e 2 (11%) pela Cota de Escola Pública - Renda Superior a 1,55 M - Não PPI. Verifica-se que 

há uma divergência entre a porcentagem de sujeitos estudantes ingressantes matriculados no 

Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho que provém de escolas públicas, 90%, 

e os que ingressaram pelo sistema de cotas, 41%. Esta diferença pode ser originada por diversas 

razões e como o ingresso do curso é por sorteio, não é possível afirmar se isso influencia no 

perfil dos estudantes do curso, não obstante, 4 ingressantes deram como sugestão para 

melhorar/facilitar o processo de inscrição e matrícula nos Cursos Técnicos do IFSC que as 

informações sobre as cotas fossem apresentadas de forma mais clara. Segundo Ambrosini 

(2019, p. 54), as informações não estarem claramente disponíveis “prejudica o acesso aos 

cursos, pois muitas pessoas acabam se inscrevendo na opção errada ou não participando do 

sistema de cotas por falta de informação adequada”. Dessa forma, faz-se necessário uma revisão 

das práticas de comunicação das instituições públicas, procurando atender de forma legítima e 

respeitosa o público interessado em ingressar na instituição. 

 Nesta seção, tratou-se dos resultados da variável externa perfil dos ingressantes do 

Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. Observa-se que, de modo geral, são, 

em sua maioria, do sexo feminino e com idade acima dos 30 anos, além disso, apresentam como 

escolaridade ensino médio realizado em instituição pública. Tais características podem 

significar em termos de perfil que os estudantes do curso são mulheres, afastadas do banco 

escolar há algum tempo e que retomaram os estudos a fim de conquistar uma formação 

profissional com o intuito de permanecer ativo no mundo do trabalho. Percebe-se também que, 

apesar da maior parte dos ingressantes provir de escola pública, a predominância da forma de 

ingresso é por ampla concorrência, tal fato pode ter diversas razões, o que demandaria um novo 

estudo aprofundado nessa temática, no entanto, constata-se como possível causa um problema 

na divulgação das informações sobre o sistema de cotas durante o processo de ingresso, ou seja, 

há uma falha na comunicação entre a instituição e o público.     

Apresentado o perfil dos sujeitos estudantes ingressantes matriculados no Curso 

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, passa-se à seção que mostra o perfil dos 

sujeitos evadidos no primeiro semestre do referido curso durante os anos de 2018 e 2019. 
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4.2 VARIÁVEL EXTERNA: PERFIL DOS SUJEITOS EVADIDOS 

 

 Os resultados das variáveis externas explicitadas na metodologia de pesquisa e 

relacionadas ao perfil dos sujeitos evadidos do Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho estão descritas nesta seção.  

 No Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho foram realizadas 190 

matrículas entre os anos de 2018, 2019 e no primeiro semestre de 2020. Durante esse período, 

71 estudantes evadiram do curso, representando 37% de evasão, desse total, 51 alunos 

desistiram do curso durante a primeira fase, o que equivale a 72% do total de evasão. Tal fato 

corresponde ao apontado nas pesquisas de Gugelmin (2015) e Coelho (2014), onde é constatado 

que o índice de evasão dos cursos analisados é maior no primeiro semestre letivo, ou seja, os 

alunos desistem da formação técnica no início do curso. 

 O contato com os estudantes evadidos foi custoso, sendo necessárias diversas tentativas 

e apenas 13 aceitaram participar da pesquisa. Esta dificuldade aparece em diversas pesquisas, 

como Figueiredo (2014), Fredenhagem (2014), Gugelmin (2015), Coelho (2014), Ribeiro 

(2019), entre outras, em que é relatado o problema da comunicação com esses sujeitos.  

Para melhor compreensão do perfil dos sujeitos evadidos do Curso Técnico Subsequente 

em Segurança do Trabalho, os dados quantitativos são apresentados em percentuais e 

organizados em gráficos, iniciando-se pela variável sexo, de acordo com os dados retratados no 

gráfico (9) a seguir:  

 

Gráfico 9 - Sexo Sujeitos Evadidos 

 

Fonte: autora (2021) 
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Como se observa no gráfico (9), assim como a maioria dos sujeitos ingressantes matriculados 

no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho é do sexo feminino, a maior parte 

dos sujeitos evadidos também pertence a esse gênero. Entrevistados 13 (100%) sujeitos 

evadidos, 10 (79%) são do sexo feminino e 3 (21%) são do sexo masculino. 

 A próxima variável apresenta a idade dos sujeitos evadidos do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho. 

 

Gráfico 10 - Idade Sujeitos Evadidos 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Identifica-se no gráfico (10) que, dos 13 (100%) sujeitos evadidos entrevistados, 3 (23%) estão 

na faixa etária de 21 a 25 anos, 2 (16%) possuem idade de 26 a 30 anos, 2 (15%) estão entre 31 

e 35 anos, 2 (15%) encontram-se na faixa etária de 36 a 40 anos, 1 (8%) está na faixa etária de 

41 a 45 anos e 3 (23%) possuem mais de 45 anos. 

Assim como os ingressantes matriculados no Curso Técnico Subsequente em Segurança 

do Trabalho, a maior parte dos sujeitos evadidos do curso também está em idade ativa, isto é, 

em idade de entrada e permanência no mundo do trabalho, ou seja, entre 19 e 39 anos. 

Observa-se que um significativo número de sujeitos evadido entrevistados possui acima 

de 40 anos de idade, pode-se considerar que esses sujeitos ficaram um longo período afastados 

dos bancos escolares, o que pode prejudicar sua adaptação ao cotidiano escolar, no que se refere 

tanto ao ambiente escolar, quanto ao currículo ou as situações interpessoais. Para Coelho (2014, 

p. 164), essa condição dificulta a demonstração de um desempenho acadêmico satisfatório para 

“quem tenha retornado aos bancos escolares depois de algum tempo afastado ou mesmo àqueles 

que, dada a sua prática de trabalhador, no seu cotidiano, tem mais relação com a prática do que 
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com a teoria”.  

Ainda sobre esse dado, para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), as pessoas jovens e 

adultas que não tiveram uma vida escolar linear estabelecem uma relação de forma mais rápida 

e contraditória entre educação e o mundo do trabalho. Segundo os autores: 

Para elas, o sentido do conhecimento não está em proporcionar, primeiro, a 
compreensão geral da vida social e, depois, instrumentalizar-se para o exercício 
profissional. Na realidade, muitas vezes, o acesso ou o retorno à vida escolar ocorre 
motivado pelas dificuldades enfrentadas no mundo do trabalho, pela necessidade de 
nele se inserir e permanecer. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 4). 

Entretanto, não se pode conceber uma educação profissional determinada como uma política 

assistencialista ou simples ajustamento às demandas do mercado de trabalho, ela deve ser uma 

significativa estratégia para o acesso aos avanços científicos e tecnológicos da sociedade, pois 

incorpora, além do entendimento operacional de um certo saber, o conhecimento do processo 

produtivo como um todo, incluindo a compreensão do saber tecnológico, o reconhecimento da 

cultura do trabalho e a associação dos valores fundamentais para tomar decisões de maneira 

crítica no mundo do trabalho. 

  Os dados da variável estado civil são apresentados no gráfico (11): 

 

Gráfico 11 - Estado Civil Sujeitos Evadidos 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Observa-se no gráfico (11) que a maior parte dos sujeitos evadidos se declarou solteira, 8 (61%) 

dos entrevistados. Afirmaram ser divorciados 3 (23%) dos entrevistados, 1 (8%) mencionou ter 

união estável e 1 (8%) é casado. 

 Apresenta-se no gráfico (12) a variável filhos dos sujeitos evadidos do Curso Técnico 
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Subsequente em Segurança do Trabalho. 

 

Gráfico 12 - Filhos Sujeitos Evadidos 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Segundo os dados apresentados no gráfico (12), dos 13 (100%) sujeitos evadidos entrevistados, 

8 (62%) tem filhos e 5 (38%) não possuem. 

 Pela maioria dos sujeitos evadidos entrevistados serem do sexo feminino, solteiro e com 

filhos, pode-se deduzir que há fatores relacionados à questão de Gênero que podem influenciar 

na evasão, uma vez que, segundo Fredenhagem et al. (2012, p. 10) “mulheres em fase de terem 

filhos pequenos e não terem com quem deixá-los, ou em fase de gravidez”, aliados ao trabalho, 

ao cuidado da casa e aos estudos, são mais propensas a evasão por possuírem maior 

responsabilidade na estrutura familiar e acumularem jornadas de trabalho.  

 A próxima variável apresenta a escolaridade dos sujeitos evadidos do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho. 
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Gráfico 13 - Escolaridade Sujeitos Evadidos 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Observa-se no gráfico (13) que dos 13 (100%) sujeitos evadidos entrevistados, 8 (62%) 

possuem o ensino médio completo, 3 (23%) concluíram o ensino superior e 2 (15%) estão 

cursando o ensino superior. 

 A evasão na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, segundo Dore e 

Lüscher (2011), evidencia o interesse de experimentação profissional dos sujeitos, pois estes 

podem optar por um curso de certa área, cancelá-lo e trocar de curso, dentro da mesma área ou 

mudar para outra. É possível também modificar apenas a modalidade do curso ou instituição 

ofertante. “Outra opção é a de interromper o curso técnico para ingressar no ensino superior e, 

até mesmo, abandonar definitivamente qualquer proposta de formação profissional no nível 

médio” (DORE; LUSCHER, 2011, p. 152-153). Contudo, a evasão também pode estar ligada 

ao “desejo relacionado à conquista de uma formação técnica capaz de “garantir” uma colocação 

no mercado de trabalho” (FIGUEIREDO, 2014, p. 65), pois, quando a procura dessa formação 

é motivada exclusivamente por uma vontade de melhorar as chances de inserção e/ou 

manutenção no mundo do trabalho, ela é tomada de forma instável e sem orientação sobre a 

direção profissional que se deseja seguir. 

 O gráfico (14) apresenta a profissão dos sujeitos evadidos do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho. 
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Gráfico 14 - Profissão Sujeitos Evadidos 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Identifica-se no gráfico (14) que, no período em que ocorreu a entrevista, 5 (38%) dos sujeitos 

evadidos estavam desempregados, 2 (15%) trabalham como Auxiliar Administrativo, 2 (15%) 

atuam como Assistente Administrativo, 1 (8%) é Engenheiro, 1 (8%) trabalha como Assistente 

de RH, 1 (8%) atua como Recepcionista e 1 (8%) é Do Lar. 

 Percebe-se que grande parte dos sujeitos evadidos ocupam posições de trabalho em 

grupos periféricos ou estão desempregados. Segundo Kuenzer (2007), esses grupos são:  

 
Compostos por trabalhadores cujas competências são facilmente encontradas no 
mercado e por toda a sorte de trabalhadores temporários e subcontratados, que 
apresentam baixa qualificação e alta rotatividade, uma vez que são 
incluídos/excluídos de ocupações precarizadas e intensificadas ao sabor das 
necessidades do mercado. (KUENZER, 2007, p. 1164). 
 

Para os segmentos empresariais a sua funcionalidade é adaptativa e acrítica, dentro desta visão, 

esses trabalhadores também são responsáveis por se manterem empregados através da 

formação. 

 No próximo gráfico (15), apresenta-se a variável mês e ano em que os sujeitos evadidos 

iniciaram o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho e o tempo que frequentaram 

as aulas. 
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Gráfico 15 - Ano/Semestre que iniciou o curso e quanto tempo frequentou as aulas 

 

Fonte: autora (2021) 

 

Segundo os dados apresentados no gráfico (15), 3 (23%) dos sujeitos evadidos entrevistados se 

matricularam para iniciar o curso no primeiro semestre de 2018, mas não chegaram a frequentar 

as aulas. No segundo semestre de 2018, 2 (16%) também se matricularam no curso, mas não 

chegaram a começar as aulas; 2 (15%) iniciaram o curso em 2018/2 e permaneceram por dois 

meses, 2 (15%) iniciaram o curso no segundo semestre de 2018 e frequentaram as aulas por 

quatro meses, 3 (23%) começaram o curso no primeiro semestre de 2019 e frequentaram por 

um mês e 1 (8%) iniciou em 2019/1 e permaneceu por três meses. 

 Verifica-se que, no ano de 2018, um grande número dos sujeitos evadidos realizou a 

matrícula, mas não frequentaram nenhuma aula, os motivos apresentados por esses sujeitos 

foram diversos: percebeu que não era o curso que desejava, necessidade de cuidar de pessoa 

doente na família, passou a trabalhar em dois turnos, a namorada passou em um concurso e 

mudou de estado junto com ela, o horário de início do curso coincidiu com o horário de saída 

da escola do filho e precisava buscá-lo. Esses dados estão em acordo com Gugelmin (2015, p. 

88) ao afirmar que “os relatos apresentados pelos participantes apresentam uma diversidade de 

interesses, pensamentos e relações entre os alunos que se matriculam nos cursos de educação 

profissional” e refletem a diversidade de fatores que envolvem a evasão, como pedagógicos, 

culturais, sociais, institucionais, econômicos e individuais. Conciliar as diversas atividades 

desenvolvidas, segundo Figueiredo (2014), é uma dificuldade recorrente apresentada pelos 

estudantes em pesquisas sobre evasão, outra questão apontada é a estrutura familiar e a 

responsabilidade dos entrevistados diante dela. Ainda que algumas causas de evasão estejam 
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atreladas a contextos de difícil intervenção institucional, é necessário o compromisso destas 

com a busca de medidas que auxiliem na solução ou redução desses fatores. 

Nesta seção, tratou-se dos resultados da variável externa perfil dos sujeitos evadidos do 

Curso Técnico Subsequente em Segurança do trabalho, observa-se que, de modo geral, são do 

sexo feminino, com idade acima dos 30 anos, solteiras e com filhos, assim, entende-se que 

questões de gênero podem estar ligadas as causas de evasão do curso. Além disso, os sujeitos 

evadidos apresentam como escolaridade o ensino médio, ocupam posições de trabalho em 

grupos periféricos ou estão desempregados e, em média, frequentaram o curso por um mês, 

sendo que um número significativo de sujeitos realizou a matrícula, mas não frequentou 

nenhuma aula. Dessa forma, conclui-se que a evasão ocorre logo no início do curso.   

Dentro dessa realidade, a seção a seguir apresenta a descrição qualitativa e 

considerações dos resultados das variáveis internas. 

 

4.3 VARIÁVEIS INTERNAS DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 Para atingir o objetivo geral proposto nesta pesquisa foi elaborada uma trajetória 

metodológica que, além das variáveis externas, acima apresentadas, também se estrutura por 

meio de quatro variáveis internas. Assim, nesta seção, apresenta-se os resultados e as discussões 

teóricas relacionadas a cada variável interna em estudo, as quais se relacionam com as 

percepções dos sujeitos investigados sobre o conteúdo que configura cada variável: em (4.3.1), 

práticas em TIC utilizadas pelos sujeitos no processo de matrícula; em (4.3.2), informações para 

realização da matrícula, em (4.3.3), as percepções dos sujeitos acerca do processo de ingresso 

e, por fim, em (4.3.4), as perspectivas dos sujeitos acerca das questões pedagógicas, teóricas e 

práticas.    

 

4.3.1 Práticas em TIC utilizadas pelos sujeitos no processo de matrícula 

 

A maioria dos estudantes ingressantes e sujeitos evadidos do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho consideram ter facilidade de acesso e uso das 

tecnologias da informação. Quando questionados sobre sua experiência no uso das tecnologias 

para realizar a inscrição no curso pelo site, a grande maioria dos sujeitos evadidos avaliou como 

positiva, aparecendo reiteradamente falas como as de S6-F-I4 (2020), “[...] não tive nenhum 

problema”, e S8-F-I3 (2020), “Tudo tranquilo, sem dificuldade”. Para o gestor G2 (2020), é 
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fundamental que o estudante interessado em realizar o Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho tenha capacidade de acesso e uso das TICs, “ pois se ele não tiver ele 

vai ter muita dificuldade, ele precisa ter pelo menos o domínio da internet para poder entrar e 

fazer o curso.” A exigência de acesso e o domínio das tecnologias da informação não são pré-

requisitos especificados em edital para se candidatar ao curso, exceto no edital de ingresso em 

2020/2, em que essa informação aparece devido ao atual momento da Pandemia do Vírus 

Covid-19.  

Sobre esse assunto e mais relacionado ao processo de matrícula, o gestor G1 (2020) fala 

que: 

[…] eu sei que nesse último semestre em particular a gente teve nesse processo de 
ingresso uma exigência maior, pois para que os estudantes pudessem concluir sua 
matrícula, eles tinham que encaminhar a sua documentação usando as tecnologias da 
informação e comunicação e o que eu sei é que isso foi algo que dificultou, pois foi 
um conhecimento exigido e não constatado para muitos. [...]. Então eu acho que essa 
exigência de saber ou não usar a tecnologia vai depender do modelo de matrícula que 
a gente vai adotar, [...], desde o momento do ingresso, e não só no ingresso, essa 
dificuldade de não dominar ou de não ter acesso a essas ferramentas acabam 
impactando no prosseguimento. A gente tem percebido também isso, a partir do 
momento que ele é matriculado e começa o curso, [...]. E a gente vai ter que se preparar 
para isso, caso queiramos manter, pois se não a gente já vai excluir desde o início, 
quase que antes do início, quando ele ainda não é um estudante, é um candidato se 
matriculando, a gente acaba criando uma barreira aí. (G1, 2020) 
 

O edital de ingresso em 2020/2 apresentava a necessidade de o candidato ter acesso e domínio 

das TICs, pois as aulas ocorreriam não presencialmente devido à Pandemia do Vírus Covid-19. 

Além disso, toda a documentação necessária para o processo de matrícula foi enviada on-line e 

foi um método complicado para muitos candidatos, pois os casos de "matrícula não concluída, 

quando você tem alguma pendência, foi mais comum que numa situação presencial” (G1, 

2020), ou seja, muitos candidatos não conseguiram dar prosseguimento no processo de 

matrícula devido a dificuldades de acesso ou de domínio das ferramentas de tecnologias da 

informação e comunicação. 

 Sobre o pré-requisito do processo de ingresso de acesso e uso de TICs no período de 

Pandemia do Vírus Covid-19, o gestor G3 (2021) comenta: 

 
Agora estamos exigindo um processo que muitos alunos não têm dado conta de uso 
de tecnologia, aí tem dois jeitos de pensar, eu acho, acaba sendo um processo 
excludente por que o aluno não é oportunizado, ao mesmo tempo qual é a condição 
que esse aluno vai ter de acompanhar um curso que está sendo através de tecnologia? 
Então talvez a matrícula seja uma primeira etapa, mas ele teria outras dificuldades 
depois, e isso é algo que eu me pergunto bastante tá, não tem uma resposta. (G3, 
2021). 
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Pela fala do gestor é possível perceber que muitos sujeitos acabam sendo excluídos no momento 

que tentam se candidatar ao curso por não conseguirem completar o processo de inscrição e 

envio de documentos por TICs. O que pode levar à conclusão de que os estudantes ingressantes 

têm certa facilidade de acesso e uso das tecnologias da informação, pois conseguem completar 

sua inscrição, enquanto as pessoas que apresentam dificuldades não finalizam essa primeira 

etapa.  

Quanto à forma pela qual mais recebem informações, os estudantes ingressantes 

declararam que adquirem informações pelas redes sociais e telefone móvel-WhatsApp. Para o 

gestor G1 (2020): 

[...] muitos têm acesso a internet hoje pelo celular, não necessariamente pelo 
computador ou notebook, e aí hoje eu percebo que as ferramentas de comunicação, os 
meios de comunicação do IFSC, eles se adaptaram para essas ferramentas mais 
acessíveis para a maioria da população, então eu penso que hoje existe uma adequação 
maior do que já tivemos em outros momentos para esse perfil de estudantes que a 
gente acaba tendo. (G1, 2020) 

 

A instituição criou perfis no Instagram e Facebook para tentar se aproximar dos meios de 

comunicação que os estudantes utilizam, mas essas ferramentas são utilizadas mais para avisos 

e não dão conta de repassar a quantidade de informação que os estudantes ingressantes deveriam 

ter.  

 O maior número dos estudantes ingressantes do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho soube da existência do curso pelo site do IFSC. O mesmo resultado 

também foi apresentado por Ambrosini (2019, p. 54), demonstrando em sua pesquisa “que o 

site do campus é um local de referência na busca pela informação sobre o processo seletivo” e 

que a maioria das informações estão concentradas em editais e manuais disponibilizados no site 

da instituição. 

 Sobre o processo de inscrição no site de ingresso, a maior parte dos estudantes 

ingressantes e sujeitos evadidos considerou o processo muito simples e tranquilo. Contudo, dois 

ingressantes acharam que o processo foi muito trabalhoso e precisaram do auxílio de um amigo 

ou parente, e dois julgaram difícil compreender se poderiam se inscrever pelo processo de cotas. 

Para o sujeito evadido S1-F-I6 (2020) “o site do IFSC é muito complicado para encontrar as 

informações e trava muito”; o sujeito evadido S2-F-I1 (2020) achou o site “um pouco difícil, 

pois o sistema sempre dava falha, ou não dava de ver as matérias ou não atualizava”. A opinião 

do gestor G2 (2020) coaduna com as apresentadas pelos sujeitos evadidos acima citados: “Eu 

acho que o IFSC é muito confuso em sua página, acho que deveria ser mais acessível e mais 

pontual. Até para gente como coordenador é muito difícil”. Dessa forma, apesar de o maior 
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número de sujeitos pesquisados destacarem positivamente o site do IFSC, deve-se dar atenção 

às críticas apresentadas por demonstrarem que há indivíduos que têm problemas com o site, ou 

seja, a ferramenta não é totalmente acessível à heterogeneidade social, econômica e etária do 

público que se candidata a uma vaga no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho.  

 Os estudantes ingressantes souberam da divulgação do resultado da seleção quando 

receberam o e-mail do IFSC informando que foram selecionados, e uma menor parte olhou o 

Sistema de Resultados no site do IFSC. O sujeito evadido S5-F-I6 (2020) faz uma crítica ao 

sistema de divulgação dos resultados: “achei que demorou, por esse motivo eu liguei algumas 

vezes. Acho que o resultado poderia ser de outra forma, além do site, como enviar por 

WhatsApp”. A sugestão apresentada vai ao encontro do dado anteriormente apresentado, isto 

é, que o sistema de resultados use também uma ferramenta mais adequada à forma como os 

estudantes têm acesso às informações. 

Nesta subseção, tratou-se dos resultados da primeira variável interna, práticas em TIC 

utilizadas pelos sujeitos no processo de matrícula, ou seja, os aspectos relacionados às práticas 

em tecnologia da informação e comunicação utilizadas pelos sujeitos pesquisados no processo 

de matrícula. Observou-se que muitos estudantes ingressantes e sujeitos evadidos afirmaram ter 

facilidade de acesso e uso das tecnologias da informação, identificou-se, também, que os 

estudantes ingressantes utilizam mais a redes sociais e o WhatsApp como meios para receber 

informações, souberam da existência do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 

pelo site do IFSC e receberam por e-mail a divulgação da seleção no curso. Referente ao 

processo de inscrição no site de ingresso, este foi considerado muito simples e tranquilo, 

entretanto, alguns sujeitos apresentam críticas ao site e ao sistema de ingresso, o que revela que 

a ferramenta não é totalmente acessível à heterogeneidade social, econômica e etária do público 

que procura a instituição. Dentro desse contexto, evidenciou-se a possibilidade de poder ocorrer 

exclusão dos sujeitos que tentam se candidatar ao curso, mas não conseguem completar o 

processo de inscrição e envio de documentos por apresentarem dificuldade de acesso e uso das 

tecnologias da informação.  

Passa-se, na sequência, a subseção que trata dos resultados da segunda variável interna, 

acesso às informações para realização da matrícula. 

 

4.3.2 Acesso às informações para realização da matrícula 

 

 Os processos seletivos para ingresso no IFSC, assim como outros Institutos Federais, 
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possuem editais e sistemas de inscrição burocratizados, sua complexidade pode dificultar o 

acesso às informações para os candidatos. Dos 22 (100%) estudantes ingressantes no Curso 

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho que responderam ao questionário, 14 (64%) 

afirmaram que leram na íntegra o Edital de Ingresso dos Cursos Técnicos Subsequente e 8 

(36%) declararam que leram um pouco. Para Ambrosini (2019, p. 27) devido “à complexidade 

do processo seletivo, com suas múltiplas formas de seleção; a quantidade extensa de regras e 

normas que norteiam o exame”, mesmo realizando a leitura do edital muitos candidatos não o 

compreendem.  

Sobre esse aspecto, para o gestor G1 (2020), “a ferramenta é hoje excessivamente escrita 

e, consequentemente, isso é também uma barreira para os estudantes que têm dificuldade de 

leitura e interpretação”. Junto a isso, informações relacionadas à estrutura da instituição, cursos 

e modalidades estão espalhadas pelo site, o que prejudica o candidato na seleção do curso e 

definição da modalidade mais adequada.  Ainda para o gestor G1 (2020), 

 
[...] o Guia de Cursos deveria ser a ferramenta e ser melhor organizada, porque eu 
acho que ela facilitaria tudo, pois se tivesse um guia de curso chamando para outras 
ferramentas, para o calendário de ingresso, para a própria página de ingresso de uma 
maneira acessível, eu acho que é mais fácil você reunir tudo em uma única ferramenta 
e divulgar isso amplamente. Mas ainda assim, eu vejo que o Guia de Cursos ele é 
muito restrito aos textos escritos e eu acho que isso é um fator que dificulta, pois como 
a gente estava falando, o perfil do nosso estudante, ele é um perfil de uma pessoa que 
teve uma escolarização com certos déficits, inclusive de leitura e de interpretação, 
então toda a vez que você se restringe à uma comunicação que é mais escrita, você 
acaba também criando uma barreira de imediato. (G1, 2020). 
 

Para esse gestor, as informações necessárias ao ingresso deveriam ser concentradas em uma 

única ferramenta, a qual também apresentaria formas de comunicação mais diversas, não se 

restringindo à escrita.  

 Em relação ao acesso ao Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho, dos 22 (100%) ingressantes que responderam ao questionário, 9 (40%) 

afirmaram que leram o projeto pedagógico, 7 (32%) declararam que leram um pouco e 6 (28%) 

não leram o documento. Quanto aos sujeitos evadidos do curso, dos 13 entrevistados, 2 

afirmaram que leram o documento, 1 declarou que leu um pouco e 10 não leram o projeto 

pedagógico. No tocante a esse assunto, Glória (2017) acentua que  

 

No site do Instituto Federal, estão disponíveis as informações sobre os cursos 
ofertados e a matriz curricular para subsidiar o estudante na escolha do curso de 
acordo com o seu perfil. [...], pressupõe-se que o estudante conheça as características 
do curso em que realizou a matrícula. Mas essa não é a realidade. (GLÓRIA, 2017, p. 
63). 
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Uma vez que um grande número de ingressantes não têm conhecimento sobre o que será 

estudado no curso ou sobre as possibilidades de atuação profissional, em outras palavras, 

desconhecem o Projeto Pedagógico do Curso. Isso pode levar ao preenchimento das vagas por 

pessoas que não possuem perfil para a área, ou que procuram outro tipo de formação, o que leva 

a complexos casos de evasão. 

 Sobre esse ponto, o gestor G2 (2020) afirma que não é comum os ingressantes 

procurarem ler o Projeto Pedagógico do Curso no site do campus por este apresentar 

informações especificadas, “mas eu tenho recebido algumas demandas no e-mail da 

coordenação com relação à estrutura do curso, perguntando se o curso tem cálculo, como é que 

funciona as componentes [...] não diria a maioria, mas uns 10 ou 20% que procuram isso”. 

Assim, pode-se deduzir que por não encontrarem essa informação de maneira acessível no site 

da instituição, alguns candidatos encontram o e-mail da coordenação no edital e entram em 

contato procurando sanar suas dúvidas. 

Em acréscimo, para o gestor G1 (2020), o acesso ao Projeto Pedagógico do Curso pelo 

site do IFSC Campus Florianópolis é muito complicado, segundo ele essa ferramenta também 

não seria a mais adequada para disponibilizar informações, “pois eu acho que ele é um 

documento muito específico, com uma linguagem muito específica e talvez não seja suficiente 

só a disponibilização do projeto”. Sobre isso, Almeida e Miranda (2020) afirmam que as 

instituições públicas não podem considerar os cidadãos como simples objetos de comunicados 

e apenas disponibilizar documentos com informações que não são compreendidas pelo público, 

o estabelecimento de uma comunicação legítima e com respeito aos interesses da sociedade 

pressupõe o estabelecimento de modalidades de acesso e participação de todos os interessados. 

 Ainda em relação a essa temática, o sujeito evadido entrevistado S13-F-I2 (2020) 

informou que não leu o projeto pedagógico do curso e que “gostaria muito que ele fosse mais 

acessível, pois se tivesse lido saberia que o curso não combinava comigo”. A percepção de 

inadequação ao perfil do curso é um fator de evasão que se relaciona “ora com a falta de 

afinidade no que diz respeito às disciplinas cursadas, ora com a desilusão frente às 

possibilidades de atuação profissional, tendo assumido ainda outros significados” 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 67) que poderiam ser atenuados com a melhor divulgação de 

informações e orientação aos candidatos. Nesse sentido, os Instituto Federais precisam trabalhar 

sua comunicação pública na busca de uma aproximação com os futuros estudantes, visando à 

antecipação do vínculo ao deixar que o aluno se identifique, ou não, com seu projeto e de seus 

cursos, a fim de que os ingressantes tenham clareza de objetivos e metas para realizarem o curso 
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até o final. 

 Uma das etapas do processo de ingresso é a fase de matrícula, período em que ocorre a 

efetivação da vaga pelo candidato na instituição. Sobre este processo Ambrosini (2019) relata 

que: 

Há uma série de documentos a serem apresentados e também, para o caso dos 
estudantes de renda inferior, há a necessidade de realização de análise 
socioeconômica, que é conduzida pela Assistente Social do campus. Essa etapa exige, 
além do trabalho integrado dos setores envolvidos, uma atenção especial aos 
candidatos quanto à documentação a ser apresentada, bem como, uma orientação clara 
e objetiva aos candidatos excedentes, sobre os critérios de classificação e a 
possibilidade de serem convocados nas chamadas subsequentes. (AMBROSINI, 
2019, p. 22). 

Para o autor, os editais e sistemas de inscrição que devem fornecer as informações sobre a 

documentação necessária para a matrícula muitas vezes são complexos para os candidatos, o 

que traz a necessidade de tornar as informações presentes nessas ferramentas mais acessíveis 

para os futuros ingressantes, com o intuito de fornecer uma orientação mais completa e 

qualificada da natureza dos cursos, das formas e modalidades de ingresso, das alternativas de 

acesso e das possibilidades de assistência estudantil.   

 Referente ao conhecimento dos documentos necessários à realização da matrícula, 19 

ingressantes que responderam o questionário afirmaram que apresentaram toda a documentação 

exigida no edital, 1 colocou que não conhecia a exigência de comprovar que tomou a vacina da 

rubéola para mulheres até 40 anos, fazendo matrícula condicional e entregando posteriormente, 

1 alegou que desconhecia quais os documentos de renda eram necessários para a apresentação 

na comissão de análise, para quem se inscreve por cota de escola pública com renda inferior  a 

um salário mínimo e meio por pessoa da família, e 1 não tinha assinado a Declaração de 

Matrícula para Cursos Técnicos Subsequente. Faz-se necessário realizar uma observação diante 

desses dados, o questionário foi aplicado aos ingressantes na terceira semana de aula, quando 5 

ingressantes não estavam mais frequentando por terem sua matrícula cancelada devido à falta 

de documentação comprobatória ou descumprimento de outros itens do termo de matrícula 

condicional. Isso ocorre quando o ingressante não entregou algum documento obrigatório para 

a matrícula ou não apresentou justificativa pela falta dele durante o prazo estipulado pela 

Direção de Ensino do Campus, ou quando o estudante ingressa por cotas, mas não comprova 

seu direito a elas.   

 Para os sujeitos evadidos que apontaram o desconhecimento dos documentos 

necessários para a realização da matrícula, este não se mostrou um grande obstáculo, pois, 
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segundo S5-F-I6 (2020), “quando fui no IFSC fui bem atendida e me passaram os documentos 

necessários", ou seja, ao ir na instituição realizar sua matrícula soube da existência da matrícula 

condicional, procedimento em que o estudante tem alguns dias para entregar a documentação 

faltante. Para o sujeito evadido S2-F-I1 (2020) “só foi complicado achar a sala em que tinha 

que levar os documentos, que era o DASS. Pessoas novas na escola não sabem onde fica a 

localização da sala”. O IFSC Campus Florianópolis é uma instituição de grande porte, para 

quem não conhece o local e não teve uma orientação prévia para se localizar, pode ser muito 

difícil encontrar o departamento em que o curso é oferecido.  

 Todos os estudantes ingressantes do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

afirmaram que sabiam qual o turno das aulas quando realizaram a inscrição e que tinham noção 

do tempo de duração do curso. Já em relação ao conhecimento da profissão, 15 declaram que, 

no momento da inscrição, tinham o conhecimento sobre o que faz um Técnico em Segurança 

do Trabalho, 6 informaram saber um pouco e 1 não sabia. 

 Já entre os sujeitos evadidos foi comum o discurso de que conheciam um pouco a área 

de formação que tinham iniciado, aparecendo frases como as de S3-F-I5 (2020), “eu tenho um 

amigo formado que possui uma empresa de consultoria, então eu tinha uma noção” e de S9-M-

I3 (2020), “sabia um pouco pelo meu amigo que trabalha na área”, ou ainda as palavras de S4-

M-I2 "tinha uma ideia que trabalha fiscalizando ou fazendo cumprir as regras de segurança das 

pessoas de uma empresa e como usar adequadamente os equipamentos”. Sobre esse aspecto, 

Fredenhagem et al. (2012) afirmam que é comum que os alunos tragam do senso comum uma 

noção do curso criada a partir do nome, entretanto, não possuem clareza de suas abordagens e 

do campo de atuação. O mesmo foi apontado por Ribeiro (2019) em sua pesquisa ao destacar 

que os ingressantes do curso por ele analisado desconhecem o perfil do egresso e a grade 

curricular do curso, o que muitas vezes leva a ocorrências de evasão dificilmente evitáveis. 

Apresentou-se, nesta subseção, os resultados da segunda variável interna, acesso às 

informações para realização da matrícula. Percebe-se pelos dados que significativo número de 

sujeitos não leu o edital do processo de ingresso, o que leva ao desconhecimento das regras e 

normas que conduzem as formas de seleção apresentadas pela instituição, o que pode provocar 

o cancelamento da matrícula por falta de documentação comprobatória ou descumprimento de 

outros itens do termo de matrícula condicional ou edital de ingresso. Destaca-se, também, que 

muitos sujeitos não tiveram acesso ao Projeto Pedagógico do Curso Técnico, o que acarreta em 

expressivo número de ingressantes que desconhecem o que será estudado no curso e as 

possibilidades de atuação profissional. Tal situação pode levar ao ingresso de estudantes que 
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não possuem perfil para a área, ou que procuram outro tipo de formação, o que pode gerar 

complexos casos de evasão que poderiam ser atenuados com a melhor divulgação de 

informações e orientação aos candidatos. Dessa forma, ressalta-se a importância das 

informações constantes no Edital de Ingresso e no PPC do curso tornarem-se mais acessíveis 

para os candidatos, com o intuito de fornecer uma orientação mais completa e qualificada, a 

fim de que os ingressantes tenham clareza de objetivos e metas para realizarem o curso até o 

final.  

Apresenta-se a seguir os resultados da terceira variável interna, as percepções dos 

sujeitos acerca do processo de ingresso. 

 

4.3.3 Percepções dos sujeitos acerca do processo de ingresso 

 

 Para descrever as percepções dos sujeitos acerca do processo de ingresso, apresenta-se, 

em (4.3.3.1), influências, objetivos e expectativas dos estudantes ingressantes e dos sujeitos 

evadidos; em (4.3.3.2), o conhecimento prévio sobre o curso apresentado por ingressantes e 

evadidos; em (4.3.3.3), fatores de evasão ligados ao processo de ingresso e, por fim, em 

(4.3.3.4) propostas dos sujeitos para facilitar o processo de ingresso e para melhorar a 

permanência dos estudantes no curso.  

 

4.3.3.1 Influências, Objetivos e Expectativas  

 

Neste item apresenta-se as principais influências, os objetivos mais relevantes e as 

expectativas determinantes para os estudantes ingressantes e sujeitos evadidos que fazem parte 

dessa pesquisa realizarem sua matrícula no Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho, ofertado no IFSC, Campus Florianópolis.  

Entre os estudantes ingressantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho que responderam ao questionário, 7 (sete) se interessaram pelo curso por se 

identificarem com a área, como foi o caso do estudante EI-13 (2020), “Me interessei pela área 

quando trabalhava em um shopping, vi umas colegas de trabalho falando sobre CIPA e coisas 

relacionadas. Não sabia bem o que era, pesquisei, me interessei, vi uma oportunidade no IFSC, 

me inscrevi e fiquei muito feliz quando consegui”. Entre os sujeitos evadidos que participaram 

da entrevista, S5-F-I6 (2020) acreditava que o curso de segurança do trabalho se encaixava no 

seu perfil e S6-F-I4 (2020) sempre teve o sonho de fazer o curso, “mas quando eu tive a 
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oportunidade, não pude fazer, pois estava numa situação financeira meio crítica”. Quando a 

realização de um curso é motivada por um desejo pessoal, segundo Gugelmin (2015), ocorre 

um maior vínculo entre o estudante e a instituição escolar, e se confere maior sentido ao 

momento de aprendizagem, o que, consequentemente, contribui para a permanência, sucesso e 

progressão do aluno. 

Sobre o que influenciou os estudantes ingressantes a iniciarem o Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho, 5 (cinco) declararam que estão trabalhando ou 

estudaram em áreas correlatas, como a ingressante EI-21(2020), “Sou técnica em Farmácia e 

trabalho no Hospital e observo o trabalho da segurança dos colaboradores e me interessei”. Já 

entre os sujeitos evadidos, S8-F-I3 (2020) estava trabalhando no Departamento Pessoal de uma 

empresa quando se interessou em se aperfeiçoar no ramo, enquanto S11-F-I4 (2020) declara 

que “gostei da área no curso de gestão onde tive a disciplina. Também auxilio meu esposo em 

algumas auditorias internas e gosto muito desta problemática”.  

Referente a essa temática, o gestor G3 (2021) acredita que para ingressar em um 

determinado curso o candidato não necessariamente precisa desejar atuar na área. Segundo ele, 

“às vezes o aluno está buscando uma formação complementar, às vezes ele quer um 

conhecimento a mais, não acho que ele tem que buscar apenas a formação profissional”, em 

outras palavras, o estudante pode ter outros objetivos profissionais que não envolvam 

obrigatoriamente a atuação como técnico. Já para o gestor G1 (2020):  

 
Um curso que tem uma perspectiva mais alargada de formação, ele muitas vezes 
motiva esse estudante a permanecer, apesar do desinteresse e da desilusão que por 
ventura podem ocorrer, por outras razões, na perspectiva de ter ali uma formação mais 
ampla, de ter acesso, por exemplo, a outras dimensões que não só a do trabalho, a 
formação técnico profissional. Eu sempre digo assim, que se a escola for algo 
agradável para se estar, ali você já tem uma ação que tem potencial para diminuir a 
evasão, então a maneira como o curso é organizado, na perspectiva que ele tem de 
uma formação mais ampla ou mais restrita, isso também acaba sendo uma causa. (G1, 
2020). 
 

Observa-se que, na opinião dos gestores, os projetos pedagógicos dos cursos técnicos 

subsequentes devem ser organizados sob uma perspectiva mais ampla, que não contemple 

apenas o sentido histórico do trabalho, mas considere o sentido ontológico e também a 

dimensão da cultura, da ciência e da tecnologia.  

Entre os estudantes ingressantes, 3 (três) responderam que seu objetivo ao ingressar no 

curso foi cuidar do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas, como ressalta o ingressante 

EI-16 (2020): “Porque acredito na melhoria e combate e prevenção de acidentes de trabalho”. 

Dos sujeitos evadidos que participaram da entrevista, S7-F-I1(2020) declarou que uma das 
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coisas que mais a influenciaram a ingressar no curso foi “[...] a ideia de poder ajudar as pessoas. 

No caso, não olhar o empregador, mas sim o empregado”. Por essa perspectiva, segundo Araújo 

e Rodrigues (2010), é inconcebível que a educação profissional seja apenas preparação e 

habilitação para o mercado de trabalho, pois requer uma prática pedagógica significativa que 

leve à uma análise do mundo do trabalho e capacite os sujeitos para exercício autônomo e crítico 

das profissões.  

A integração entre trabalho e educação visa a unir o ser humano repartido entre o ato de 

executar e o ato de pensar, conforme definem a Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (2010):  

 
Uma formação que seja realmente integrada, não somente possibilita o acesso a 
conhecimentos científicos e tecnológicos, mas também promove a reflexão crítica 
sobre os padrões culturais que se constituem em normas de conduta de um grupo 
social, assim como sobre a apropriação de referências e tendências estéticas que se 
manifestam em tempos e espaços históricos, os quais expressam concepções, 
problemas, crises e potenciais de uma sociedade, que se vê traduzida e/ou questionada 
nas suas manifestações e obras artísticas, evidenciando a unicidade entre as dimensões 
científicas, tecnológicas e culturais. (BRASIL, DCN EPTNM, 2010, p.46). 
 

A Educação Profissional e Tecnológica objetiva a formação de profissionais que compreendam 

a técnica, mas que possuam orientação para ir além dela, pois agregam conhecimentos capazes 

de contribuir com uma concepção que supere a forma atual de desenvolvimento 

socioeconômico. Assim sendo, o sujeito trabalhador e seu vínculo com o meio ambiente será 

priorizado ao mercado de trabalho e à consolidação da economia. 

A possibilidade de ter uma formação profissional ampla foi afirmada como a maior 

expectativa na realização do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho por 3 (três) 

estudantes ingressantes. Quanto aos sujeitos evadidos, S3-F-I5 (2020) expôs que o que mais a 

influenciou a ingressar no curso foi a perspectiva de “ter uma formação técnica, não era o 

[curso] que eu gostaria de fazer”. Para Figueiredo (2014), alguns estudantes não dispõem das 

informações essenciais para a compreensão do perfil do curso e tem seu ingresso vinculado a 

possibilidade de experimentação, atraídos principalmente pela oportunidade de conquistar um 

diploma de curso técnico, conjuntamente, o ingresso por experimentação pode indicar lacunas 

no processo de ingresso da instituição. Em contraposição, Fredenhagem et al. (2012) declaram 

que o ingresso por experimentação possibilita a inserção na instituição, o que pode criar novas 

oportunidades para o estudante continuar seus estudos e a chance de adquirir uma formação, 

entretanto, isso faz com que candidatos que possuam objetivos e metas planejadas para a 

realização do curso até o final, não consigam ingressar.      
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O ingressante EI-11 (2020) se interessou pelo curso por causa do IFSC ser uma 

instituição de qualidade. Algo semelhante foi manifestado por S1 - F - I6 (2020) que alegou “o 

que mais influenciou a me inscrever foi querer ser aluna do IFSC”. Falas desse tipo e sobre a 

instituição ser pública e gratuita aparecem entre os sujeitos evadidos em diversos pontos da 

entrevista e demonstram que, muitas vezes, a definição do curso a ser feito se relaciona à 

instituição que o oferta. Em relação a esse assunto, Coelho (2014, p. 97) observa que “o 

prestígio da instituição, a qualidade do ensino, a oferta de educação pública, entre outros 

princípios que norteiam a instituição fortalecem a permanência ou favorecem o abandono dos 

estudantes”. Isso porque a valorização da instituição de ensino relacionada a boa imagem que 

ela possui frente à sociedade faz com que os estudantes não desistam dos cursos por serem 

atrativos e muito concorridos. Por outro lado, a imagem que os candidatos formam dos 

Institutos Federais recebe a influência de informações não oficiais que levam ao 

estabelecimento de motivações mais focadas na conquista da titulação do que na identificação 

com a formação pedagógica e técnica oferecida, o que pode levar à evasão. 

O estudante ingressante EI-15 (2020) manifestou que o que mais o influenciou a 

procurar o curso foi o fato de que “ já conhecia uma pessoa formada e estava procurando uma 

nova área de trabalho”. Ter como uma das principais influências na realização do curso o fato 

de conhecer alguém que atua como Técnico em Segurança do Trabalho foi mencionado por 4 

(quatro) sujeitos evadidos, como declarado por S10-F-I6 (2020): “Na empresa onde trabalhei, 

tinha um técnico e tinha curiosidade de conhecer o curso e seguir como profissão”. Já S13-F-

I2 (2020) afirma: “Eu conhecia alguém que trabalhava na área e achei interessante”. Tais 

afirmações demonstram que os candidatos podem escolher o curso sem considerar se possuem 

identificação com a área.  

Sobre esse aspecto, o gestor G1 (2020) considera que a segurança do trabalho ainda não 

é uma formação profissional muito familiar. Ressalta que a pessoa que procura o Curso Técnico 

em Segurança do Trabalho precisa se apropriar da profissão, “então é muito comum a gente ver 

relatos de pessoas que vão entender a atuação profissional depois que ingressam, e esse curso é 

um dos cursos que tem esse perfil aí, essa característica de pessoas que entram ainda sem saber 

muito bem o que se faz”, o que culmina em fatores causadores de evasão. 

O ingressante EI-17 (2020) informou que a principal expectativa que possui em relação 

ao curso é a possibilidade de extensão do currículo e o estudante EI-19 (2020) declarou que foi 

influenciado pelo campo de trabalho. Referente ao assunto emprego, 3 (três) sujeitos evadidos 

afirmaram que o mercado de trabalho [termo usado pelos sujeitos evadidos] foi uma das 
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principais influências no seu ingresso no curso, como manifestado por S9-M-I3 (2020): “Eu 

tinha em mente que o mercado de trabalho era bem atrativo nessa área”. Os resultados mostram 

que estudantes estão procurando a Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio com o 

intuito de conseguir uma melhor oportunidade de inserção e/ou permanência no mundo do 

trabalho.  

Entretanto, não há o estabelecimento de uma relação direta entre curso técnico realizado 

e a colocação profissional obtida ou garantida. Essa perspectiva dos estudantes reforça as 

discussões dos teóricos da EPT, no que diz respeito à relação que se estabelece entre estudo e 

trabalho, pois, copele-se “que ter ou não ter emprego ou um bom emprego depende 

exclusivamente da escolaridade, mascarando, portanto, as relações sociais geradoras do 

desemprego estrutural, do subemprego, das atividades precarizadas e da desregulamentação das 

relações de trabalho.” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 8). Assim, transfere-se 

para os trabalhadores a responsabilidade de permanecerem empregados mediante à formação e 

não se discute ou se discute pouco com a sociedade questões mais amplas geradas pela estrutura 

do sistema capitalista que cria e recria os condicionantes da empregabilidade de acordo com 

sua própria dinâmica. 

Relacionado a essa questão, o gestor G1 (2020) declara que o estudante precisa ter 

clareza da perspectiva de atuação para não se desmotivar diante da realidade, 

 
[...]. Estar preparado para entender que muitas vezes a não empregabilidade não é uma 
responsabilidade do estudante, ela tem causas outras, e isso causa uma certa resiliência 
para saber que você não é culpado por aquilo, por ter tido um formação e não ter sido 
empregado, então eu acho que se o curso não prepara o estudante para saber lidar com 
as dificuldades para além do curso, às vezes por não ter a informação ou por ter isso 
de uma maneira distorcida, ele também acaba se desestimulando em algum momento, 
porque ele se desilude por ter um curso que ele gosta, mas ele não vê perspectiva, 
então enxergar as perspectivas até para além de um certo nicho de mercado é também 
uma responsabilidade do curso, da escola e, consequentemente, ser resolvido é uma 
ação importante para a permanência. (G1, 2020). 
 

Segundo esse gestor, a forma de organização do mundo do trabalho extrapola as 

responsabilidades da escola, entretanto, a coordenação do curso, os professores e os 

profissionais que a compõem podem ajudar o estudante a entender melhor essa perspectiva. 

A escolha do estudante no seu caminho formativo pode ser problemática, pois para 
Kuenzer (2007),   

Trabalhadores qualificados que estão incluídos em um determinado arranjo poderão 
não estar em outros, ou os que são qualificados para certos elos da cadeia não o serão 
necessariamente para outros; estar incluído a partir de uma dada qualificação não 
assegura que não esteja excluído em outros momentos e vice-versa, dependendo das 
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necessidades do sistema produtivo. O que determina a inclusão na cadeia, portanto, 
não é a presença ou a ausência de qualificação, mas as demandas do processo 
produtivo que combinam diferentes necessidades de ocupação da força de trabalho, a 
partir da tarefa necessária à realização da mercadoria. (KUENZER, 2007, p. 1168). 

Torna-se claro que a EPT não é uma determinação imprescindível para que os sujeitos consigam 

ingressar e permanecer no mundo do trabalho, tornando-se fundamental a desmistificação da 

suposta correlação entre titulação profissional e emprego. Parte-se, assim, do argumento que a 

EPT não deve ser percebida somente como política pública centrada na geração de emprego e 

renda, mas sim deve proporcionar uma formação humana que garanta o direito ao conhecimento 

para a leitura do mundo e para agir como cidadão autônomo e crítico.   

 Apesar de não haver um vínculo direto entre a EPT e a condição de empregabilidade do 

trabalhador certificado, o gestor G1(2020) julga que 

 
[...] o Curso de Segurança do Trabalho tem um certo apelo de ser um curso, digamos, 
atrativo, de uma expectativa, que mesmo que ela não se concretize no ponto de vista 
de empregabilidade, mas de ser algo que tem perspectiva, nesse sentido, ela é uma 
área que sinaliza para isso, apesar dos retrocessos de direitos trabalhistas, é inevitável 
que as empresas pela lógica da produtividade se preocupem com a segurança, pois a 
segurança significa mais produtividade, na lógica da produtividade. (G1, 2020). 
 

Do ponto de vista do gestor entrevistado, a área de segurança do trabalho apresenta várias 

possibilidades profissionais para o estudante egresso. Tal característica do curso pode 

influenciar na decisão de permanência e, consequentemente, de sucesso no desenvolvimento de 

seu percurso formativo ao apresentar condições para a progressão do estudante.  

 Dessa forma, ao se analisar os resultados da terceira variável interna, percepções dos 

sujeitos acerca do processo de ingresso, relativos à categoria influências, objetivos e 

expectativas dos estudantes ingressantes e dos sujeitos evadidos, as descrições retratadas pelos 

participantes da pesquisa mostram a diversidade de influências, objetivos e expectativas entre 

os estudantes que ingressam no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho e como 

tais condições heterogêneas, como identificação com a área, ter uma formação profissional 

ampla, qualidade da instituição, mundo do trabalho, entre outros, tanto podem suscitar o desejo 

de permanência, sucesso e progressão, como podem resultar em fatores de evasão.  

No próximo item, discorre-se sobre a segunda categoria, da terceira variável interna, o 

conhecimento prévio do curso apresentado pelos estudantes ingressantes e sujeitos evadidos. 
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4.3.3.2 Conhecimento Prévio Sobre o Curso  

 

 Este item cita os conhecimentos anteriores ao ingresso referentes ao Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho, ofertado pelo IFSC, Campus Florianópolis, 

apresentados pelos estudantes ingressantes que responderam ao questionário e os sujeitos 

evadidos que participaram da entrevista.  

Quando indagados se, no momento da inscrição, possuíam conhecimento sobre o faz 

um Técnico em Segurança do Trabalho, 15 (quinze) estudantes ingressantes afirmaram que, no 

momento da inscrição, já possuíam conhecimento sobre a profissão, 6 (seis) responderam que 

conheciam um pouco e 1 (um) no momento da inscrição não sabia quais eram as atribuições de 

um Técnico em Segurança do Trabalho. As respostas apresentadas revelam que há uma 

quantidade relevante de estudantes ingressantes que declaram conhecer o curso. Esse dado 

contrasta com o que foi apresentado pelo TCU (BRASIL, Acordão nº 506, 2013, p. 17) durante 

auditoria realizada em alguns Institutos Federais, pois o documento indica que muitos 

estudantes ingressam nos cursos da instituição sem conhecer as características da profissão e as 

especificidades do curso. Nessa relação, aponta que “uma boa prática seria que os Institutos 

trabalhassem na divulgação do conteúdo dos cursos para que os alunos recebam informação 

suficiente sobre o tipo de investimento educacional que eles irão enfrentar”, reconhecendo, 

assim, a necessidade de um maior zelo no sentido de esclarecer, orientar e acompanhar o 

estudante no momento em que realiza a sua escolha no campo da formação profissional. 

 Referente aos sujeitos evadidos, observa-se a predominância do que Fredenhagem et al. 

(2012, p. 13) determinam como “noção formulada a partir do nome do curso”, isso é, os sujeitos 

evadidos possuem noções do senso comum e ideias que refletem estereótipos de profissões, 

aparecendo falas como a de S4-M-I2 (2020): “Não, mas tinha uma ideia que trabalha 

fiscalizando ou fazendo cumprir as regras de segurança das pessoas de uma empresa e como 

usar adequadamente os equipamentos.” Sem dúvida esta é uma característica, mas o curso e a 

profissão de técnico a superam em muitos domínios. Houve também casos como os de S8-F-I3 

(2020), ao afirmar que “[...], conhecia um pouco na teoria, na prática nenhuma noção” e de S10-

F-I6 (2020): “não, não sabia nada”, que ingressaram no curso sem ter claras as abordagens e o 

campo de atuação do Técnico em Segurança do Trabalho. 

 O desconhecimento dos estudantes ingressantes a respeito da profissão do Técnico em 

Segurança do Trabalho é abordado pelo Gestor G1:      
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[...] o Curso de Segurança do Trabalho é um curso que, podemos dizer assim, não é 
consagrado do ponto de vista de ser conhecido mesmo, assim, o que faz um Técnico 
em Segurança do Trabalho? É diferente de você falar sobre um Técnico em Mecânica. 
Mesmo que as pessoas tenham uma percepção equivocada de alguns cursos, mas é 
muito mais imediato a compreensão, pelo menos daquilo que é básico daquela atuação 
profissional de certos cursos e detrimento de outros, e eu coloco a segurança do 
trabalho como uma formação profissional que ainda não é tão familiar para as pessoas 
e, consequentemente, quem busca esse curso ainda precisa disso, precisa se apropriar, 
então é muito comum a gente ver relatos de pessoas que vão entender a atuação 
profissional depois que ingressam, e esse curso é um dos cursos que tem esse perfil 
aí, essa característica de pessoas que entram ainda sem saber muito bem o que se faz, 
e consequentemente podem ter decepções, podem ter frustrações. (G1, 2020). 
 

Para esse gestor, essa é uma realidade e pode ser um dos fatores por trás do alto índice de 

desistência na primeira fase do curso. Nesse contexto, identifica-se a necessidade de articular 

as informações para os candidatos ao curso, durante o processo de ingresso, para que recebam 

uma orientação ampla e qualificada sobre as possibilidades de atuação profissional.   

Ao serem questionados se, no momento da inscrição, possuíam conhecimento da 

necessidade de realizar projetos integradores (PI) em empresas fora do horário de aula, 12 

(doze) estudantes ingressantes responderam que sabiam sobre a exigência do PI, 4 (quatro) 

afirmaram que conheciam um pouco e 6 (seis) informaram que não conheciam essa 

necessidade. Percebe-se que uma parcela dos estudantes ingressantes não dispunham de 

informações sobre essa prática pedagógica, ou detinham informações insuficientes até 

iniciarem o curso. 

 Tal fato pode ser um indicador da evasão, principalmente dos estudantes ingressantes 

que trabalham e não possuem tempo fora do horário de aula para visitar as empresas ou 

instituições em que o projeto integrador será desenvolvido. Dore e Lüscher (2011) apontam a 

desistência do curso em razão do emprego/trabalho como o principal motivo de evasão na EPT. 

Também, Silva et al. (2013) asseguram que grande parte dos estudantes da EPT estão inseridos 

no mercado de trabalho, portanto esses sujeitos não são estudantes-trabalhadores e sim 

trabalhadores-estudantes, uma vez que, em caso de escolha, a prioridade é o trabalho. O 

trabalhador-estudante se defronta com entraves em sua rotina para cumprir sua trajetória de 

escola/trabalho, incompatibilidade de horários, cansaço, valor de transporte e dificuldade de 

conseguir tempo para realizar as atividades escolares diante da inflexibilidade no ambiente de 

trabalho. Esses são alguns exemplos de fatores que podem se tornar obstáculos na permanência 

dos estudantes.     

Indagados se sabiam que o estudante de curso técnico precisa aprender a desenvolver 

pesquisas bibliográficas, escrever textos formais, realizar trabalhos em equipe e apresentações 
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orais no formato de seminários, 16 (dezesseis) declararam que sabiam, 4 (quatro) informaram 

que sabiam um pouco e 2 (dois) não sabiam. Sobre esse aspecto pedagógico, a Educação 

Profissional e Tecnológica supera a tradicional “perspectiva de se reduzir a dimensão educativa 

do trabalho à sua função instrumental didático-pedagógica, aprender fazendo” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1), ou seja, a educação profissional ultrapassa a restrição do 

trabalho ao aspecto meramente operacional, fundamentado unicamente no preparo do 

cumprimento de um estabelecido grupo de tarefas a serem feitas no mercado de trabalho. 

Nessa perspectiva, todos os currículos de cursos da EPT devem ser concebidos com 

base em dois eixos norteadores primordiais: o trabalho como princípio educativo e a pesquisa 

como princípio pedagógico. Compreende-se que o trabalho como princípio educativo exige 

uma prática pedagógica significativa, derivada de uma análise do mundo do trabalho, da cultura 

desse trabalho, dos conhecimentos elaborados com base no trabalho, da existência de forças 

correlacionadas e das relações sociais estabelecidas na produção. Já a pesquisa como princípio 

pedagógico contribui para que o sujeito adquira uma postura analítica, crítica e reflexiva diante 

de assuntos políticos, sociais, culturais e econômicos. Nessa proposta, a pesquisa é atividade 

social, devendo ser, portanto, objeto de ensino-aprendizagem na Educação Básica de formação 

geral e profissional. 

 Todos os estudantes ingressantes que responderam ao questionário confirmaram que 

possuíam conhecimento do tempo de duração do curso antes de realizar a matrícula. Referente 

ao conhecimento do objetivo do curso, apenas 1 (um) estudante ingressante alegou que não o 

conhecia antes da realização da matrícula. De acordo com Glória (2017), ao escolher um curso 

de educação profissional ou ser incentivado a se matricular em uma instituição de ensino por 

ser próxima de casa, ou apresentar flexibilidade do horário do curso, seja por estímulo familiar 

ou por acreditar que terá melhores chances de ingressar/permanecer no mundo do trabalho, é 

fundamental que o candidato saiba a missão e os objetivos do curso, conheça as unidades 

curriculares que estudará, a duração do curso e o perfil de egresso. Isso envolve a mudança das 

práticas institucionais de usual divulgação de informações para o desenvolvimento de técnicas 

de orientação e conscientização dos candidatos.   

 A pergunta feita aos ingressante sobre a influência que teria na escolha do curso o 

conhecimento das informações referentes às atribuições do Técnico em Segurança do Trabalho, 

o tempo de duração das aulas, o objetivo do curso, a necessidade de fazer PI, pesquisas 

bibliográficas, escrever textos formais, realizar trabalhos em equipe e apresentações orais no 

formato de seminários, 9 (nove) responderam que sim, o conhecimento destas informações 
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teriam influenciado em sua escolha, 10 (dez) afirmaram que não e 3 (três) que talvez tivesse 

influenciado sua escolha. Constata-se que, apesar de a maioria dos estudantes ingressantes 

terem declarado o conhecimento anterior ao ingresso das informações acima citadas, algumas 

não estavam totalmente claras e não foram compreendidas até o momento de iniciar o curso, 

uma vez que uma quantidade significativa afirmou que o acesso a tais informações durante o 

processo de ingresso poderia intervir em sua escolha.  

Em resposta à questão 21 do questionário, em sua opinião, seria importante para os 

ingressantes do Curso Técnico em Segurança do Trabalho terem mais informações sobre o 

curso antes de realizarem a matrícula? Entre os estudantes ingressantes participantes, 20 

(vinte) responderam que sim e 2 (dois) que não. Nas afirmações, destacam-se as de EI-5 (2020) 

ao colocar que “sim, e as informações existentes devem ser de mais fácil acesso” e EI-12 (2020), 

“sim, mais que tem essa necessidade de pesquisa”. Evidencia-se, também, a sugestão de EI-18 

(2020):  

 
Sim, talvez um vídeo dando uma introdução sobre os assuntos abordados e todo o 
empenho necessários para conclusão do curso, para que realmente saia um excelente 
profissional. Acho que muitas pessoas desistem no meio do curso porque não tem 
ideia de todo o conteúdo estudado. (EI-18, 2020).   

 
As colocações dos estudantes ingressantes revelam que a instituição precisa melhorar sua forma 

de comunicação com os candidatos, tornando as informações mais acessíveis, disponibilizando 

informações sobre as especificidades dos cursos, conhecendo os tipos de canais e mídias que 

os sujeitos consideram mais interessantes e os mais utilizados.    

No tocante a esse assunto, o gestor G1(2020) reconhece que 

 
A gente precisa ter um estudante mais consciente do que o curso vai oferecer a ele. A 
gente precisa atrair um público com potencial e desejo, ou com mais clareza daquilo 
que é e daquilo que ele vai ter durante o curso. Eu acho que quanto mais consciente o 
estudante ingressa no curso, do como vai ser o curso, das dificuldades que ele vai ter, 
do impacto que isso vai ter na rotina de vida dele, familiar inclusive, do tempo que ele 
vai ter que se dedicar para estudar fora do tempo de sala de aula, se ele vai ou não ter 
provas, avaliações, que quantidade de horas que ele vai se dedicar ao curso, enfim, 
essas informações quando mais clareza se tem desde do início, mais consciência tem 
o estudante para que diante das dificuldades ele tenha condições de prosseguir, não 
seja algo que o surpreenda. (G1, 2020). 
 

Percebe-se na fala do gestor que a instituição carece da composição de recursos completos e 

qualificados que orientem e conscientizem o público em geral, e os futuros ingressantes em 

particular, sobre a natureza dos cursos, modalidades de ensino e formas de ingressos.   

 Dentro da terceira variável interna percepções dos sujeitos acerca do processo de 
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ingresso, discutiu-se acima os resultados da segunda categoria, conhecimento prévio sobre o 

curso, apresentado pelos ingressantes e sujeitos evadidos sobre o Curso Técnico Subsequente 

em Segurança do Trabalho do IFSC, Campus Florianópolis. Observa-se que grande parte dos 

sujeitos pesquisados declarou possuir uma boa noção sobre o curso antes do ingresso, no 

entanto, essa informação contrasta com o número expressivo de ingressantes que alegou que o 

acesso às informações sobre as especificidades do curso teria influenciado em sua escolha, o 

que indica que os ingressantes possuem uma ideia não muito precisa sobre o curso que estão 

iniciando. Essa condição sugere que a pouca divulgação de informações sobre o curso, aliada a 

dificuldade de acesso ao seu PPC e ao fato de ele apresentar uma linguagem muito específica 

para interpretação do público, estão levando os candidatos a escolha do curso baseada em 

estereótipos e senso comum, que não corresponde à prática pedagógica encontrada. Dessa 

forma, o IFSC precisa trabalhar sua comunicação pública no sentido de estruturar as 

informações para esclarecer e orientar os candidatos durante o processo de ingresso, a fim de 

que os estudantes tenham clareza das características da profissão e das especificidades do curso. 

No próximo item apresenta-se os resultados da terceira categoria, da terceira variável, 

fatores de evasão do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho que estão 

relacionados ao processo de ingresso do Instituto Federal de Santa Catarina. 

 

4.3.3.3 Fatores de evasão ligados ao processo de ingresso 

 

No fenômeno da evasão agem fatores individuais, institucionais e sociais, sendo a saída 

da escola o último estágio desse processo, conforme indicam Dore e Lüscher (2011) em seus 

estudos. Na análise das entrevistas com os sujeitos evadidos, foi possível observar que, mesmo 

os participantes apontando uma causa de maior relevância, foi a soma das circunstâncias nas 

quais ocorreu este fator que ocasionou a evasão, entre elas estão aspectos do processo de 

ingresso. Para Gugelmin (2015, p. 89), “Analisa-se também que mesmo o motivo tendo sua raiz 

em algum fato do cotidiano seja escolar, profissional ou pessoal ele se relaciona muito mais ao 

contexto social em que se encontra”. Nessa relação, os dados dos entrevistados parecem indicar 

que a causa da evasão do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho teve a 

influência de fatores sociais.  

 Entre os sujeitos evadidos entrevistados, 4 (quatro) apontaram fatores ligados a não 

identificação com o curso como o principal fator de evasão, como ocorreu com S1-F-I6 

(2020):  
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Eu sinceramente vi que não tinha nada a ver com meu perfil. Eu não me identifiquei 
com o curso. Sinceramente o meu interesse era entrar no IFSC porque eu tinha 
interesse, aliás eu tenho né, em aulas de espanhol. Aí nesse meio tempo surgiu a vaga 
de aula de espanhol e me convidaram, aí eu optei pelo espanhol. (S1-F-I6, 2020).  
 

Verifica-se na fala da entrevistada que a escolha pelo curso técnico em segurança do trabalho 

esteve relacionada à imagem positiva que a instituição apresenta perante a sociedade. Observa-

se também que a entrevistada viu o curso como uma possibilidade de experimentação 

institucional e profissional, conforme definido por Dore e Lüscher (2011), que não foi positiva, 

interrompendo-o e iniciando outro em outra área/eixo dentro da mesma instituição. 

 O sujeito evadido S4-M-I2 (2020) afirmou que não se identificou com o curso em alguns 

momentos da entrevista, quando aparecem falas como “Percebi que não era o que eu queria” e 

“ [...], pois no meu caso foi que não me identifiquei com o curso”. O entrevistado também 

mencionou que o que mais o influenciou na escolha do curso técnico em segurança do trabalho 

foi o curso ser gratuito, pois seu verdadeiro interesse era Administração. Para Figueiredo 

(2014),  

A decisão de ingresso dos respondentes no Curso, em uma situação em que não 
dispunham das informações necessárias à compreensão do seu perfil, esteve 
vinculada, em quase todos os casos, à possibilidade de experimentação. A decisão de 
ingresso tomada sob o critério da experimentação nada mais é do que uma 
consequência da ausência de informação e, nesses termos, pode ser entendida a partir 
dos mesmos pressupostos teóricos. Ela revela a disposição do aluno no sentido do 
aproveitamento das “oportunidades” que se colocam, ao mesmo tempo que pode 
evidenciar falhas institucionais no processo de seleção dos candidatos. 
(FIGUEIREDO, 2014, p. 65). 

 
A falta de conhecimento e orientação sobre o curso em que se está ingressando é um dos fatores 

da evasão relacionados ao ingresso, ocasionado por lacunas de comunicação entre a instituição 

e o público. Muitas vezes tal fato faz com que o estudante crie expectativas infundadas 

referentes à profissão ou instituição de ensino, o que pode provocar frustração com a realidade 

encontrada, desmotivando-o a seguir com os estudos. 

 Para o sujeito evadido S10-F-I6 (2020), houve alguns fatores que o levaram a abandonar 

o curso, mas o principal foi o fato de ter visto 

 
[...], os vários vídeos de gente morrendo por falta de segurança. Uma realidade..., mas 
muito triste e como disse o professor ‘Se não conseguir ver essa realidade, não vai 
conseguir ser um técnico de segurança...’Ser um profissional da área é diferente, é 
escolher isso todos os dias. No meu ex trabalho, por exemplo, tem um técnico, quando 
ocorre algo, ele é o primeiro a ser chamado, e eu nem ia ver o que aconteceu porque 
sei que não consigo. Daí resolvi deixar o curso, apesar de querer tentar, pois admiro a 
profissão. (S10-F-I6, 2020). 
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Identifica-se que o sujeito entrevistado não conhecia as especificidades do curso que ingressou 

e por essa razão desiludiu-se frente às possibilidades de atuação profissional. Vê-se que a 

principal motivação para a evasão foi a percepção de inadequação ao perfil do curso, embora 

outras causas agregam-se ao momento de decisão.    

 O sujeito S13-F-I2 declarou na entrevista que “[...], não gostei do conteúdo, não era o 

que eu imaginava. [...]. Eu não gostei do curso, não era o que eu queria.” Constata-se que a não 

identificação com o curso está ligada à ausência de informações anteriores ao ingresso sobre o 

curso pretendido, sendo esse um grande motivador de abandono. Sobre esse assunto, o gestor 

G1 (2020) comenta: 

 
[...], eu acho que o ingresso é certamente uma questão a ser problematizada em 
qualquer curso, pois é a partir do ingresso que você tem uma possível causa de uma 
evasão futura. Na perspectiva de alguém que entre no curso sem as informações 
básicas ou sem clareza daquilo que ele espera, se você não resolve isso, ou não 
ameniza esse distanciamento do candidato que se interessa pelo curso e daquilo que 
ele vai realmente ter efetivamente no curso, você tem aí uma causa, então eu acho que 
o ingresso é realmente um processo que tem que ser repensado, na perspectiva de 
diminuir a evasão. (G1, 2020). 
 

O desconhecimento do curso pelos alunos ingressantes, vinculado tanto as unidades curriculares 

que seriam cursadas quanto a atuação profissional, são aspectos relevantes, pois, embora as 

instituições possuam as informações referentes aos cursos oferecidos, divulgadas em editais e 

no site do campus, os estudantes não as acessam. Por não acessarem essas informações, 

ingressam à instituição com a noção do senso comum formada a partir do nome do curso, não 

tendo claras as abordagens e o campo de atuação. 

Com relação a esse aspecto, Almeida e Miranda (2020) mencionam que os estudantes 

da EPT não possuem o hábito da leitura dos textos de editais, assim, as instituições públicas 

necessitam realizar uma revisão dos recursos de comunicação utilizados, uma vez que a simples 

disponibilização de informações não atende a necessidade do público. Desta forma, é necessário 

iniciar uma interação com o candidato para promover melhores condições de acesso às 

informações importantes para a escolha do curso.  

A respeito da dificuldade de acesso às informações acerca do curso e suas possíveis 

consequências, a Resolução CONSUP nº 23, de 21 de agosto de 2018, sobre o Plano Estratégico 

de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFSC, associa a evasão por não identificação com o 

curso à dimensão individual do estudante, mas reconhece que:  

 
Causas como "desconhecimento do perfil do curso", "falta de motivação ou 
desinteresse pelo curso" e "falta de conhecimento sobre a área do curso escolhido", 
por exemplo, bem poderiam ser associadas à dimensão "Interno à Instituição", no 
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sentido de acusar a falta de estratégias ou ações que busquem orientar e motivar o 
estudante sobre o curso (organização curricular, perfil profissional, área de atuação do 
egresso etc.). (IFSC, Resolução CONSUP nº 23, 2018, p. 39). 

 
Assim, o estudo e a compreensão desses fatores são de suma importância para a redução dos 

índices de evasão, ao contribuir para que o estudante faça uma escolha adequada de estudos, 

sendo este um indicador de permanência na instituição, o que o levará ao sucesso e, 

consequentemente, a progressão.  

 O conflito com o horário de trabalho foi apontado por S2-F-I1 (2020) como a principal 

causa de sua evasão. Segundo o sujeito evadido: 

 
[...] eu saía 6 horas do trabalho e era muito difícil conseguir chegar antes do início das 
aulas, eu chegava sempre já tendo passado 20 minutos de aula e em 20 minutos eu já 
perdia bastante coisa. [...]. O horário do curso estava me deixando extremamente 
cansada, pois saía tarde do trabalho e do curso, aí acordava cedo no outro dia. (S2-F-
I1, 2020). 

 
Percebe-se que a dificuldade em conciliar horário de trabalho com o do curso é um fator de 

evasão dos trabalhadores-estudantes que já estão inseridos no mundo do trabalho. A 

necessidade de geração de renda e manutenção do emprego faz com que abandonem o curso ao 

não constatarem a possibilidade de ajustar suas atribuições. 

O sujeito evadido S11-F-I4 (2020) declarou que seu motivo para desistir do curso “foi 

minha dificuldade com o horário, pois era junto com a saída do meu filho da escola”. A 

incompatibilidade de horário ocasionada pela dificuldade de conciliação entre as diversas 

atividades realizadas pelos estudantes também pode se tornar um fator de evasão. Outra vertente 

a ser considerada é a constituição familiar e a relação que se estabelece entre o estudante e os 

membros familiares. Nesse sentido, “observa-se que determinadas situações familiares, as quais 

não podem ser controladas pelo aluno, podem assumir um peso maior na decisão de 

permanência ou abandono escolar.” (GUGELMIN, 2015, p. 84).  Dessa forma, o contexto 

familiar em seus diversos aspectos pode ser um fator de influência no processo de evasão. 

 O trabalho e a distância da instituição foram os principais motivos apresentados por S8-

F-I3 (2020), “Meu trabalho ficou muito corrido para mim e a distância da minha casa”, e por 

S12-M -I1 (2020): “A distância. Pegava 2 ônibus pra ir e 2 pra voltar e por causa do trabalho 

chegava sempre com 20 minutos de atraso.”  Sobre essa variável, o gestor G3 (2021) reconhece 

a dificuldade de permanência no curso para os trabalhadores-estudantes, pois   

 
[...], tem a questão de encaixar o curso na sua rotina, que é pesado para quem trabalha 
o dia inteiro, mais ir para a escola, quatro horas aula, mais voltar pra casa tarde e 
acordar no outro dia cedo é pesado, é uma rotina que não é fácil. Então se for ter uma 
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causa é a dificuldade de acompanhar o curso, mas eu colocaria mais esses dois 
elementos: tem a questão do conhecimento e tem a questão da rotina, de encaixar o 
curso na sua rotina, porque o curso exige uma dedicação. (G3, 2021). 

 
A fala do gestor reflete seu entendimento de que a evasão na EPT está ligada às condições 

socioeconômicas dos alunos que procuram seus cursos e acabam evadindo ao optar pelo 

emprego para sobreviver. 

Os dados aqui encontrados vão ao encontro dos pressupostos da EPT, quando afirmam 

que, no Brasil, “a experiência do trabalho duro e precário é parte da vida cotidiana dos jovens 

e adultos aos quais a sociedade brasileira negou a escolaridade ou apenas a concedeu por alguns 

anos.” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 7). A condição da classe trabalhadora, 

cujos sujeitos são obrigados a trabalhar muito cedo, geram essa dificuldade de conciliar trabalho 

e estudo, refletindo, “por sua vez, a divisão que se foi processando ao longo da história entre 

trabalho manual e trabalho intelectual.” (SAVIANI, 2007, p.157). Nessa relação, trabalhadores 

manuais são historicamente impedidos de acessar o mundo da educação, ou de perdurar como 

estudante e trabalhador concomitantemente pela necessidade de se prover ou de prover aqueles 

pelos quais é responsável. 

Dentro desse contexto, entende-se porque os fatores ligados ao emprego/trabalho 

tornam-se causa de evasão na EPT. De acordo com Ribeiro (2019, p. 110), a rotina do 

trabalhador-estudante é composta por barreiras que dificultam a sustentação de sua jornada 

dupla, a “inflexibilidade nos horários e turnos prolongados, causando atrasos, cansaço e 

desestímulo, fator que pode estar relacionado ao pouco incentivo de trabalhadores voltarem a 

estudar”. Além disso, o tempo de deslocamento entre casa-trabalho-escola, o valor do transporte 

e a dificuldade de horário para cumprir as atividades escolares levam o estudante a uma 

sobrecarga de atividades, assumindo o discurso de que ele próprio é o único responsável pelo 

seu fracasso escolar. 

As instituições de ensino que formam a classe trabalhadora estão falhando com sua 

obrigação com os trabalhadores, visto que, segundo Coelho (2014), seus cursos muitas vezes 

não atendem à realidade desses sujeitos, assim como os profissionais da educação, em alguns 

casos, desconsideram quem são esses estudantes. Ainda segundo a autora, 

 
Compreende-se que a escola tem o compromisso em promover o trabalho como 
princípio educativo, porém observa-se que a escola da classe trabalhadora tem 
dificuldade em honrar esse compromisso, pois não compreende a realidade e 
necessidades dos estudantes trabalhadores, fortalecendo assim a exclusão desses 
sujeitos e levando-os a abandonar sua escolarização. Além disso, diante da 
heterogeneidade social, econômica, etária, de perspectiva e visão de mundo dos 
estudantes, é que se defende a valorização do conhecimento do educando e a 
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necessidade de sua participação nas discussões escolares, para que a educação 
ofertada seja significativa. (COELHO, 2014, p. 136). 

 
Tendo em conta que a grande maioria dos sujeitos da EPT são trabalhadores-estudantes, suas 

necessidades precisam ser compreendidas no processo educativo. O trabalho e a educação 

devem ser percebidos como instâncias associadas que promovem a integração entre 

conhecimento intelectual-político e trabalho produtivo. Dentro desse contexto, afirmar que o 

trabalho é um princípio educativo equivale a estabelecer o homem como produtor de sua 

realidade e, por isso, é alguém capaz de apropriar e transformar sua existência, ou seja, o 

trabalho é uma ação primordial para que o homem amplie seus conhecimentos, aprimore-se e 

se constitua humano.     

A evasão por fatores ligados ao conflito de horário e ao trabalho/emprego se relacionam 

ao processo de ingresso quando o candidato desconhece o horário das aulas ou o turno do curso 

e como isso pode afetar sua condição de trabalhador. Além disso, os procedimentos adotados 

pela instituição para minimizar os problemas de evasão associados ao trabalho/emprego 

precisam ser amplamente divulgados durante o processo seletivo, nas mais diversas mídias e 

meios de comunicação, atendendo à heterogeneidade social, econômica e etária dos candidatos. 

 Entre os sujeitos evadidos entrevistados, 2 (dois) citaram a dificuldade para acompanhar 

o conteúdo das aulas pela falta de base pedagógica nos níveis anteriores de ensino-

aprendizagem como o principal motivo de evasão. Para S7-F-I1 (2020) que desistiu do curso 

porque simultaneamente fazia faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina e não 

estava conseguindo conciliar os dois cursos, “[...] são muitas disciplinas e cada professor exige 

muito. Eu já estava familiarizada. Mas tinha pessoas que nunca tinham feito nenhum curso.”  

Esse aspecto pedagógico também é colocado pelo gestor G2 (2020), ao afirmar que “muito da 

evasão se dá pela pessoa na primeira fase que não tem condição para acompanhar os conteúdos, 

porque tem um pouco de física e um pouco de matemática que são necessários, e os demais se 

dá pela pessoa achar que o curso não teria cálculo.” Sobre essa problemática, Araújo e Santos 

(2012, p. 7) alegam que a conexão entre educação básica e a EPT “é um dos contextos mais 

significativos da pesquisa sobre evasão na educação técnica no Brasil. Muitos alunos não estão 

preparados para absorver o conteúdo do ensino profissional porque a educação básica não foi 

eficiente.” Esse aspecto pedagógico é também discutido por Kuenzer (2011, p.51), ao afirmar 

que “quando a modalidade de educação geral passou a ser disponibilizada para os trabalhadores, 

sob o discurso de sua democratização, ela o foi na forma desqualificada”. Isso porque a falta de 

base dos estudantes para acompanhar o curso é também uma questão de política pública 



102 

 

decorrente de escolas precarizadas, ausência de docentes e falta de infraestrutura básica para 

promover o aprendizado.  

Ainda sobre esse tema, Ciavatta (2005) discute que:  

 
Outros mecanismos pelos quais o dualismo opera são a má qualidade da educação no 
sistema público de ensino e a ilusão das políticas de acesso sem meios para a 
permanência no sistema educacional; a omissão diante da necessidade de políticas 
públicas (com legislação pertinente, garantia orçamentária e continuidade) que levem 
ao aumento da escolaridade. (CIAVATTA, 2005, p. 15). 
 

Com base no descrito acima, muitos estudantes ingressam na EPT sem possuir as habilidades 

fundamentais para a construção de conhecimentos elementares, resultado de lacunas na 

educação básica, por essa razão acabam ficando desanimados durante o curso e evadem. 

 Para o sujeito evadido S3-F-I5 (2020), além da falta de base pedagógica nos níveis 

anteriores de ensino-aprendizagem que dificultavam o acompanhamento das aulas, a 

entrevistada ingressou no curso um mês e meio após as aulas terem começado e apresenta 

deficiência auditiva. Nas palavras da entrevistada: 

 
Nas primeiras aulas eu vi que não ia conseguir acompanhar a turma, pois eles estavam 
muito adiantados nos conteúdos. Principalmente por ser deficiente auditivo severo e 
na época eu estava sem aparelhos, então também não conseguia ouvir nada dos que 
os professores falavam. Eu avisei a turma, mas não consegui ouvir e ainda entrar com 
atraso só piorou a situação. [...]. Na segunda aula quando começou química eu já 
desinteressei completamente, pois a turma já estava adiantada. (S3-F-I5, 2020). 
 

Observa-se nesse relato que, apesar da existência de diferentes obstáculos que dificultavam a 

aprendizagem do sujeito evadido, foi a junção dessas dificuldades com a escolaridade prévia 

deficitária, responsável por um nível maior de dificuldade na apreensão dos conhecimentos 

científicos, que culminou na evasão. Segundo Figueiredo (2014), a objeção em demonstrar 

desempenho acadêmico insatisfatório pode explicar comportamentos desinteressados e a 

desilusão da conclusão dos estudos. 

 No entendimento do gestor G3 (2021), o ingresso do estudante na instituição não pode 

ser um processo excludente, ele necessita ser acolhedor para integrar o novo aluno na 

comunidade escolar,   

[...], ao mesmo tempo, o curso subentende que esse aluno tem um grau de 
conhecimento e de discernimento, ele parte de um ponto e a gente fica naquela, a gente 
tem um aluno que não está nesse ponto ainda, ele tem que ter um acompanhamento 
especial, né? Mas aí até que ponto a gente dá conta? Até que ponto a instituição dá 
conta disso? Como suprir uma carência em um ano e meio que o estudante teve em 
12 ou 14 anos, entende? Sendo que hoje a gente está com uma pressão grande para 
reduzir carga horária, ou seja, a gente tem cada vez menos tempo com o aluno, e aí, 
como é que a gente equilibra esse papel de inclusão, de acolhimento dele, com o papel 
de formar um profissional, eu não sei, eu não tenho uma resposta, porque assim, se a 
gente pensar que o nosso público precisa ainda de X carga horária só para compensar 
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uma falha que ele teve no sistema educacional, e a culpa não é do aluno 
necessariamente, então nós enquanto instituição pública a gente tem que dar conta 
disso ou não? Eu não sei, tendo a pensar que sim, porque nós fazemos parte do sistema 
de ensino e também é nossa obrigação, ao mesmo tempo eu não acho que a gente dá 
conta, então o que a gente vai ofertar pra esse aluno que por exemplo é excluído 
digitalmente ou não tem os conhecimentos básicos de ciência, de português e 
matemática? O que a gente faz com esse aluno? Eu não sei, eu acho que é a pergunta 
mais difícil que o IFSC tem pra responder, eu acho que a gente meio que finge que 
essa pergunta nem tá aí. (G3,2021). 
 

As dificuldades para acompanhar os conteúdos das aulas e para avançar no curso como fatores 

de evasão revelam que, embora haja um discurso oficial de inclusão, a dualidade estrutural se 

mantém como razão do fracasso escolar por meio da evasão.  

 Relacionado a esse assunto, Coelho (2014) reflete que:  

 
Acredita-se que, para construção de práxis educativas voltadas para atender às 
dificuldades de aprendizagem, seja por tempo longe da escola, ensino médio “fraco”, 
dificuldades cognitivas, dificuldades de metodologia, entre outras, as abordagens de 
ensino aprendizagem precisam ser construídas com o estudante e não para o estudante. 
Neste caso, em especial, construída com o trabalhador e não para o trabalhador, sendo 
estes sujeitos ativos do processo escolar. [...]. Ou seja, para uma práxis escolar é 
fundamental que os sujeitos, docentes e discentes, bem como suas realidades, sejam 
compreendidas e envolvidas no processo educativo, possibilitando uma aprendizagem 
com sentido e, assim, uma formação emancipatória. (COELHO, 2014, p. 142). 
 

Salienta-se que cursos técnicos subsequentes não requerem formação prévia na área, logo, a 

escola possui o compromisso de conduzir o processo de ensino-aprendizagem de modo não 

excludente, empregando metodologias voltadas à diversidade de conhecimentos. Assim, 

mesmo que o curso não seja o responsável pelas dificuldades prévias decorrentes da 

escolarização de seus estudantes, a instituição possui o dever de auxiliar esses alunos a 

prosseguir nos estudos.  

Dentro da terceira variável interna, percepções dos sujeitos acerca do processo de 

ingresso, neste item discutiu-se os resultados da terceira categoria, fatores de evasão ligados ao 

processo de ingresso que podem ter colaborado com a evasão de estudantes do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho. Nos relatos apresentados pelos sujeitos evadidos se 

constata que a dificuldade para acompanhar o conteúdo das aulas pela falta de base pedagógica 

nos níveis anteriores de ensino-aprendizagem, conflito de horário, trabalho/emprego, distância 

e a não identificação com o curso, relacionada à falta de conhecimento e orientação sobre o 

curso em que se está ingressando, foram algumas das causas de evasão apresentadas. 

Compreende-se que os fatores de evasão acima mencionados podem ser minimizados com 

ações internas à instituição, as quais precisariam ser amplamente divulgadas durante o processo 
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de ingresso para que o candidato tenha conhecimento das obras, programas e projetos 

desenvolvidos pela instituição para permanência, sucesso e progressão.  

No próximo item serão apresentados os resultados última categoria da terceira variável, 

propostas para facilitar o processo de ingresso e para melhorar a permanência dos estudantes 

no respectivo curso.  

 

4.3.3.4 Propostas dos sujeitos para facilitar o Processo de Ingresso e para melhorar a 

permanência dos estudantes 

 

 Para o desenvolvimento desta categoria de análise, solicitou-se aos participantes da 

pesquisa que apresentassem alguma sugestão para facilitar o Processo de Ingresso. Dentre as 

recomendações expressas no questionário, o estudante ingressante EI-7 (2020) comentou “o 

portal ter mais facilidade em realizar matrículas”. Dos sujeitos evadidos entrevistados S1-F-I6 

(2020) “gostaria que as informações da matrícula fossem mais fáceis de encontrar, pois o acesso 

ao ingresso, ao curso que tu quer e depois ao sorteio, a gente não consegue entender direito.” 

Já a entrevistada S2-F-I1 (2020) diz que “o site do IFSC precisa ser um pouco melhor, [...]”. 

Para facilitar o processo de ingresso, segundo o gestor G2 (2020), a instituição precisa “[...]. 

Primeiro melhorar as ferramentas, enquanto transparência para os alunos. Segundo, dar uma 

condição de acesso para os coordenadores de curso, para que eles tenham um acesso maior e 

possam interagir melhor com os alunos, aqueles pelo menos que foram selecionados.” Referente 

ao tema, Ambrosini (2019) discorre: 

 
Diversos atores apontam pertinência de uma orientação mais didática e elaborada, 
como: a complexidade do processo seletivo, com suas múltiplas formas de seleção; a 
quantidade extensa de regras e normas que norteiam o exame; o perfil dos estudantes 
jovens que se identificam mais com as formas digitais de aprendizagem; o alto número 
de desistência no transcurso do processo seletivo além da elevada quantidade de erros 
de inscrição, que acabam prejudicando o candidato na escolha do curso e da 
modalidade de seleção. (AMBROSINI, 2019, p. 27). 
 

As informações necessárias aos futuros ingressantes precisam ser articuladas ao 

desenvolvimento de estratégias de orientação e conscientização sobre a natureza dos cursos, 

formas e modalidades de ingresso, além disso, os editais e normas que direcionam o processo 

de ingresso discente precisam ser mais claros e compreensíveis ao público em geral. 

 O gestor G1 (2020) acredita que o sistema de ingresso do IFSC precisa ter sua 

perspectiva de comunicação modificada,  
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[...], pois hoje as divulgações são excessivamente escritas, eu acho que a gente já 
melhorou muito em relação a isso, eu sei que temos campanhas de comunicação, mas 
eu acho que quanto mais a gente se aproximar das ferramentas e dos meios que os 
nossos estudantes utilizam, e é quase que óbvio que vamos concluir que a principal 
ferramenta é o celular, a gente tem aí um campo a melhorar, eu não sei se criar um 
aplicativo, eu não sei se aperfeiçoar as próprias ferramentas que nós já temos, talvez 
integra-las mais, eu falei do Guia de Cursos, do site do ingresso, tudo isso tem que 
estar mais integrado, talvez até com a página do campus, parece que você não tem 
isso, quem sabe onde tá sabe buscar e vai se satisfazer porque está bem organizado, 
apesar de poder ser mais diversificado, poderia ter uma comunicação não só restrita a 
escrita, mas com mais informações gráficas, mais audiovisuais, com vídeos mais 
curtos, com chamadas mais curtas, então esse é um aspecto a melhorar, essa integração 
dos meios de comunicação para divulgação. (G1, 2020). 
 

Na concepção do gestor, as ferramentas de comunicação para a divulgação do processo seletivo 

deveriam ser integradas para facilitar o acesso aos candidatos. 

 O estudante ingressante EI-18 (2020) apresenta como sugestão para facilitar o acesso às 

informações sobre o ingresso: 

 
Na página principal, home, poderia estar mais visível a opção cursos e dentro da pasta 
as opções de cursos oferecidos dentro de cada modalidade e um ícone verde 
informando quais cursos estão com inscrições abertas, já dando a possibilidade de 
inscrição na própria aba. Ao final da inscrição já ter a descrição dos documentos 
necessários para a matrícula, e data da primeira chamada, e conforme as chamadas 
vão acontecendo poderia ir atualizando a data da próxima chamada caso seu nome 
não estivesse selecionado. Estas informações estaria dentro do campo minha 
inscrição, onde poderíamos acessar a qualquer momento para ver se nosso nome está 
na chamada concluída. (EI-18, 2020). 
 

Observa-se que o estudante sugere uma forma de concentrar as informações e processos 

referentes ao ingresso no site da instituição e oportunizar ao candidato mais acessibilidade a 

elas.  

Para facilitar o processo de ingresso, o sujeito evadido S10-F-I6 (2020) entende que 

“[...] a inscrição de um determinado curso não deveria cancelar uma outra opção de curso. Me 

fiz entender? Seria a possibilidade de se inscrever em mais de um curso e depois escolher.” Não 

obstante, o sujeito evadido S1-F-I6 (2020) considera que “são poucas vagas para muitos 

candidatos, aí quem realmente quer ingressar não consegue, então eu acredito que o IFSC 

precisa ser mais rígido no ingresso, chamar só quem realmente quer fazer o curso e controlar 

melhor as faltas dos estudantes, pois as pessoas acabam não valorizando a instituição.” 

Pertinente a essas falas sobre dúvidas na escolha do curso e dificuldade de ingresso dos 

candidatos realmente interessados, o gestor G3 (2021) esclarece que 

 
Hoje no curso de segurança do trabalho o ingresso é por sorteio, e a nossa principal 
dificuldade é fechar turma, [...] a gente convoca muitos candidatos que não 
comparecem nem na matrícula e tem também muitos candidatos que vem na matrícula 
e nunca mais voltam, [...]. Mas o problema que a gente tem hoje é uma certa falta de 
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engajamento no ingresso, então o aluno se inscreve, mas não vai fazer a matrícula, não 
faz sentido, sabe? [...]. Então a minha sugestão para minimizar esse problema seria 
fazer uma espécie de pré-matrícula, depois do sorteio ter um sisteminha que o aluno vai 
lá e confirma que ele quer o curso, aí já eliminaria esses casos de pessoas que se 
inscrevem e não aparecem. [...]. A gente tinha que criar um jeito dele antes de ser 
chamado dá mais uma confirmação de que ele quer mesmo, e eliminar os que não estão 
engajados em entrar no curso, muitas vezes nem são eles que se inscrevem, é a mulher 
que inscreve o marido, é a mãe que inscreve o filho e na matrícula eles não aparecem, 
então se a gente conseguisse de alguma forma filtrar um pouco esses casos eu acho que 
a gente preencheria as vagas muito melhor. (G3, 2020). 
 

Nota-se que a proposta feita pelo gestor atende às recomendações feitas pelos sujeitos evadidos 

acima citados e favoreceria muito a qualidade do processo de ingresso. 

 O estudante ingressante EI-4 (2020) apresentou como proposta para melhorar o 

processo de ingresso que a instituição forneça “mais detalhes sobre o curso”. Opinião 

semelhante foi manifestada por alguns sujeitos evadidos, como S5-F-I6 (2020), “Que 

informações sobre o conteúdo teórico e prático fossem divulgadas junto com o processo de 

ingresso”; S7-F-I1 (2020), “[...], talvez disponibilizar mais informações sobre o curso e as 

disciplinas”;  S11-F-I4 (2020), “Se tiver um link no edital que leva as informações sobre o curso 

ajudaria bastante” e S13-F-I2 (2020), “Eu acho que o que você vai aprender no curso deveria 

ser divulgado para que você saiba o que vai encontrar pela frente e assim saber se vai gostar ou 

não. [...], eu desisti porque não gostei do curso, claro que, se eu soubesse como o curso era, não 

teria nem me inscrito”. Outros sujeitos evadidos pronunciaram tal recomendação como sugestão 

para melhorar a permanência dos estudantes no curso, conforme S4- M-I2 (2020), “Talvez no 

site ter mais detalhes sobre como é o curso, sobre o que a gente vai estudar, para saber na hora 

da inscrição”, e S10-F-I6, “ Talvez informações anteriores a inscrição sobre o que vamos lidar 

nessa profissão.”  

Observa-se que muitos dos sujeitos evadidos entrevistados que propuseram a 

divulgação de mais informações sobre o curso no momento do processo de ingresso foram os 

que declararam que não se identificaram com o curso. Na opinião de Figueiredo (2014), a não 

identificação com o curso mencionada pelos entrevistados pode estar tanto ligada à falta de 

afinidade com as unidades curriculares cursadas, quanto à atuação profissional, ou pode assumir 

ainda outros sentidos. Ainda segundo a autora, 

 
A não identificação com o Curso, embora aparente constituir-se uma questão de 
caráter marcadamente objetivo, pode conduzir a reflexões mais aprofundadas se 
analisada do ponto de vista de seus múltiplos significados ou relações. Quando um 
aluno afirma não ter se identificado com o Curso, ele pode estar se referindo a 
determinadas preferências em termos de áreas do conhecimento, pode estar 
antecipando suas frustrações futuras quando à atuação profissional, pode estar 
evidenciando a falta de afinidade com o método de ensino ou mesmo manifestando 
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aversão à forma com que se estabelecem os relacionamentos no ambiente escolar. 
(FIGUEIREDO, 2014, p. 68). 
 

Pode-se perceber que a não identificação com o curso adquiri um padrão conclusivo nas 

entrevistas, sendo utilizada como justificativa direta para a decisão de evasão, no entanto, 

percebe-se a ligação desse fator com a falta de informações sobre o curso ou insuficiência delas 

antes do ingresso, ligadas tanto às unidades curriculares quanto aos aspectos da atuação 

profissional. 

 Ações de divulgação dos cursos por meio de palestras informativas anteriores à 

inscrição, comunicando ao candidato as características do curso, os itinerários possíveis, mundo 

do trabalho e conhecimentos prévios para acompanhá-lo, segundo Silva et al. (2013), 

oportunizam o conhecimento da área de formação. Essa interação possibilita que, antes do 

ingresso, o candidato verifique se o curso é realmente de seu interesse, pois o coloca em contato 

com a realidade do curso.  

O gestor G1 (2020) corrobora com essa discussão, sugerindo 

 
[...] quais seriam as ideias, ter por exemplo uma organização, um calendário de 
visitação seria algo interessante, que a escola pudesse organizar, não só com públicos 
fechados, às vezes lá a escola X quer conhecer o Curso de Segurança do Trabalho, até 
pode ser, pode ser algo organizado pelo campus, tendo assim a porta de entrada para 
que os grupos interessados façam uma visitação naquele curso específico, mas 
também pode ser algo mais livre, uma divulgação de visitação por interesse, por 
espontaneidade, onde o campus organiza tais e tais dias para visitas, então se você vier 
nesse dia, tal horário, vai ter uma pessoa lá no hall de entrada te recebendo e você vai 
fazer um tour pelo campus, vai saber um pouco mais sobre aquele projeto de curso, 
isso seria importantíssimo, e isso eu não vejo, o que acontece  é excepcionalmente na 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que se tem uma certa iniciativa para isso, 
mas se resume a esse momento, eu acho que isso poderia ser mais sistemático, mais 
regular. Então são aspectos que eu considero importantes. (G1, 2020). 
 

A aproximação com estudantes em potencial e o diálogo com eles antes da realização das 

matrículas são ações que possibilitam um envolvimento antecipado com a instituição.  

Essa ação possibilita que “ao trabalhar a comunicação pública e buscar se aproximar 

dos alunos em potencial, a instituição estaria também antecipando um vínculo, permitindo que 

o estudante se identifique — ou não — com sua proposta e seus cursos.” (ALMEIDA; 

MIRANDA, 2020, p. 176) e assim precaver que os estudantes iniciem um curso e depois 

desistam por não ser o que queriam. No tocante ao assunto, Glória (2017) comenta que só os 

campus do Instituto Federal que apresentam melhores desempenhos possuem a prática de 

realizar a divulgação de seus cursos ofertados em escolas da região. Segundo o autor,  

 
Essa prática, realizada em parceria com os docentes dos cursos e já internalizada entre 
os membros da Unidade, tem se mostrado efetiva à medida que torna o Instituto 
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Federal mais conhecido, eleva a relação candidato/vaga e informa aos estudantes 
sobre a matriz curricular e o Projeto Pedagógico do Curso. Essa prática adotada tem 
contribuído para o combate à retenção e evasão, posto que o fator individual 
relacionado à falta de identificação do discente com o curso escolhido é abordado 
antes mesmo do processo seletivo, dado que os educandos conhecem, minimamente, 
os cursos antes de se candidatarem a eles. (GLÓRIA, 2017, p. 105). 

 
Ao disponibilizar informações e melhorar a divulgação dos cursos, a instituição fornece uma 

base para que o estudante possa escolher o curso com o qual mais se identifica.  

 O estudante ingressante EI-6 (2020) recomenda que o processo de ingresso tenha “mais 

clareza sobre as informações de cotas” e o estudante ingressante EI-20 (2020) pede para “[...] 

dar uns exemplos na parte do sistema de cotas”. Nota-se a necessidade do desenvolvimento de 

meios que orientem os candidatos que desejam entrar no ensino público federal, como tornar 

os editais mais compreensíveis, apresentar o acesso pelo sistema de cotas e mostrar as ações 

afirmativas implantadas na instituição. De acordo com Ambrosini (2019),  

 
Embora a lei de cotas e as ações afirmativas implantadas no IFR tenham ampliado 
significativamente a oportunidade de inclusão –  facilitando o acesso das PcD, 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, pessoas de baixa renda e estudantes 
egressos da escola pública – a burocratização dos processos seletivos, com os editais 
e sistemas de inscrição, muitas vezes complexos para os candidatos, são atores de 
entraves, que acabam dificultando o acesso. (AMBROSINI, 2019, p. 28).  
 

Essas barreiras prejudicam o ingresso nos cursos em razão de muitos candidatos se inscreverem 

em opções erradas ou não participarem do sistema de cotas por insuficiência de informações. 

Diante disso, destaca-se a relevância do desenvolvimento de estratégias de orientação para o 

ingresso à instituição.  

 Para melhorar a permanência dos estudantes no curso, o sujeito evadido S2-F-I1(2020) 

sugere “mais horários flexíveis, pois quem se inscreve trabalha e não são todos que podem 

começar desde as 18:20”. Já o sujeito evadido S8-F-I3 (2020) propõe a mudança no horário de 

início do curso, “[...], se fosse as 19hs melhoraria bastante para quem trabalha.” Para o sujeito 

evadido S11-F-I4 (2020), o curso poderia possibilitar a flexibilização dos horários das aulas, 

em suas palavras: “[...], sei que existe toda uma questão burocrática, mas sei de muitas pessoas 

que têm dificuldade com o horário.  Muitas mães por exemplo, deixam de estudar pois o horário 

coincide com a entrada e saída dos filhos na escola.” As falas apresentadas revelam a 

importância de a instituição se inteirar melhor sobre quem são os alunos da EPT para assim 

criar possibilidades de atendimento das suas necessidades.  

Sobre esse aspecto, para Coelho (2014), 
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Embora haja uma diversidade de classe social, faixa etária e visão de mundo, os relatos 
possibilitam compreender quais são as singularidades destes sujeitos: trabalhadores 
que buscam na educação profissional uma forma de melhoria em sua história de vida. 
O que nos faz questionar: será que os cursos técnicos ofertados têm como público alvo 
esses estudantes? (COELHO, 2014, p. 127). 
 

Levando em consideração que a grande maioria do público da EPT é trabalhador-estudante, a 

dificuldade de conciliar o horário das aulas com o horário de trabalho é frequentemente 

apontada como o fator que fez o estudante ser obrigado a deixar o curso. 

 Em acréscimo, o curso é deixado em segundo plano, pois a primeira opção é preservar 

o emprego por conta da necessidade de geração de renda. Segundo Coelho (2014), 

 
Os resultados também apontam que diante do cansaço laboral, dos problemas 
inerentes à manutenção da família e aqueles exigidos pelo estudo, os estudantes 
participante da pesquisa, em geral, não priorizam sua formação, abandonando a 
escola. Esta é uma questão cultural e até mesmo de sobrevivência, haja vista que o 
trabalho (neste caso o emprego) é determinante para manter o estudante e sua família. 
(COELHO, 2014, p. 167). 
 

A suspeita é que em algum momento houve vontade de estudar, mas não pode ser mantida 

devido a outras prioridades ou pelo conflito de horário entre elas.  

 Quando a instituição escolar conhece seus estudantes, ela pode contribuir com 

orientações que contornam os fatores de evasão em favor da permanência do estudante no 

ensino. A evasão por fatores individuais, como trabalho, filhos, problemas familiares ou de 

saúde, “consegue ser minimizada com a percepção e o auxílio da instituição escolar que, entre 

outras atitudes, pode oferecer tratamento diferenciado a esses alunos: flexibilidade para realizar 

as atividades não presenciais, apoio pedagógico, acompanhamento pedagógico.” (MOREIRA, 

2012, p. 88). Com essas ações, impede-se que o estudante se veja sem opção de continuar o 

curso, mesmo desejando concluí-lo.   

 O perfil do estudante da EPT demonstra a importância da flexibilidade do currículo e 

de horário para cursar as unidades, uma vez que, “não é possível conceber uma política de 

educação básica e profissional para adultos e trabalhadores nos mesmos moldes da educação 

regular em termos de duração, tempos e espaços curriculares, conteúdos e abordagem 

pedagógica. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 10). Isso não significa confundir 

flexibilidade com aligeiramento e precarização da formação, ou segregação das finalidades e 

objetivos educacionais.  

A flexibilidade aqui tratada permite aos cursos apresentar oferta e distribuição de carga 

horária de forma flexível, para que se adequem às diversas características dos estudantes. Para 

Moura (2007): 
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A flexibilidade implica na operacionalização do processo ensino-aprendizagem em 
que o estudante tenha diferentes perspectivas na sua trajetória acadêmica, permitindo-
lhe avançar quando demonstrar condições para isso ou ter estudos de complementação 
necessários ao desenvolvimento nas áreas de conhecimentos científicos e 
tecnológicos. (MOURA, 2007, p. 26). 
 

Em outras palavras, a flexibilização oportuniza formas de aproveitamento das experiências 

profissionais, do conhecimento prévio que o estudante apresenta e possui interesse por suas 

expectativas quanto ao curso. 

Em termos de flexibilização, a oferta de unidades curriculares na modalidade semi- 

presencial pode ser uma opção para os cursos “desde que respeitados os mínimos previstos de 

duração e carga horária total.” (BRASIL, DCNEB, 2013, p. 158). Outra possibilidade seria 

oferecer o curso em diferentes turnos ou mudar os horários das aulas e atividades. A instituição 

também poderia desenvolver parcerias que estimulem a sensibilização das empresas para a 

flexibilização dos horários de trabalho. 

Observou-se que na questão 22 do questionário, Você tem alguma sugestão para 

melhorar/facilitar o processo de inscrição e matrículas nos Cursos Técnicos do IFSC, o 

estudante ingressante EI-14 (2020) comenta: “Não tive dificuldades em encontrar as respostas 

para minhas dúvidas, então não tenho sugestões. Ouvi boatos de que quem entra por cotas ou 

precisa de auxílio financeiro da instituição tem dificuldades para seguir com o processo, por ser 

confuso e pouco intuitivo.” Identifica-se na fala do aluno a presença de informações não oficiais 

e dúvidas sobre as políticas de assistência estudantil entre os estudantes, o que pode levar a 

casos de evasão. Referente ao assunto, o gestor G1 (2020) acrescenta que  

 
Outro aspecto que eu acho importante para se melhorar no ingresso é que a gente sabe 
que o estudante que ingressa nos nossos cursos muitos estão em situação de 
vulnerabilidade social, são estudantes de família de baixa renda principalmente, então 
esse estudante é de um perfil de potencial evasão, [...] sendo importante também que 
no ingresso a gente deixe claro isso, pois esse estudante quando entra e sabe que terá 
esse suporte psicopedagógico, social, ele já entra com mais informações e sabendo 
acessá-las, e isso é importante já no ingresso, porquê hoje a gente faz isso quando, a 
gente faz isso no processo de ambientação, só que o processo de ambientação ele é 
muito caótico, por que você tem um grupo que chega na primeira semana e outros que 
vão chegando durante o mês, e esses que vão chegando depois são aqueles que a gente 
muitas vezes não consegue dar as informações básicas, como por exemplo desse tipo 
de apoio, e como ele não sabe desse apoio ele pode abandonar [...], assim, tanto para 
o estudante que ainda não se matriculou, quanto para aquele que recentemente se 
matriculou, essas informações todas dos apoios psicopedagógicos e sociais precisam 
ser dadas, mas elas têm que ser facilmente acessadas. (G1, 2020).  
 

Percebe-se pela fala do gestor que as ações de assistência estudantil, as práticas de auxílio e os 
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projetos educacionais realizados pela instituição não são informações divulgadas entre os 

candidatos, e também são insuficientemente apresentadas aos estudantes ingressantes, o que 

pode ocasionar especulações e hipóteses infundadas entre os alunos que podem levar a evasão.   

O sujeito evadido S12-M-I1 (2020) apresenta como sugestão para melhorar a 

permanência no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho “Facilitar um pouco 

mais a seleção de alunos para o recebimento do auxílio. Talvez se eu tivesse tido o auxílio 

transporte eu teria continuado no curso. O alto custo me prejudicou também.” O programa de 

assistência estudantil foi implementado pelo Decreto n.º 7.234, de 19 de julho de 2010 

(BRASIL, Decreto 7.234, 2010) e apresenta iniciativas para promover melhores condições de 

alimentação, passe escolar e outras medidas que incentivem a permanência, sucesso e 

progressão dos estudantes. No entanto, segundo o TCU (BRASIL, Acordão nº 506, 2013, p. 

18), os critérios previstos no decreto que permitem ao estudante se candidatar à assistência 

estudantil são muito abrangentes: “O limite de 1,5 salários mínimos é bastante amplo uma vez 

que o percentual substancial da população brasileira, estimado em 77%, usando dados da PNAD 

de 2007, vivia em famílias com renda de até esse valor.” O que leva os Institutos Federais a 

apresentar dificuldade de recursos para atender toda a demanda.  

Sobre esse tema, o gestor G1 (2020) comenta: 

 
Aí a gente tem um problema do ponto de vista da questão social financeira, esses 
auxílios, que são importantíssimos para muitos desses estudantes, quando acessados 
com rapidez  por aqueles que tiveram as informações desde o início, eles acabam 
tendo esse recurso  só a partir do primeiro mês, mesmo os que têm auxílio cotista, que 
é o auxílio garantido para os três primeiros meses, muitas vezes é um recurso que para 
a situação daquele estudante, ele não é suficiente, é um valor de 120 reais, esse 
estudante que eu me refiro é aquele que tem uma renda às vezes de até meio salário 
mínimo, é aquele estudante que por pessoas da família vive com 500 reais o mês, a 
gente tem muito desses estudantes, então esse estudante se ele não tem acesso, não só 
de imediato, mas também suficiente, com um recurso mais apropriado para a condição 
dele, ele certamente é um aluno com um potencial de evasão enorme. (G1, 2020). 
 

As políticas de assistência estudantil foram desenvolvidas para o pleno acesso do público 

historicamente excluído do ensino público federal. No entanto, nota-se na fala do gestor que 

elas carecem de agilidade e podem não ser efetivas para uma grande parcela de estudantes da 

instituição.   

Entre o público atendido pela Rede Federal de EPT está a população 

socioeconomicamente vulnerável, formada por alunos de baixa renda e trabalhadores que 

residem distante da instituição ou apresentam necessidades educacionais singulares. Para o 

gestor G3 (2021), o que pode melhorar a permanência, o sucesso e a progressão dos estudantes 
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é o envolvimento em projetos ligados ao curso, de preferência remunerados, pois, segundo o 

gestor, 

[...] muitos alunos não têm remuneração, eles estão aí justamente tentando se recolocar 
e tal. O Curso Técnico de Meteorologia faz muito isso, esse curso sempre teve um 
problema sério de evasão, ainda tem muita dificuldade para preencher vagas, mas eles 
às vezes tem turmas de formandos igual aos cursos que têm mais procura, porque eles 
têm bolsas de pesquisa que eles envolvem os alunos, este tipo de engajamento mantém 
o aluno no curso, muitas vezes né, então assim, eu acho que uma forma de fazer os 
alunos permanecerem mais no curso seria envolver eles em projetos de pesquisa e 
extensão, de preferência remunerados, por mínima que seja a bolsa, paga a passagem 
e paga uma comida para ele se alimentar na escola, deixa as vezes de ser um fardo 
para uma família de baixa renda que tem dificuldades para pagar duas passagens por 
dia, então eu acho que esse seria um fator importante. (G3, 2021). 
 

Percebe-se pela fala do gestor a necessidade de o Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho fortalecer ações que assegurem possibilidades de permanência dos estudantes, 

oportunizando a participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão para a garantia de 

um percurso bem-sucedido na EPT. 

 Dentro da terceira variável interna, percepções dos sujeitos acerca do processo de 

ingresso, apresentou-se acima as discussões acerca dos resultados da quarta categoria, propostas 

dos sujeitos para facilitar o processo de ingresso e para melhorar a permanência dos estudantes 

do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. Entre as propostas para facilitar o 

processo de ingresso se destacam: o site do IFSC ser mais acessível, mais divulgação das 

informações necessárias para o ingresso, apresentar as informações sobre cotas de forma mais 

clara, integrar as ferramentas de comunicação para a divulgação do processo seletivo, fornecer 

informações sobre os conteúdos teóricos e práticos dos cursos ofertados. Para melhorar a 

permanência no curso foram apresentadas as seguintes propostas: divulgar as informações dos 

conteúdos teóricos e práticos do curso junto com o processo de ingresso, flexibilidade do 

currículo e de horário para cursar as unidades curriculares, melhor divulgação das ações de 

assistência estudantil, das práticas de auxílio e dos projetos educacionais realizados pela 

instituição. Assim, encerra-se essa subseção com a constatação de que o processo de ingresso 

da instituição precisa de melhorias no que tange à comunicação pública de informações 

necessárias aos futuros ingressantes.  

Na próxima subseção, discorre-se sobre os resultados encontrados em relação à quarta 

variável interna selecionada nesta investigação, as perspectivas dos sujeitos acerca das questões 

pedagógicas, teóricas e práticas do Curso. 

 

 



 
 

113 

 

4.3.4 Perspectivas dos sujeitos acerca das questões pedagógicas teóricas e práticas 

 

 Procurando detalhar as perspectivas dos sujeitos acerca das questões pedagógicas, 

teóricas e práticas do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, apresenta-se, em 

(4.3.4.1), a concepção dos sujeitos entrevistados sobre os conteúdos teóricos e práticos 

trabalhados no curso e o Mundo do Trabalho e, em (4.3.4.2), retrata-se a demonstração de 

alguma dificuldade de aprendizagem e orientações de mudança.  

 

4.3.4.1 Conteúdos teóricos e práticos e o Mundo do Trabalho 

 

 Neste item, são apresentadas as percepções dos sujeitos pesquisados sobre o mundo do 

trabalho e sua relação com os conteúdos teóricos e práticos abordados no curso. Apresenta-se 

também a opinião dos gestores entrevistados quanto ao foco do Projeto Pedagógico do Curso 

se concentrar no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho. 

 Do ponto de vista dos sujeitos evadidos, 11 (onze) confirmaram que os conteúdos 

teóricos e práticos trabalhados no curso estão de acordo com as práticas do mundo do trabalho 

e 2 (dois) não souberam responder. Entre os que confirmaram, algumas respostas não foram 

realizadas com muita segurança, como em S8-F-I3 (2020) “eu acho que sim, conteúdo bem 

detalhado” e S13-F-I2 (2020) “acredito que sim. Como não concluí o curso e fiquei pouco 

tempo, não tenho muito o que falar”. Outros responderam positivamente por conta da qualidade 

da instituição e por já terem trabalhado com profissionais formados por ela, como o caso de 

S11-F-I4 (2020) ao declarar “[...] a instituição é de renome e possui uma qualidade indiscutível 

e professores comprometidos. É uma pena que alguns de seus cursos terminem sem um grande 

número de formandos.” Já o sujeito evadido S2-F-I1 (2020) vinculou sua afirmação às 

possibilidades que o curso proporciona de estar mais próximo da atuação profissional e das 

empresas ao se referir “[...] às aulas práticas, a oportunidade de visitar as empresas que 

escolhemos pra fazer o trabalho final”. Sobre o conceito de mundo do trabalho, o gestor G3 

(2021) manifestou que: “[...], mas mundo do trabalho e mercado de trabalho são conceitos que, 

não sei, eu não gosto do conceito mundo de trabalho, sei lá, é problema meu.”  

Ciavatta e Ramos (2012) refletem sobre a confusão feita entre os termos mercado de 

trabalho e mundo do trabalho, segundo as autoras:  
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O primeiro termo diz respeito à geração e demanda de postos ou de oportunidades de 
trabalho, é a “esfera que circunscreve as práticas sociais pelas quais a força de 
trabalho, sob determinadas normas e leis, é comprada e vendida”, sob uma correlação 
de forças desiguais entre os empregadores, os donos do capital, e os trabalhadores. 
[...]. O segundo termo, mundo ou mundos do trabalho, ideia aparentemente vaga, tem 
seu uso definido em referência ao trabalho em geral e às condições de trabalho e de 
vida dos trabalhadores, à sua cultura, ao seu pertencimento à classe trabalhadora. 
(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 31).  
 

Conforme as autoras, a educação profissional não pode preparar os indivíduos para o trabalho 

sem abordar o seu conceito mais significativo, assim como se faz necessário discutir a 

exploração dos trabalhadores e a reprodução das diferenças sociais. Por essa razão que as 

instituições de EPT necessitam apresentar um olhar crítico sobre o mercado de trabalho e 

estabelecer seus processos formativos de modo a assegurar aos estudantes a aquisição do 

conhecimento para que adentrem ao mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que questionem 

a lógica do mercado.   

 Para o gestor G1 (2020), o atual PPC do Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho do IFSC Campus Florianópolis está de acordo com as práticas do mercado de trabalho:  

 
Eu conheço o projeto do curso, já li ele, mas já faz um tempo. [...]. Quando eu tive 
acesso a esse grupo de trabalho eu entendi que o projeto estava mais alinhado a uma 
perspectiva, vamos assim dizer, pragmática, voltada para uma atuação de mercado de 
trabalho, do que uma para problematizar o trabalho e trabalhar outras dimensões que 
não só o trabalho, como a cultura, a ciência, então essa perspectiva mais alargada, 
mais total, digamos assim, não é comum a esse projeto, não que não haja desejo para, 
mas acho que a gente ainda está muito aquém disso. [...] . Mas, objetivamente te 
respondendo, eu acho que o projeto está aquém dessa perspectiva do mundo do 
trabalho e mais em uma perspectiva de mercado, falando assim numa visão até um 
pouco distante, não estou falando na perspectiva de quem fez uma análise criteriosa 
do projeto. (G1, 2020). 
 

Na opinião do gestor, possuir o PPC focado no mercado de trabalho não é uma característica 

exclusiva do curso pesquisado, mas sim da maioria dos cursos técnicos ofertados pela 

instituição. 

 O gestor G2 (2020) também reconhece que o atual PPC do curso está voltado para o 

mercado de trabalho. Na concepção do gestor: 

 
Eu acho que ele foca para o mercado de trabalho e há uma discussão em relação à 
modernização das componentes curriculares e da própria matriz pedagógica. Até 
recentemente, retiramos o estágio obrigatório como uma forma de melhorar o 
aproveitamento dos alunos, até porque se tornou dispensável, pois muitos desistiam 
quando chegava no final porque tinha estágio, que era complementar. Agora acredito 
que irá ter uma melhora futura, com o projeto integrador sendo uma componente 
realizada a cada semestre. (G2, 2020). 
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Segundo o gestor, o PPC do curso está aos poucos sendo reestruturado para superar a 

perspectiva de formação profissional adequada ao mercado de trabalho e voltada para a 

preparação da execução de atividades.  

 O gestor G3 (2021) afirma que não teve acesso ao novo PPC do curso, mas confirma 

que os envolvidos com o curso se preocupam para que ele esteja de acordo com as práticas do 

mundo do trabalho. Assim, o gestor alega: “eu diria que sim, porque ele vai além do mercado 

de trabalho, mas um curso que tem 1.200 horas também não tem como tu fazer muita coisa 

além da formação profissional, não dá, não tem espaço.” Algo semelhante é manifestado pelo 

gestor G1 (2020) ao declarar que, para o PPC ser direcionado ao mundo do trabalho, ainda há 

muito a se construir, pois, segundo ele, 

 
[...] a gente esbarra em vários aspectos, como a própria legislação hoje, as referências 
de projeto, as exigências mínimas de carga horária, tudo isso acaba impactando 
aqueles que querem fazer algo diferente daquilo que é um projeto mais pragmático. 
Mas eu vejo perspectiva de, eu vejo que é um curso com essa possibilidade, com 
abertura pelo menos para essa discussão. (G1, 2020). 
 

Esses entraves acima citados dificultam a superação de uma educação profissional reduzida à 

organização do trabalho em sua condição operacional, sintética nos conhecimentos científico-

tecnológicos e sem apropriação histórico-social. 

 Desse modo, como se observa, dentro da quarta variável interna perspectivas dos 

sujeitos acerca das questões pedagógicas, a primeira categoria, relação entre conteúdos teóricos 

e práticos e o mundo do trabalho, os dados demonstraram que quase todos os sujeitos evadidos 

entrevistados consideraram que os conteúdos teóricos e práticos do Curso Técnico Subsequente 

em Segurança do Trabalho estão adequados e estruturados para o mundo do trabalho, porém, 

não apresentam clara consciência do que o termo significa. Já entre os gestores, o atual PCC do 

curso propõe uma formação para o mercado de trabalho, mas estão em andamento alterações 

que visam a oportunizar o entendimento da educação profissional voltada para o mundo do 

trabalho, porém, a mudança é longa e demorada, além de apresentar entraves legais que 

dificultam o processo. 

No próximo item, discute-se os resultados da segunda categoria da quarta variável 

interna, as perspectivas dos sujeitos acerca das dificuldades de aprendizagem no Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho e sugestões de mudanças.  
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4.3.4.2 Dificuldades de aprendizagem e sugestões de mudanças 

 

 A instituição escolar, por meio de infraestrutura e da forma de organização acadêmica 

e social, exerce elevado peso em relação à definição de permanência ou evasão dos estudantes. 

Ainda que a escola brasileira possua a intenção de ser democrática ao possibilitar o acesso de 

todos à educação, ela esbarra na barreira da própria dificuldade de se estabelecer como espaço 

verdadeiramente público ao demonstrar incapacidade de suprir as necessidades de ensino-

aprendizagem dos trabalhadores-estudantes. 

 Para o sujeito evadido S7-F-I1 (2020), o Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho apresenta muitas unidades curriculares e a organização do curso deveria “[...] pegar 

um pouco mais leve, tendo em vista que o ingresso é por sorteio, muitos que estão ali não 

tiveram um ensino médio tão bom ou já faz tempo que saíram dele.” Assim, na visão do sujeito, 

o curso é muito difícil para o nível do público que o procura, o que leva a dificuldades para 

acompanhar os conteúdos das aulas e para avançar no curso, e, consequentemente, a evasão.  

Watakabe (2015, p. 92) considera que os estudantes dos setores menos favorecidos possuem 

mais dificuldade de permanência, “não só pela falta de recursos, mas também pela falta de 

aquisição de “capital cultural” ao longo da trajetória de sua vida e de seus estudos, o que não 

se obtém de um momento para o outro.” Essa desigualdade entre os estudantes ocorre já no 

início da educação básica, quando uma grande parcela inicia sua escolarização em desvantagem 

por decorrência da falta de oportunidades e dificuldade de acesso a conhecimento diversos.  

Segundo o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica 

(BRASIL, DCNEB, 2013, p. 262) “os sistemas de ensino devem, respeitadas as condições de 

cada instituição educacional, oferecer oportunidades de complementação de estudos, visando a 

suprir eventuais insuficiências formativas”. Assim, para que a instituição de ensino de EPT 

auxilie os alunos com maior defasagem, Watakabe (2015, p. 97) propõe que se realize no início 

do curso “um “momento de ambientação” em que seriam retomados conteúdos estudados nos 

anos anteriores da escolarização e que são fundamentais para o aprendizado do curso, assim 

como destinar alguns dias da semana para que os alunos possam estudar em sala de aula”, para 

que as dúvidas sejam retiradas com o próprio professor da matéria.  

No tocante ao assunto tratado, o gestor G2 (2020) sugere:  

 
Talvez se fazer uma alteração no curso, onde se teria uma ou duas componentes, já na 
primeira fase, que fossem componentes de acolhimento, por que o problema dos 
cursos subsequente é que o nível do pessoal que vem para o curso é de pessoas que 
acabaram de terminar o segundo grau e pessoas que estão paradas a 15, 16 até 20 anos, 
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então há uma dicotomia muito grande com essa disparidade e eu sinto falta de um 
processo de nivelamento, que realmente não existe. (G2, 2020). 
 

Nota-se que o gestor reconhece que os estudantes que ingressam no curso possuem diferentes 

percursos de aprendizagem e que nem todos apresentam os conhecimentos necessários para 

progredir no curso. Esses são pontos que não podem ser ignorados, pois, ainda que a instituição 

não seja responsável pelos fatores de evasão relacionados às dificuldades advindas da formação 

anterior deficitária dos estudantes ingressantes, apresenta a responsabilidade de assessorar esses 

estudantes a superarem essas dificuldades para prosseguir estudando. 

 Para auxiliar a equilibrar as diferenças de conhecimento e aprendizagem dos estudantes 

ingressantes, o gestor G1 (2020) considera que os Núcleos de Reestruturação precisam operar 

com mais frequência. Na opinião do gestor:   

 
No caso dos cursos técnicos, nós temos no Campus Florianópolis a existência dos 
núcleos de reestruturação, isso não é comum em todos os cursos técnicos 
subsequentes, são núcleos estruturantes, isso segue até uma orientação dos cursos 
superiores, são grupos de trabalho que são responsáveis por fazer essa reestruturação 
contínua dos projetos, então, a medida que você tem uma unidade curricular com um 
grande número de reprovações, você tem algo a se qualificar ali, às vezes é a ementa 
daquela unidade que está equivocada, ela está no lugar errado, no momento errado, 
ela teria que ser anterior, então esses ajustes são feitos por esses grupos docentes 
estruturantes, então eu acho que esse trabalho tem que ser mais contínuo, esses grupos 
têm que ser mais ativos, mais regulares, mais propositivos, eles tem que ser formados 
para fazer uma discussão mais qualificada, então nesse sentido eu acho que tem muito 
a se fazer ainda  para que esses projetos consigam se reestruturar a medida que os 
problemas  vão acontecendo e sendo identificados. (G1, 2020). 
 

A revisão constante das aulas e dos currículos é fundamental para que os cursos e programas 

conservem sua credibilidade. Além disso, a organização curricular precisa se embasar na 

metodologia interdisciplinar para romper com o desmembramento dos conhecimentos e a 

divisão existente na estrutura disciplinar historicamente aplicada de maneira linear.   

Relacionado ao tema dificuldade de aprendizagem, o sujeito evadido S10-F-I6 (2020) 

afirma que “ houve um atrito com um professor, que acelerou a minha desistência”. Para Coelho 

(2014), os fatores associados às questões de relacionamento entre professores e alunos podem 

se tornar incentivos para a permanência ou um impulsionador da evasão escolar. O gestor G2 

(2020) manifesta que muitas vezes a evasão no curso se dá pela falta de formação pedagógica 

dos docentes para atender ao público admitido.  

 
[...] o que eu percebo é que muitas vezes essa falta pedagógica, esse discernimento 
pedagógico, faz com que o aluno se ausente, e faz com que o aluno se evada do curso. 
Isso é uma coisa que a gente observa, isso eu vou te dizer, desde que o curso começou 
lá em 1989. Nós tínhamos uma evasão muito grande em função, acredito eu, desses 
mesmos problemas, pois o curso, ele é um curso que está dentro de uma linha 
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tecnológica, mas é um curso que tem muito de relações humanas, e eu entendo que 
uma capacitação pedagógica para o corpo docente melhoraria bastante esse processo 
de acolhimento e manutenção dos alunos. (G2, 2020). 
 

Verifica-se na fala a importância do docente no fortalecimento da permanência. Por isso, o 

debate e a reflexão sobre permanência e evasão precisam fazer parte do cotidiano escolar, 

principalmente para que os professores entendam a importância da relação professor-aluno na 

garantia da permanência dos estudantes. 

 O docente da EPT é um profissional que possui um grande diferencial, exige-se desse 

professor o domínio do conhecimento pedagógico capaz de conduzir a aprendizagem e a 

formação de saberes e competências profissionais, assim como “o adequado domínio dos 

diferentes saberes disciplinares do campo específico de sua área de conhecimento, para poder 

fazer escolhas relevantes dos conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos” (BRASIL, 

DCNEB, 2013, p. 251), como também se requer que o professor da educação profissional 

detenha os conhecimentos próprios do setor produtivo relacionado ao eixo tecnológico ou área 

profissional de sua atividade.  

Desta forma, percebe-se que, junto aos conhecimentos pedagógicos, os saberes da base 

científica e tecnológica da profissão constituem “outro dos três eixos estruturadores 

fundamentais da formação de docentes para a Educação Profissional ao lado do cultivo dos 

saberes do trabalho, traduzidos em termos de vivência profissional e experiência de trabalho.” 

(BRASIL, DCNEB, 2013, p. 252). Diante do exposto, compreende-se que não basta assegurar 

o domínio dos denominados conhecimentos disciplinares adquiridos em nível de bacharelado 

ou tecnologia, assim como a formação docente para a educação profissional e tecnológica não 

pode ser abordada como algo ocasional e emergencial, realizada por meio de programas 

especiais de formação. Para Coelho (2014), a falta de formação pedagógica dos professores da 

EPT evidencia um obstáculo a muito percebido:     

 
A ausência de políticas públicas e institucionais de formação inicial e continuada para 
esses sujeitos, para que possam entender seu papel como trabalhadores da educação e 
sujeitos ativos do processo escolar que almeja uma educação emancipatória, integral 
e, principalmente, que assegure o direito à permanência escolar. (COELHO, 2014, p. 
121). 
 

Assume-se a necessidade de políticas definidas de qualificação docente na EPT que 

reivindiquem a discussão da prática pedagógica cotidiana voltada para a formação integral do 

ser humano. 

 O sujeito evadido S3-F-I5 (2020) iniciou o curso um mês e meio após as aulas 

começarem e achou que seus colegas estavam muito adiantados para acompanhar, além disso, 
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não sabia que o curso dispunha de aulas de química, sendo essa uma matéria que apresenta 

dificuldade de aprendizagem. Na opinião do sujeito evadido: 

 
Tem que ser dada uma atenção maior aos alunos que entram depois, nas chamadas 
mais tarde, pois já perdemos aulas e não conseguimos acompanhar. A coordenação 
pediu para eu pegar os conteúdos com os colegas, mas eles só diziam que não tinha 
passado nada de importante, além disso, os professores também não se preocuparam 
com isso. (S3-F-I5, 2020). 
 

Segundo a entrevistada, ela informou aos professores que possui deficiência auditiva, mas 

apenas um deles aumentou o tom de voz para que ela conseguisse escutar a aula.  

 Quando os estudantes mantêm relações positivas com os professores eles tendem a 

permanecer na escola, por isso, de acordo com Glória (2017, p. 106), “a recepção dos novos 

estudantes por professores dos primeiros semestres e com perfil para atuar com alunos novatos 

são fatores definidores e motivacionais, que melhoram a relação professor-aluno para uma 

convivência de longo prazo.” Uma vez que é na rotina de sala de aula que os vínculos são 

estabelecidos e que a aprendizagem acontece, o professor precisa analisar o processo de ensino-

aprendizagem por uma ótica democrática, não excludente, que considera as histórias individuais 

e com foco no ser humano. 

 A inabilidade de alguns docentes em motivar os estudantes a continuar o processo de 

aprendizagem e prosseguir nos estudos mostra um profissional despreparado para organizar 

conteúdos e procedimentos didáticos que partam da realidade do mundo dos estudantes. “Outro 

aspecto do relacionamento que se estabelece entre professores e alunos tem a ver com o que se 

pode compreender como distanciamento cultural, que remete às práticas pedagógicas que 

desconsideram o contexto de vida do aluno, bem como sua trajetória.” (FIGUEIREDO, 2014, 

p. 74). Para a autora, o fato de o currículo formal estar afastado da realidade dos estudantes, 

assim como o menosprezo por sua história e experiências de vida, são exemplos de violência 

simbólica. Sobre o assunto o gestor G1 (2020) comenta:    

 
Eu penso que a formação dos professores tem que ser pensada com bastante cuidado, 
pois na perspectiva de você ter um professor que acolhe, que tem empatia com aquela 
condição daquele estudante, seja porque ele tem dificuldade prévia, seja porque ele 
tem uma característica física que o limita para algum tipo de atividade, seja para ter 
um aula realmente bem planejada, com uma sequência, que seja algo claro para aquele 
estudante, significativo, então a formação dos professores, essa formação didático-
pedagógica, ela é muito importante, eu vejo que de forma geral os professores tem 
mais um estímulo institucional e até mesmo estímulo pessoal de se qualificar naquilo 
que é o conhecimento técnico, que é fundamental evidentemente para que ele seja um 
bom professor, mas realmente para ser um bom professor ou uma boa professora, no 
sentido da qualidade, não basta ele ser um bom engenheiro ou engenheira, ou um bom 
tecnólogo, ele tem que ser um bom professor, e professor não é somente aquele que 
tem conhecimento técnico, é aquele que sabe ensinar, então eu acho que tem aí um 
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campo de atuação  que precisa ser muito bem cuidado e a gente ainda faz muito pouco 
em relação a isso. (G1, 2020). 
 

Compreende-se que o professor da EPT muitas vezes não possui formação acadêmica específica 

para a prática docente, e que a busca por formação inicial e continuada normalmente parte de 

um desejo pessoal, mas é necessário enfatizar que uma instituição de educação profissional é 

uma escola, não uma empresa, portanto, necessita de profissionais que detenham não apenas o 

saber específico, mas também o pedagógico.  

  Questionado sobre o recebimento de encaminhamento ao NAE (Núcleo de 

Acessibilidade Educacional) da instituição, o sujeito evadido S3-F-I5 (2020) respondeu 

“acredito que não, mas sinceramente não lembro”. Para o gestor G1 (2020), o estudante PCD 

(Pessoa Com Deficiência) precisa receber acompanhamento imediatamente ao ingresso, “sendo 

importante também que no ingresso a gente deixe claro isso, pois esse estudante quando entra 

e sabe que terá esse suporte psicopedagógico, social, ele já entra com mais informações e 

sabendo acessá-las, e isso é importante já no ingresso.” Como o sujeito evadido entrevistado 

ingressou na instituição na quarta chamada, não teve acesso a essas informações explicadas na 

Ambientação realizada na primeira semana de aula, e como o sistema de ingresso não agrega 

essas informações, o ingressante PCD desconhecia a possibilidade de acompanhamento 

psicopedagógico e social.  

Os princípios e orientações manifestados nos atos normativos da Educação Especial são 

adotados para a Educação Profissional e Tecnológica de pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Desta forma, a EPT deve 

garantir, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2013): 

 
No tocante ao acesso às ofertas de cursos da Educação Profissional e Tecnológica, 
dever-se-á não somente prover, conforme determina o Decreto nº 6.949/2009, com 
status de Emenda Constitucional, recursos de acessibilidade necessários, como dar 
plena ciência ao educando e seus familiares das características da formação e atuação 
do profissional na habilitação pretendida. (BRASIL, DCNEB, 2013, p. 221). 
 

O acesso aos cursos da EPT não pode ser restringido por razão de deficiência. A ação de tal 

prática caracteriza discriminação e representa violação da dignidade e da legitimidade 

intrínseca ao ser humano.    

 O sujeito evadido S10-F-I6 (2020) solicita que os docentes do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho sejam mais “focados em dar sua aula, e expandir os 

conhecimentos dos alunos na matéria sem expressar o que o mesmo acha de futebol, religião e 

política.” Para Coelho (2014, p. 120), “o docente, juntamente com o discente, é um sujeito ativo 
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no processo pedagógico que envolve sua realidade social, política e ideológica em seu trabalho 

educativo”, no entanto, possui uma responsabilidade profissional específica que o coloca diante 

da exigência de atender a uma orientação para o planejamento e a execução das aulas. 

Compreende-se, contudo, que o estudante também apresenta responsabilidade nesse 

procedimento, sobretudo quando adulto e consciente de suas obrigações. 

Os professores que atuam nos Institutos Federais lecionam em todos os níveis e em 

diversas modalidades de ensino. Por essa razão, Gugelmin (2015) reconhece que conciliar o 

estilo e o método de ensinar de modo a atender a diversidade de estudantes, ao mesmo tempo 

em que se mantém um clima de trabalho é uma atribuição desafiadora para muitos docentes, 

principalmente, para os que atuam com estudantes que apresentam maior risco de fracasso 

escolar e evasão. Contudo, o docente precisa buscar assegurar ao estudante o direito a uma 

formação plena, que apresente os princípios atingidos “sobre os fenômenos e levá-lo, pelo 

método, a novas construções conceituais que tanto estruturam suas práticas quanto permitem 

criticá-las e superá-las, não só no plano da subjetividade, mas também das relações sociais.” 

(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 28). Todos esses aspectos possibilitam que o estudante 

aperfeiçoe sua leitura de mundo e sua atitude de cidadão de direito. 

Como se observa pelas colocações registradas, a instituição escolar como um todo 

precisa obter meios de estimular o aluno ao envolvimento e dedicação com seu processo de 

aprendizagem. Encontra-se no Documento Base (2007):         

 
Nesse processo educativo de caráter crítico-reflexivo, o professor deve assumir uma 
atitude orientada pela e para a responsabilidade social. Nessa perspectiva, o docente 
deixa de ser um transmissor de conteúdos acríticos e definidos por especialistas 
externos, para assumir uma atitude de problematizador e mediador no processo de 
ensino-aprendizagem sem, no entanto, perder sua autoridade nem, tampouco, a 
responsabilidade com a competência técnica. (BRASIL, DBEPT, 2007, p. 34). 
 

O professor necessita ter clareza que, no interior da escola, o foco principal é o estudante, e por 

conta disso precisa apresentar cuidado com o bem-estar do aluno dentro da instituição para que 

ocorra a formação plena do educando.   

 Um fator que tanto pode incentivar a permanência quanto a evasão, na visão do gestor 

G1 (2020), é a forma como as aulas do curso são planejadas pelos professores,  

 
A desintegração do curso a medida em que o estudante percebe que o professor da 
primeira aula do dia não conversa com o professor da segunda aula, ou que eles falam 
dos mesmos assuntos sem ter diálogo, isso também é um fator de desestímulo, então, 
a medida que o projeto do curso ele é pensado, ele é organizado como um todo, ele 
tem uma dinâmica de planejamento, de encontro dos professores, e o estudante 
percebe essas integrações, essas relações, isso também acaba sendo uma ação 
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importante, um fato importante para que o estudante se motive e prossiga diante das 
suas dificuldades. (G1, 2020). 
 

O planejamento e comprometimento docente contribui para uma educação de qualidade e faz 

com que o estudante tenha uma aprendizagem significativa, o que colabora com a permanência 

do aluno. Todavia, quando não há um planejamento conjunto dos professores do curso, tem-se 

aí uma possível causa de evasão.  

 Junto à interdisciplinaridade e flexibilidade, a contextualização assegura meios 

adequados à criação de significações, pois todo conhecimento significativo é contextualizado, 

elaborado e aplicado em contextos específicos. Uma aprendizagem contextualizada, de acordo 

com Moura (2007), supera a severidade dos conceitos científicos e confere fundamento ao 

assunto abordado, uma vez que o associa com as vivências anteriores e recentes dos alunos e 

professores. Dessa forma, a contextualização necessita ser percebida como uma técnica de 

“problematização das condições sociais, históricas, econômicas e políticas e para aplicar os 

saberes escolares. Isso supõe conhecer as limitações e potencialidades do conhecimento 

científico e tecnológico e suas relações com outros tipos de saberes.” (MOURA, 2007, p. 25). 

Assim, a contextualização é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem na EPT, 

pois integra a teoria ao saber da experiência profissional.  

Neste item, dentro da quarta variável interna, perspectivas dos sujeitos acerca das 

questões pedagógicas, teóricas e práticas, tratou-se da segunda categoria, dificuldades de 

aprendizagem e sugestões de mudanças, evidenciando algumas colocações dos sujeitos acerca 

das dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, como as dificuldades de 

ensino-aprendizagem resultante de formação anterior deficitária e problemas de relacionamento 

entre professor e aluno decorrentes da forma como as práticas pedagógicas ocorrem. Revelou-

se também sugestões de mudanças levantadas por sujeitos evadidos do curso em estudo e 

gestores, como complementação de estudos para os alunos, frequente atualização das aulas e 

dos currículos e políticas definidas de qualificação docente na EPT. Finaliza-se, assim, a 

subseção que retratou as perspectivas dos sujeitos da pesquisa sobre questões pedagógicas, 

teóricas e práticas.  

 

Nesta seção, divulgou-se os resultados das variáveis internas do objeto em estudo. Em 

relação à primeira variável, práticas em TIC utilizadas pelos sujeitos no processo de matrícula, 

constatou-se haver uma divergência entre os sujeitos, já que um grupo de estudantes 

ingressantes e sujeitos evadidos consideraram ter facilidade de acesso e uso das tecnologias da 
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informação, por isso também consideraram o processo de inscrição no site de ingresso muito 

simples e tranquilo. Contudo, no decorrer do estudo, expressivo número de participantes 

apresentou diversas críticas ao site e ao sistema de ingresso. A segunda variável interna, que 

tratou do acesso às informações necessárias para a realização da matrícula, demonstrou-se que 

um número significativo de sujeitos não consultou o edital do processo de ingresso e não obteve 

acesso ao PPC do curso.  

Em relação a terceira variável, percepções dos sujeitos acerca do processo de ingresso, 

os dados da primeira categoria indicam uma diversidade de influências, de objetivos e de 

expectativas entre os estudantes que ingressam no curso em estudo, o que torna difícil uma 

análise em relação aos aspectos de permanência e os fatores de evasão. Os dados sobre a 

segunda categoria, o conhecimento prévio apresentado pelos ingressantes e sujeitos evadidos 

sobre o curso, indicaram que, apesar de a maioria ter declarado possuir uma boa noção sobre o 

curso antes do ingresso, essa informação contrasta com o número expressivo de ingressantes 

que alegaram que o acesso às informações sobre as especificidades do curso teria influenciado 

em sua escolha, o que indica que os ingressantes não possuem uma ideia clara sobre o curso 

que estão iniciando. A terceira categoria, fatores relacionados ao processo de ingresso que 

podem ter colaborado com a evasão de estudantes do curso, os dados indicam: dificuldade para 

acompanhar o conteúdo das aulas pela falta de base pedagógica nos níveis anteriores de ensino-

aprendizagem, conflito de horário, trabalho/emprego, distância e a não identificação com o 

curso, relacionada à falta de conhecimento e orientação sobre o curso em que se está 

ingressando. Entre as propostas dos participantes da pesquisa para facilitar o Processo de 

Ingresso no IFSC e para melhorar a permanência dos estudantes no curso, como quarta e última 

categoria da terceira variável interna, as sugestões apontadas são: o site do IFSC ser mais 

acessível, mais divulgação das informações necessárias para o ingresso, apresentar as 

informações sobre cotas de forma mais clara, integrar as ferramentas de comunicação para a 

divulgação do processo seletivo, fornecer informações sobre os conteúdos teóricos e práticos 

dos cursos ofertados, flexibilidade do currículo e de horário para cursar as unidades 

curriculares, melhor divulgação das ações de assistência estudantil, das práticas de auxílio e dos 

projetos educacionais realizados pela instituição. 

Por fim, a quarta variável interna, perspectivas dos sujeitos acerca das questões 

pedagógicas, teóricas e práticas, os dados da primeira categoria indicam que quase todos os 

sujeitos evadidos entrevistados consideraram que os conteúdos teóricos e práticos do curso 

estão adequados e estruturados para o mundo do trabalho, porém, pela análise das demais 
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respostas, depreende-se que eles não possuem clara consciência do que o termo significa. Em 

contrapartida, os gestores afirmam que o atual PCC do curso apresenta uma formação para o 

mercado de trabalho, contudo, aos poucos está sendo alterado. Acerca da segunda categoria, as 

dificuldades encontradas pelos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, os dados 

indicam: problemas de ensino-aprendizagem resultante de formação anterior deficitária dos 

estudantes e problemas de relacionamento entre professor e aluno decorrentes da forma como 

as práticas pedagógicas ocorrem. Foram apresentadas também sugestões de mudanças, como 

complementação de estudos para os alunos, frequente atualização das aulas e dos currículos e 

políticas definidas de qualificação docente na EPT.  

 

Após a descrição e a análise prévia dos resultados das variáveis especificadas para dar 

conta do objetivo geral da pesquisa, retoma-se o pressuposto elencado quando tratada a 

problemática desta investigação. Reconhece-se a comprovação do pressuposto assumido para 

esta pesquisa de que grande parte dos ingressantes do curso técnico subsequente em estudo não 

recebeu orientação e nem teve acesso às informações referentes ao curso no qual estão 

iniciando. Dessa forma, os resultados demonstram que o desconhecimento acerca do tema e dos 

aspectos pedagógicos que constituem um curso técnico contribui para a evasão já no primeiro 

semestre do curso por falta de identificação com a área e/ou pelas dificuldades encontradas no 

processo pedagógico.  

Considerando que um dos objetivos dos mestrados profissionais, de acordo com a 

Portaria nº 60, de 20 de março de 2019, que dispõe sobre o mestrado e doutorado profissionais, 

no âmbito da CAPES, é habilitar profissionais para o desenvolvimento de “práticas avançadas, 

inovadoras e transformadoras dos processos de trabalho, visando a atender às demandas sociais, 

econômicas e organizacionais dos diversos setores da economia” (BRASIL, Portaria n.º 60, 

2019, p.1), refletiu-se sobre a elaboração de um produto educacional com base nos resultados 

gerais da pesquisa.  

Nesse sentido, pensou-se na criação de uma cartilha na modalidade escrita e audiovisual 

que traz esclarecimentos sobre os conhecimentos prévios necessários para acompanhar as aulas, 

orientações sobre carreiras possíveis, mundo do trabalho e outras informações pertinentes que 

contribuam para que o candidato ao Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 

faça uma escolha adequada de estudos, sendo este um indicador de permanência na instituição, 

o que o levará ao sucesso e, consequentemente, a progressão. 
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Este capítulo tratou da descrição e da análise prévia dos resultados obtidos no decorrer 

da pesquisa por meio da organização, mensuração e análise dos dados conquistados com a 

aplicação de questionário, entrevista e análise documental.  

Na primeira seção, foram apresentados e analisados os resultados da variável externa, 

configurada pelo perfil dos sujeitos ingressantes. Sobre o perfil dos ingressantes, verifica-se 

que são, em sua maioria, do sexo feminino e com idade acima dos 30 anos, além disso, possuem 

como escolaridade ensino médio realizado em instituição pública. Nessa relação, constata-se 

que a forma de ingresso predominante é ampla concorrência, embora a maior parte dos 

ingressantes proceda de escola pública. 

Na segunda seção, foram apresentados os resultados da variável externa perfil dos 

sujeitos evadidos, constatando-se semelhanças com o perfil dos estudantes ingressantes, ou seja, 

são do sexo feminino, com idade acima dos 30 anos e o ensino médio de escolaridade realizado 

em escola pública, declarando-se solteiras e com filhos, assim, entende-se que questões de 

gênero podem estar ligadas as causas de evasão do curso. Verificou-se também que ocupam 

posições de trabalho em grupos periféricos ou estão desempregadas e, em média, frequentam o 

curso por um mês, sendo que um número significativo de sujeitos realizou a matrícula, mas não 

frequentou nenhuma aula.  

Na terceira seção deste capítulo, foram descritos e analisados previamente os resultados 

das quatro variáveis internas do objeto de estudo, as quais foram organizadas em categorias 

para melhor depreender os fenômenos que as caracterizam. Assim, de modo sintético, os 

resultados da primeira variável, acesso às tecnologias no processo de matrícula, demonstraram 

uma divergência entre os sujeitos investigados já que um grupo indicou ter facilidade de acesso 

e uso das tecnologias e outro grupo apresentou diversas críticas ao site e ao sistema de ingresso 

no decorrer do estudo. Os dados também indicaram que um número significativo de sujeitos 

não consultou o edital do processo de ingresso e não acessou o PPC do curso.  

Os dados da segunda variável interna, acesso às informações para realização da 

matrícula,  indicaram também uma divergência em relação às informações disponíveis sobre o 

curso, já que um grupo de estudantes ingressantes declarou possuir uma boa noção sobre os 

aspectos do curso antes do ingresso, porém outro grupo alegou que o acesso às informações 

sobre as especificidades do curso, se encontradas no site do IFSC, teriam influenciado em sua 

escolha, o que indica que os ingressantes não acessam as informações ou não possuem uma 

ideia clara em relação ao que leem na internet sobre o curso que estão iniciando.  
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Os resultados da terceira variável interna, que trata da percepções dos sujeitos acerca do 

processo de ingresso,  evidenciam que os principais fatores de evasão relacionados ao ingresso 

apontados pelos estudantes são: dificuldade para acompanhar o conteúdo das aulas pela falta 

de base pedagógica nos níveis anteriores de ensino-aprendizagem, conflito de horário, 

trabalho/emprego, distância e a não identificação com o curso, relacionada à falta de 

conhecimento e orientação sobre o curso no qual estão ingressando. Nessa relação, em termos 

das propostas dos participantes da pesquisa para facilitar o Processo de Ingresso no IFSC e para 

melhorar a permanência dos estudantes no respectivo curso se destacam: desenvolver a 

acessibilidade do site da instituição, melhorar a divulgação das informações durante o processo 

de ingresso, divulgar de forma clara as informações sobre cotas, integrar as ferramentas de 

comunicação para a divulgação do processo seletivo, proporcionar informações sobre os 

conteúdos teóricos e práticos dos cursos ofertados, flexibilidade do currículo e de horário para 

cursar as unidades curriculares, melhor divulgação das ações de assistência estudantil, das 

práticas de auxílio e dos projetos educacionais realizados pela instituição.  

A terceira seção encerrou-se com os resultados da quarta variável interna, perspectivas 

dos sujeitos acerca das questões pedagógicas, teóricas e práticas, cujos dados indicam que quase 

todos os sujeitos evadidos entrevistados consideraram os conteúdos teóricos e práticos 

ministrados no curso adequados e estruturados para o mundo do trabalho, já os gestores 

concordam que o atual PCC do curso precisa ser qualificado para que possa ser condizente a 

uma formação para o mundo do trabalho e não para o mercado do trabalho. Acerca das 

dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, os estudantes apontam para 

problemas de ensino-aprendizagem resultante de formação anterior deficitária e problemas de 

relacionamento entre professor e aluno decorrentes da forma como as práticas pedagógicas 

ocorrem. Os estudantes e gestores apontam também como sugestões complementação de 

estudos para os alunos, frequente atualização das aulas e dos currículos e políticas definidas de 

qualificação docente na EPT.  

Por fim, após a descrição e análise prévia dos resultados encontrados, esses dados 

serviram para comprovar o pressuposto da pesquisa, justificando a necessidade de elaboração 

de um produto educacional com a finalidade de minimizar o problema elencado nesta pesquisa, 

cujo processo está relatado no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO V - PRODUTO EDUCACIONAL  

 

Esta pesquisa analisa os procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos 

estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal de 

Santa Catarina, Campus Florianópolis. A investigação buscou analisar de forma mais ampla 

como os procedimentos adotados atualmente no processo de ingresso do IFSC podem estar 

afetando as questões relacionadas à evasão, uma vez que determinadas informações podem 

influenciar diretamente na escolha ou não da realização da matrícula. 

A problemática da pesquisa é se a falta de orientação e informações prévias sobre o 

curso durante o processo de ingresso afeta o processo de evasão/permanência dos estudantes do 

curso técnico subsequente em Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Santa Catarina. 

Para a investigação optou-se por constituir grupos de sujeitos para a pesquisa, selecionando-se, 

como amostragem, os estudantes ingressantes do segundo semestre de 2020, o grupo de sujeitos 

evadidos nos anos de 2018 e 2019, e alguns Gestores de Ensino do Instituto Federal de Santa 

Catarina, Campus Florianópolis, com o objetivo de verificar se há uma convergência entre suas 

respostas e as vozes dos estudantes pesquisados. 

Como pesquisa principal definiu-se o estudo de caso, em seguida se elencou os grupos 

de variáveis verificadas por meio de análise de diferentes instrumentos. Os dados gerados pelo 

grupo de variáveis que estabelecia o perfil dos estudantes ingressantes e dos sujeitos evadidos 

do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho foram tratados quanti-   

qualitativamente em bases percentuais e apresentados por gráficos. Já os dados gerados pelas 

variáveis que identificaram a concepção dos sujeitos sobre o processo de ingresso, o acesso às 

informações, o uso das tecnologias da informação e comunicação e as perspectivas dos sujeitos 

acerca das questões pedagógicas e práticas, foram abordados qualitativamente por análise de 

conteúdo.  

A descrição dos dados gerados pela aplicação dos instrumentos indicou que 

considerável número de estudantes ingressantes evade durante a primeira fase do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho por fatores ligados à falta de informações sobre o curso 

anteriores ao ingresso, tanto relacionadas às unidades curriculares que serão estudadas quanto 

à atuação profissional. Sobre essa temática, o Documento de Área Ensino (2016), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), demonstra a 

valorização da criação de materiais e processos educacionais que compreendem a natureza das 

dificuldades da formação profissional e propõem soluções sintonizadas com as perspectivas 
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atuais da sociedade. Propondo atender a obrigatoriedade que os mestrados profissionais 

possuem de criar produtos educacionais, o artigo 3º do Regulamento Local do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (2018), institui que o Trabalho de 

Conclusão de Curso do Mestrado Profissional é composto por Relatório de Pesquisa e um 

Produto Educacional que possa ser de uso imediato.   

Para o Anexo ao Regulamento do Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica em Rede Nacional (2018, p. 24): 

 
O produto educacional deve ser planejado, desenvolvido e aplicado em contexto, 
momento no qual deverá ser avaliado e analisado pelo mestrando. Todos os produtos 
devem estar focados na melhoria dos processos de ensino no contexto da Educação 
Profissional e Tecnológica, seja em seus ambientes formais e não formais. Os 
produtos não devem focar no Ensino Superior e nem ter sua aplicação voltadas a ele. 

 
O Produto Educacional a ser desenvolvido pode ser um aplicativo educacional, um vídeo, uma 

sequência didática, um site, uma exposição, um blog, um equipamento, um panfleto, entre 

outros. 

 Perante o exposto acima, pensou-se na elaboração de um produto educacional com o 

intuito de levar informações aos interessados no Curso Técnico Subsequente em Segurança do 

Trabalho sobre as características do referido curso, entre as quais estão: perfil do trabalhador 

Técnico em Segurança do Trabalho, horário das aulas, duração do curso, o percurso didático-

pedagógico necessário à formação integral e os espaços profissionais em que o trabalhador 

Técnico em Segurança do Trabalho pode atuar. Nessa relação,  desenvolveu-se primeiramente  

uma cartilha escrita denominada Conhecendo o Curso Técnico em Segurança do Trabalho, com 

esclarecimentos fundamentais para que os candidatos tomem a decisão adequada de estudos, 

considerando o que está proposto do Projeto Pedagógico do Curso em termos de perfil 

profissional, aspectos pedagógicos, entre outros. Pensando em apresentar as informações 

presentes na Cartilha escrita eletrônica, de uma forma mais dinâmica e interativa ao candidato 

que busca o curso, pensou-se em uma linguagem audiovisual, por isso elaborou-se  um vídeo, 

intitulado Informações sobre o Curso Técnico em Segurança do Trabalho. 

Como terceiro  produto educacional3,  desenvolveu-se uma cartilha escrita eletrônica,  

com o objetivo de apresentar aos gestores da EPT e, principalmente, aos profissionais que atuam 

no processo de ingresso, os resultados encontrados durante o desenvolvimento da pesquisa que 

                                                 
3 Este produto foi elaborado por indicação dos integrantes da banca de defesa, conforme consta na ata de defesa, 
o qual foi elaborado, avaliado e enviado pós-defesa aos respectivos membros para validação. 
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apontam para os diversos fatores que podem estar de alguma forma impedindo os trabalhadores-

estudantes de ingressar e de permanecer no processo de ensino-aprendizagem da educação 

profissional. Nessa relação, a cartilha intitulada Ingresso - Permanência - Sucesso - Progressão 

no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, além de divulgar os resultados da 

pesquisa, traz também indicação de ações que podem ser qualificadas na prática da gestão da 

EPT. 

Incorporadas a categoria material textual, conforme documento de área-Ensino 

(BRASIL, CAPES, 2016), as cartilhas eletrônicas apresentam características informativas e 

explicativas que são divulgadas por meio de uma linguagem simplificada e de fácil 

entendimento.  Com o intuito de prender o interesse do público, as cartilhas fazem uso de 

indagações objetivas que dialogam com o interlocutor, seus textos utilizam cores relacionadas 

à segurança do trabalho e ao IFSC, e seus designs contém figuras e imagens. 

Integrada a categoria mídias educacionais, conforme documento de área-Ensino 

(BRASIL, CAPES, 2016), o vídeo aponta a possibilidade de trabalhar a comunicação pública 

em benefício do conhecimento das identidades e dos conteúdos pedagógicos dos cursos 

ofertados, observando-se, conforme estabelecem Almeida e Miranda (2020), o uso moderado 

de conteúdo textual e a utilização de vídeos de curta duração para estabelecer uma interação 

com o candidato a fim de proporcionar condições melhores de escolha de um curso. Essa 

interação possibilita que, antes do ingresso, o candidato verifique se o curso é realmente de seu 

interesse, pois o coloca em contato com a realidade do curso.  

As bases conceituais que alicerçam os fundamentos da  EPT sustentam a elaboração 

desses  produtos educacionais, uma vez que, compreende-se a dualidade educacional existente 

na sociedade e, por isso, defende-se uma proposta democrática de educação que se posicione à 

presença da dualidade histórica da educação brasileira, assumindo uma nova conduta em 

relação ao saber, ao fazer, ao ensinar e aprender, à avaliação, à gestão e à organização curricular, 

priorizando o desenvolvimento das diferentes capacidades humanas e da autonomia.   

Para remover a visão meritocrática e criar uma concepção democrática de educação, se 

pressupõe a consideração do acesso ao ensino público nos seus diversos fatores: ingresso, 

permanência, sucesso e progressão. Inserido nessa realidade, o processo de ingresso na Rede 

Federal de EPT precisa ser pensado pela problemática de possíveis relações que podem ser 

estabelecidas entre procedimentos adotados no ingresso e causas da não permanência dos 

estudantes no tempo de escolarização esperado.  
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A falta de conhecimento e orientação sobre o curso em que se está ingressando é um 

dos fatores da evasão relacionados ao ingresso, ocasionado por lacunas de comunicação entre 

a instituição e o público. Muitas vezes tal fato faz com que o estudante crie expectativas 

infundadas referentes à profissão ou instituição de ensino, o que pode provocar frustração com 

a realidade encontrada, desmotivando-o a seguir com os estudos. Esses fatos revelam o quanto 

é importante a informação ser clara e objetiva, bem como a necessidade de se melhorar a forma 

de divulgação dos dados dos cursos, como unidades curriculares, carga horária e detalhes do 

perfil profissional, estabelecendo uma interação com os candidatos. 

As elaborações dos produtos educacionais se desenvolveram com base nos resultados 

da pesquisa. Após sua finalização, deu-se início ao processo de avaliação dos produtos 

educacionais produzidos. 

 

5.1 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL   

 

Os produtos educacionais que apresentam informações aos interessados em ingressar no 

Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho,  cartilha eletrônica e o vídeo, foram 

avaliados por meio de um questionário, estruturado no aplicativo para elaboração de 

formulários eletrônicos, Google Forms, e enviado por e-mail no dia 21 de abril de 2021 para o 

grupo de sujeitos avaliadores, composto por estudantes matriculados na primeira fase do Curso 

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, estudantes evadidos do referido curso que 

participaram da pesquisa, Registradores Acadêmicos do Campus Florianópolis do IFSC e 

servidores lotados no DEING/PROEN na Reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina.  

O questionário de avaliação é constituído por 4 questões formuladas de modo que a 

identidade do respondente seja preservada, conferindo, assim, maior liberdade para o indivíduo 

expressar suas conclusões e sugestões. As perguntas realizadas por meio do formulário são as 

seguintes: 1 A qual grupo de participantes você pertence?; 2 Você considera que o conteúdo 

da cartilha e do vídeo sobre a profissão Técnico em Segurança do Trabalho é suficiente e está 

apresentado de forma clara?  Tem alguma sugestão para qualificar o conteúdo?; 3 Você 

considera que o conteúdo da cartilha e do vídeo sobre os aspectos pedagógicos (atividades 

teóricas, práticas etc.) do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho é suficiente 

e está apresentado de forma clara?  Tem alguma sugestão para qualificar o conteúdo?; e 4 

Você teria alguma sugestão para melhorar a linguagem, o design ou outro aspecto do texto 

escrito ou do vídeo?. Na questão 1, o participante deveria assinalar a qual grupo de sujeitos 
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avaliadores dos produtos educacionais pertence, enquanto as demais eram descritivas, sendo 2 

e 3 obrigatórias e a pergunta 4 classificada como não obrigatória.  

O instrumento de avaliação permaneceu aberto por quinze dias para o recebimento de 

respostas, entretanto, no dia 28 de abril de 2021, a pesquisadora principal verificou que nenhum 

membro do grupo de servidores lotados na DEING/PROEN da Reitoria do Instituto Federal de 

Santa Catarina havia respondido ao questionário, assim, encaminhou novamente o e-mail. 

Findado o período de quinze dias estabelecidos para o recebimento de respostas do questionário, 

constatou-se a não participação do referido grupo, dessa forma, removeu-se esses sujeitos como 

avaliadores dos produtos educacionais.   

As avaliações desses produtos educacionais que apresentam informações aos 

interessados em ingressar no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho foram 

realizadas por 23 (100%) participantes, entre estes: 11 (48%) são estudantes ingressantes 

matriculados no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, 9 (39%) são 

Registradores Acadêmicos do IFSC Campus Florianópolis e 3 (13%) são sujeitos evadidos do 

curso de Segurança do Trabalho. Para a descrição das avaliações obtidas pela aplicação do 

questionário, os avaliadores participantes são identificados pelos seguintes descritores: AP-1, 

AP-2, AP-3… AP-21 e AP-22. Exemplo de descrição para identificação: AP-15 (2021). 

Sobre a pergunta (2) Você considera que o conteúdo da cartilha e do vídeo sobre a 

profissão Técnico em Segurança do Trabalho é suficiente e está apresentado de forma clara? 

Tem alguma sugestão para qualificar o conteúdo?, praticamente todos os participantes 

avaliaram positivamente o conteúdo, o formato, a linguagem e o visual apresentados na cartilha 

e no vídeo. Como proposta para qualificar a cartilha, 2 (9%) avaliadores acreditam que o 

conteúdo deveria ser menos denso e o número de páginas deveria ser menor. No tocante a 

extensão da cartilha, resumiu-se ao máximo possível as informações que são necessárias para 

que um candidato ao curso realize adequadamente sua escolha, além disso, o sumário da cartilha 

possibilita que o sujeito leia primeiro as partes que julgar mais interessantes. Já em relação ao 

vídeo, 3 (13%) avaliadores sugerem melhorar a narração, 1 (4%) recomenda alterar a cor do 

link que aparece no vídeo para uma cor mais clara e 1 (4%) participante propõe a presença de 

docentes comentando sobre a estrutura física da instituição e a inclusão de depoimentos de 

egressos do curso. Chamou a atenção a recomendação efetivada pelo avaliador AP-18 (2021), 

“É preciso que o aluno tenha mais contato direto com equipamentos de calor, ruído e outros”. 

Em relação a essa fala, não fica claro se o comentário se refere a uma sugestão para a cartilha 

ou o vídeo, ou está relacionado a uma posição sobre às práticas pedagógicas desenvolvidas no 
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Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. 

Em relação à questão (3) Você considera que o conteúdo da cartilha e do vídeo sobre 

os aspectos pedagógicos (atividades teóricas, práticas etc.) do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho é suficiente e está apresentado de forma clara? Tem alguma sugestão 

para qualificar o conteúdo?, os resultados das avaliações de todos os participantes 

demonstraram que tanto a cartilha como o vídeo apresentam os aspectos pedagógicos do curso 

de forma didática, clara e objetiva. Para qualificar o conteúdo, o avaliador AP-9 (2021) sugere 

a inclusão de “mais exemplos práticos de cada unidade e apresentar um conteúdo mais jovem 

para chamar a atenção de um público entre os 20 e 30 anos, agregando esta faixa etária ainda 

pouco inserida”.  

Os dados desta pesquisa anteriormente demonstraram que a média de idade do público 

que procura o curso são de sujeitos entre 30 e 40 anos, no entanto, no desenvolvimento dos 

produtos educacionais houve a preocupação de escolha de imagens, cores, uso de fontes, 

animações e recursos gráficos que proporcionam o acesso pleno a todas as faixas etárias. Já o 

avaliador AP-10 (2021) recomenda “colocar na apresentação que alunos (a) com deficiência de 

qualquer natureza também pode estar fazendo curso, para inclusão de pessoas com mobilidade 

reduzida possa estar fazendo este curso de acordo com capacidade.” Segundo o documento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, DCNEB, 2013), nenhum 

curso ofertado pela EPT pode limitar seu acesso por motivos de deficiência, assim, todos os 

cursos precisam apresentar recursos de acessibilidade necessários para a inclusão de pessoas 

com deficiência.  

A pergunta não obrigatória (4) Você teria alguma sugestão para melhorar a linguagem, 

o design ou outro aspecto do texto escrito ou do vídeo? Possuía a intenção de recolher 

observações sobre os produtos educacionais não alcançadas com as questões anteriores. A 

maioria dos participantes declarou não possuir sugestão e elogiou os produtos desenvolvidos, 

demonstrando uma boa aceitação da cartilha e do vídeo pelos avaliadores participantes. Apenas 

cinco avaliadores contribuíram com propostas, as recomendações realizadas estão direcionadas 

para a melhoria da narração do vídeo, redução do tempo de duração do vídeo, resumo do 

número de páginas da cartilha, diminuição dos elementos gráficos e aumento do número de 

imagens. Entre as sugestões, destaca-se a de AP-9 (2021) ao mencionar que “a narração é 

interessante e os links são importantes, embora eles não apareçam no vídeo (seria interessante 

serem apresentados por mais tempo e mostrar nele como são as páginas da instituição)”. Isso 

porque, mesmo que o foco do vídeo seja passar informações aos interessados no Curso Técnico 
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Subsequente em Segurança do Trabalho sobre as características do referido curso, a proposta 

traz complementos que facilitam a compreensão do processo de ingresso da instituição e que 

auxiliam os candidatos que possuem dificuldades de acesso e uso das tecnologias de informação 

e comunicação, o que seria muito interessante para a instituição. 

Relacionado a esse assunto, as considerações de AP-7 (2021) para aperfeiçoar os 

produtos educacionais e “se tornar um material oficial da instituição, deveria ocorrer apenas a 

adequação quanto à identidade visual do IFSC, cores, logotipos, fontes e demais elementos que 

remetem e identificam a instituição.” Sobre esse fator, a cartilha foi elaborada em tons de verde 

simbolizando a cor da segurança do trabalho e o vídeo apresenta cores que contrastam com as 

imagens utilizadas.  

 Com a análise das respostas finalizadas, os produtos educacionais foram revisados após 

somadas as contribuições da banca de defesa da dissertação. Assim, a cartilha eletrônica sofreu 

uma readequação de modo a se aproveitar as sugestões para melhoria do material, e o vídeo foi 

revisado e recebeu novos elementos, adotando sugestões e comentários dos sujeitos de pesquisa 

sobre esse produto educacional. A versão final da cartilha  eletrônica Conhecendo o Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho pode ser verificada no Apêndice D e o link do vídeo 

Informações sobre o Curso Técnico em Segurança do Trabalho no Apêndice E.   

 A avaliação do terceiro produto educacional, cartilha eletrônica Ingresso - Permanência 

- Sucesso - Progressão no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho foi realizada 

por um questionário com 4 (quatro) questões, sendo as três primeiras de respostas obrigatórias 

e a quarta não-obrigatória, elaborado no aplicativo para o desenvolvimento de formulários 

eletrônicos, Google Forms. O formulário foi encaminhado por e-mail ao grupo de sujeitos 

avaliadores, formado por Registradores Acadêmicos do Campus Florianópolis do IFSC, 

servidores que atuam no ingresso e gestores de ensino do Campus Florianópolis do IFSC, e 

servidores lotados no DEIA e DEING/PROEN na Reitoria do Instituto Federal de Santa 

Catarina. 

 O questionário permaneceu aberto por uma semana e apresenta as seguintes perguntas: 

1 A qual grupo de participantes você pertence?; 2 Levando-se em conta o objetivo da cartilha 

e o público a que destina, você considera que o conteúdo da cartilha com os resultados 

encontrados na pesquisa e as ações indicadas para qualificar a prática da gestão da EPT são 

suficientes e estão apresentados de forma clara?  Você teria alguma sugestão para qualificar 

o conteúdo?; 3 Você considera que o conteúdo da cartilha apresenta os diversos fatores que 

podem estar dificultando de alguma forma o processo de ingresso e de permanência de 
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trabalhadores-estudantes no processo de ensino-aprendizagem da educação profissional de 

forma clara e suficiente? Com base na sua experiência, teria alguma sugestão para qualificar 

o conteúdo?; e 4 Você teria alguma sugestão para melhorar a linguagem, o design ou outro 

aspecto da cartilha?. Todas as questões foram desenvolvidas de modo a preservar a identidade 

do respondente e assim conferir maior autonomia na exposição de conclusões e sugestões. 

A avaliação do produto educacional foi feita por 15 (100%) participantes, entre estes: 8 

(53%) são Registradores Acadêmicos do IFSC Campus Florianópolis, 4 (27%) são servidores 

lotados no DEIA e DEING/PROEN na Reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina, 2 (13%) 

são servidores que atuam no ingresso do Campus Florianópolis do IFSC e 1 (7%) é Gestor de 

Ensino do Campus Florianópolis do IFSC. A descrição das avaliações obtidas na aplicação do 

questionário identifica os servidores avaliadores pelos seguintes descritores: SA-1, SA-2, SA-

3… SA-14 e SA-15. Exemplo de descrição para identificação: SA-15 (2021). 

Referente à questão (2) Levando-se em conta o objetivo da cartilha e o público a que 

destina, você considera que o conteúdo da cartilha com os resultados encontrados na pesquisa 

e as ações indicadas para qualificar a prática da gestão da EPT são suficientes e estão 

apresentados de forma clara?  Você teria alguma sugestão para qualificar o conteúdo?, todos 

os participantes avaliaram de forma construtiva o conteúdo da cartilha. Para qualificar a cartilha 

2 (13%) avaliadores propõem que o conteúdo textual seja menor, 1 (7%) avaliador considera 

que “esse trabalho deveria ser feito com outros cursos do IFSC” (SA-15, 2021) e 1 (7%) 

avaliador aconselha que as informações sejam apresentadas mais profundamente e não de forma 

resumida. 

Em relação à questão (3) Você considera que o conteúdo da cartilha apresenta os 

diversos fatores que podem estar dificultando de alguma forma o processo de ingresso e de 

permanência de trabalhadores-estudantes no processo de ensino-aprendizagem da educação 

profissional de forma clara e suficiente? Com base na sua experiência, teria alguma sugestão 

para qualificar o conteúdo?, todos os avaliadores participantes consideram que a cartilha 

expressa de forma clara e suficiente os fatores que podem estar impedindo o ingresso e a 

permanência no curso estudado. Como sugestão para qualificar o produto, 3 (20%) avaliadores 

indicam que a cartilha seja apresentada em outros formatos, como o servidor AS-6 (2021) que 

propõe “talvez apresentar em outras mídias que não sejam exclusivamente escrita.”, e 2 (13%) 

recomendam que a cartilha seja disponibilizada para toda a instituição. 

Sobre a questão (4) Você teria alguma sugestão para melhorar a linguagem, o design 

ou outro aspecto da cartilha, muitos participantes elogiaram o trabalho de desenvolvimento da 
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cartilha e reforçaram que seu conteúdo deveria ser divulgado para toda a instituição. Como 

sugestão, 3 (20%) avaliadores indicam a redução de textos e de páginas na cartilha.  

Após a análise das respostas  dos avaliadores e validação da banca, optou-se por manter 

o conteúdo original da cartilha eletrônica, sem redução do texto e páginas para não prejudicar 

a qualidade das informações, já que o percentual que fez essa indicação foi reduzido. Quanto à 

sugestão de elaboração da cartilha em outras mídias e demais sugestões, poder-se-á retornar 

mais adiante para dar continuidade a esses pontos,  pelo pouco tempo disponível neste momento 

para esse fim. Assim, a versão final da cartilha Ingresso - Permanência - Sucesso - Progressão 

no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho pode ser conferida no Apêndice F. 

Este capítulo apresentou os fundamentos dos produtos educacionais desenvolvidos e as 

bases teóricas que amparam sua criação, realizou-se também a descrição dos processos de 

avaliação dos produtos educacionais, introduzindo as sugestões feitas pelos avaliadores 

participantes.   

No próximo capítulo apresenta-se as considerações finais desta pesquisa.  
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CAPÍTULO VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral investigar os procedimentos que envolvem o 

processo de ingresso dos estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 

no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis. A investigação buscou analisar 

de forma mais ampla como os procedimentos adotados atualmente no processo de ingresso do 

IFSC podem estar afetando as questões relacionadas à evasão, uma vez que determinadas 

informações podem influenciar diretamente na escolha ou não da realização da matrícula. O 

pressuposto assumido foi o de que um número significativo de ingressantes do curso técnico 

subsequente em estudo não recebeu orientação adequada e nem teve acesso às informações 

sobre o curso durante o processo de ingresso. Para firmar o caminho percorrido, selecionou-se 

como referencial teórico as bases conceituais de educação profissional de cunho marxista dentro 

da qual se reforçam os conceitos de Politecnia, Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e 

de Educação Omnilateral. Discutiu-se também os conceitos de gestão, gestão escolar e gestão 

na EPT e a forma como essas práticas se relacionam com os mecanismos de evasão e 

permanência. Em termos metodológicos, definiu-se como pesquisa principal o estudo de caso, 

selecionando-se três grupos de sujeitos para investigação: estudantes ingressantes do segundo 

semestre de 2020, sujeitos evadidos nos anos de 2018 e 2019 e alguns Gestores de Ensino do 

Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis. Especificou-se as variáveis 

observadas pelo uso dos instrumentos questionário e entrevista, sendo que o grupo de variáveis 

que estabelecia o perfil dos estudantes ingressantes e dos sujeitos evadidos do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho originaram dados que foram tratados quanti-

qualitativamente em bases percentuais e apresentados por gráficos. O grupo de variáveis que 

identificavam a concepção dos sujeitos sobre o processo de ingresso, o acesso às informações, 

o uso das tecnologias da informação e comunicação e as perspectivas dos sujeitos acerca das 

questões pedagógicas, teóricas e práticas teve seus dados abordados qualitativamente por 

análise de conteúdo. 

Para alcançar o objetivo geral estabelecido para a pesquisa e comprovar o pressuposto 

definido para a investigação, definiu-se dois objetivos específicos, os quais são retomados aqui:  

a) identificar aspectos do perfil de dois grupos de sujeitos estudantes do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho e b) depreender a percepção de três grupos de sujeitos 

acerca dos procedimentos de ingresso e dos aspectos pedagógicos do Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho. 
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Ao se retomar de forma sintética os resultados do objetivo (a),  para  identificação do 

perfil dos estudantes ingressantes e sujeitos evadidos do Curso Técnico Subsequente em 

Segurança do Trabalho, observa-se que, de forma geral, ambos os grupos são compostos por 

mulheres, em idade ativa no setor produtivo e no mundo do trabalho, que concluíram o ensino 

médio em instituições públicas de ensino e estão há algum tempo afastadas dos bancos 

escolares, o que significa que o público que busca o curso é formado por trabalhadores-

estudantes que podem estar procurando uma formação profissional que possibilite a 

permanência no mundo do trabalho.  

Esse resultado vai ao encontro das discussões sobre o perfil do estudante da educação 

profissional trazidas por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), quando manifestam que, embora 

exista uma heterogeneidade etária, social e de visão de mundo entre o público que procura a 

EPT, o trabalho é uma realidade concreta na vida desses sujeitos, aspecto que impacta a forma 

como percebem e vivenciam a educação profissional. Esses dados também indicam que o curso 

está atendendo à função social dos Institutos Federais, conforme está posto na Nota Informativa 

nº 138 de 15 de julho de 2015 (BRASIL, NI 138, 2015), os quais devem buscar reduzir as 

desigualdades sociais mediante o acesso à educação profissional e tecnológica dos grupos 

considerados desfavorecidos. Porém, conforme as discussões teóricas e empíricas apresentadas 

ao longo deste texto sobre a evasão, depreende-se que as medidas de acesso não estão sendo 

seguidas por projetos que possam auxiliar esses sujeitos a permanecerem na instituição de 

forma que tenham sucesso em relação à aprendizagem proposta no currículo do curso para a 

formação desse trabalhador e para a sua progressão, tanto no mundo do trabalho como nos 

estudos, considerando as possibilidades da verticalização de formação possíveis nas instituições 

de educação pública. Essa problemática também está apontada nesta pesquisa, já que os dados 

demonstraram que 72% do total de evasão do curso ocorreu no primeiro semestre.  Nesse 

contexto, enfatiza-se que o IFSC precisa elaborar procedimentos de gestão que possam 

possibilitar conhecer seus estudantes, suas características e singularidades, para então com base 

nesses dados implementar e testar ações que possam minimizar ou reduzir as dificuldades que 

os diferentes grupos de sujeitos enfrentam ao adentrarem em um processo educativo de 

qualidade para a formação integral do trabalhador, conforme discussões realizadas ao longo 

deste texto.  

Em acréscimo, destaca-se que a principal forma de ingresso identificada no curso é por 

ampla concorrência, embora a grande maioria dos ingressantes venha de escola pública. Esse 

dado pode advir de duas circunstâncias: a) estudantes optaram por se inscrever por cotas e, ao 
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serem sorteados no início do processo, ocuparam uma vaga de ampla concorrência, deixando a 

reserva de vagas para outro candidato; b) sujeitos que têm direito ao ingresso por cotas estão se 

inscrevendo na opção ampla concorrência, reduzindo a sua possibilidade de ingresso, pois quem 

se inscreve por cotas participa do sorteio duas vezes. Descobrir o real motivo de esse fato estar 

ocorrendo demandaria um novo estudo, porém, cogita-se que seja decorrente de falhas na 

divulgação de informações sobre o sistema de cotas, durante o processo de ingresso, uma vez 

que alguns estudantes ingressantes manifestaram que o ingresso pelo sistema de cotas precisaria 

ser apresentado de forma mais compreensível para os candidatos interessados nos cursos da 

instituição.  Nesse sentido, qualificar esse processo de ingresso iria ao encontro da proposta de 

inserção à educação pública de estudantes com menor nível socioeconômico, conforme as bases 

conceituais da EPT, o Documento Base (BRASIL, DB, 2007) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, DCN EPTNM, 

2010), bem como ao que está proposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, (BRASIL. 

Lei nº 12.711, 2012) que estabelece as formas de ingresso nos cursos de graduação e técnico de 

nível médio nas instituições federais de ensino. 

Em relação aos resultados encontrados pela ação procedimental inserida no objetivo (b) 

depreender a percepção de três grupos de sujeitos acerca dos procedimentos de ingresso e dos 

aspectos pedagógicos do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho, verificou-se 

uma divergência em relação ao uso das tecnologias digitais no processo de matrícula, já que um 

grupo considerável de estudantes ingressantes e sujeitos evadidos do curso declarou ter 

facilidade de acesso e de uso dessas tecnologias, bem como considerou simples e tranquilo o 

processo de inscrição, porém, alguns participantes, entre ingressantes, sujeitos evadidos e 

gestores, manifestaram críticas à acessibilidade do site da instituição.  

Com base nessas colocações, levanta-se como hipótese de que muitos sujeitos com 

dificuldades de acesso e uso das tecnologias da informação possam estar sendo excluídos do 

processo, já que, ao tentarem se candidatar no curso, não conseguiriam completar o processo 

de inscrição e envio de documentos. Esse fato pode indicar uma contradição ao que está posto      

no documento das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, DCNEB, 

2013) ao apontar que uma proposta democrática de educação profissional deve conceber a EPT 

como um direito social do trabalhador ao conhecimento, dentro de uma proposta de educação 

omnilateral. Nessa perspectiva, é fundamental que a instituição de ensino pense em diferentes 

estratégias inclusivas para ampliar as possibilidades ao pleno acesso de todos os interessados 

ao ensino público federal e, de forma paralela, inseri-los no sistema de matrículas, introduzindo-
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os, na sequência, nas práticas sociais de letramento via tecnologias digitais, já que essas 

tecnologias têm se configurado essenciais nos processos de interação desde o campo social 

cotidiano até o da escolarização. 

Sobre esse assunto, Demo (2008) ao discutir temas sobre as “Habilidades do Século 

XXI”, manifesta que um dos desafios que surgem para a educação básica e geral é a carência 

de trabalhos que envolvam as novas práticas pedagógicas associadas às novas tecnologias. Para 

o autor, a fluência tecnológica [grifo no original] não pode ser utilizada como desculpa para a 

escola não abordar a reflexão em relação ao uso das tecnologias, uma vez que não se trata 

somente de produtos eletrônicos, eles também são resultados de processos históricos, políticos 

e econômicos. Outro ponto abordado pelo autor é o entendimento de que o domínio das novas 

tecnologias não é o equivalente a uma subordinação ou dependência do desenvolvimento 

tecnológico, e sim, uma apreensão desses conhecimentos e, portanto, uma ação como sujeito 

histórico. Nesse contexto, as instituições de educação profissional enfrentam o desafio que é 

utilizar as TIC para potencializar o processo de ingresso em uma sociedade cada vez mais 

conectada e, ao mesmo tempo, desigual nas oportunidades de acesso, já que a parcela mais 

pobre da população fica à margem desse processo por não estar inserida nos recursos que 

envolvem essas tecnologias digitais, configurando um processo de exclusão de sujeitos que 

poderiam estar no contexto educativo.   

Sobre os resultados relacionados à variável que trata do acesso às informações 

relevantes para a realização do processo de matrícula pelos sujeitos estudantes, constata-se que 

alguns estudantes ingressantes e sujeitos evadidos não realizaram a leitura do edital do processo 

de ingresso e que um relevante número desconhece o Projeto Pedagógico do Curso. Considera-

se que essas lacunas em termos de acesso aos textos de leitura para a matrícula no IFSC podem 

estar relacionadas, em termos de perfil dos estudantes do curso, ao fato de que os processos de 

matrículas até então realizados pelos sujeitos durante a educação básica fossem mais 

simplificados, com pouco ou sem uso de tecnologias digitais para esse fim. Por essa razão, para 

estudantes com pouca prática de letramento, textos mais complexos como editais, Projetos 

Pedagógicos e inclusive o próprio manuseio e leitura do site institucional, tornam-se barreiras 

difíceis de serem ultrapassadas, indo ao encontro dos resultados acima discutidos em termos do 

perfil dos sujeitos e do uso das TIC para a realização do processo de ingresso.  

Como consequência, etapas importantes do processo de ingresso são ignoradas, 

incidindo sobre as decisões do estudante quando inicia o curso. Esse dado corrobora com o 

conteúdo do Relatório do TCU (BRASIL, Acórdão nº 506, 2013), quando expõe que o modelo 
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de ingresso utilizado pelos Institutos Federais não contribui para que os candidatos obtenham 

informações suficientes sobre o curso que pretendem iniciar, cooperando com a evasão dos 

estudantes. Assim, reafirma-se que a instituição precisa realizar uma revisão dos procedimentos 

de ingresso e dos recursos de comunicação utilizados, uma vez que simplesmente dispor as 

informações não atende à demanda do público, o que evidencia a necessidade de uma 

ferramenta que integre as informações necessárias aos futuros ingressantes e facilite o seu 

acesso por ser disponibilizada em mídias de interesse do público em geral, buscando-se 

qualificar cada vez mais as formas de interação entre a instituição e o público em geral. 

Em relação à variável que trata das informações disponibilizadas sobre o curso, os 

resultados também indicam uma divergência de perspectiva entre os sujeitos. Isso porque entre 

os sujeitos ingressantes e evadidos um expressivo número afirmou ter clareza da proposta do 

curso, no entanto, em outro questionamento, a maior parte dos estudantes ingressantes 

manifestou que um melhor acesso às informações sobre as especificidades do curso durante o 

processo de ingresso teria influenciado em sua escolha de se candidatar ou não ao mesmo. Esse 

dado parece indicar que esses sujeitos não conseguiram fazer uma leitura qualificada do 

material disponibilizado no site institucional por demonstrarem um conhecimento superficial 

do curso no qual estão iniciando.  

Essa falta de entendimento do conteúdo disponibilizado sobre o curso é confirmada 

pelos gestores, para quem muitos estudantes ingressam com uma percepção equivocada do 

curso e do perfil do egresso, baseada em estereótipos e senso comum. Esse resultado vai ao 

encontro de Fredenhagem et al. (2012), ao afirmarem que as informações disponibilizadas 

mesmo que lidas, podem ser abstratas quando comparadas ao processo prático de ensino-

aprendizagem, podendo gerar apenas situações de experimentação profissional, criando tensões 

já que, ao compreenderem melhor a proposta pedagógica, optam pela evasão, como foi o caso 

de alguns sujeitos evadidos entrevistados. Esse resultado parece convergir com os resultados 

acima quando se trata das condições de acesso às informações do curso pelo público, bem como 

em relação às habilidades de letramento escrito e das tecnologias digitais pouco desenvolvidas 

pelo público que busca pela formação profissional nos IFs, já que os dados desta pesquisa 

convergem com as discussões dos autores acima apresentados.  

Esses dados apontam para a necessidade de a instituição qualificar sua comunicação 

pública, de forma que as informações sejam dispostas a esclarecer e a orientar ao público 

durante o processo de ingresso, especialmente, aqueles, conforme discutido nos resultados das 

variáveis externas, perfil dos sujeitos, apresentam dificuldade com determinadas práticas de 
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letramento, bem como com o uso das tecnologias. As informações apresentadas de forma clara 

e objetiva possibilitam uma melhor interpretação do conteúdo por parte dos candidatos, 

facilitando suas escolhas pela identificação, ou não com o curso, levando em consideração o 

que está apresentado no respectivo projeto pedagógico. Esse aspecto tem fundamental 

importância para que ocorra o ingresso no curso dos estudantes que tenham efetivo interesse no 

perfil do egresso e nos procedimentos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem para 

a sua formação. 

Os dados também apontaram que entre os fatores de evasão apresentados se destacam a 

dificuldade para acompanhar o conteúdo das aulas pela falta de base pedagógica nos níveis 

anteriores de escolarização, conflito de horário, trabalho/emprego, distância e a não 

identificação com o curso. Esse resultado dialoga com as variáveis anteriores em diversos 

aspectos, sendo que todos convergem com as discussões teóricas da EPT, em termos do 

dualismo educacional (CIAVATTA, 2005), expressando a relação histórica entre trabalho 

manual e trabalho intelectual, conforme Ramos (2008), em termos da oferta de educação rasa 

aos trabalhadores ou filhos de trabalhadores que frequentaram uma escola pública. Da mesma 

forma, apontam para a dificuldade de concretização do discurso de integração entre trabalho e 

educação exposto pelo Documento Base da EPT (BRASIL, DBEPT, 2007), já que a própria 

condição social coloca a necessidade do trabalho para a sobrevivência e, quando correlacionada 

a locais mais distanciados geograficamente, como condição de moradia, como apontado nos 

resultados das variáveis externas, torna-se um aspecto que dificulta a inserção educativa de 

qualidade. 

Dentro desses fatores de evasão, a dificuldade para acompanhar o conteúdo das aulas 

pela falta de base pedagógica nos níveis anteriores de escolarização converge com os resultados 

em que os sujeitos apontam que as dificuldades de aprendizagem corroboraram com a saída do 

curso, concordando com os gestores, ao afirmarem que muitos estudantes ingressam nesse nível 

de escolarização da EPT com habilidades pouco desenvolvidas em relação aos conteúdos 

elementares da formação geral da educação básica, provavelmente, decorrentes de seu capital 

econômico, social e cultural. Também podem convergir com a perspectiva dos estudantes 

relatadas na quarta variável interna, ao apontarem como causa de evasão problemas de 

relacionamento entre professor e aluno e uso de metodologias inadequadas em sala de aula.  

Todos esses aspectos pedagógicos constituem uma questão problemática dentro de uma 

proposta de formação integral, conforme as bases conceituais da EPT. Isso porque alguns 

apontamentos dos estudantes podem revelar uma percepção equivocada sobre a forma como  
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percebem as práticas pedagógicas, pois, ao virem de um processo de escolarização mais raso e 

também por buscarem uma formação profissional específica para o mercado, na lógica da 

competitividade, conforme discutido por Kuenzer (2007), podem considerar inadequada e 

muito difícil a metodologia apresentada pelo docente, especialmente, pelo fato de a educação 

politécnica utilizar a práxis (teoria-prática) para o desenvolvimento integral do sujeito estudante 

trabalhador.  

Esses resultados podem revelar também que não está sendo desenvolvida nos estudantes 

da educação profissional a consciência das diferenças pedagógicas implicadas na formação 

profissional para o mercado de trabalho e para o mundo do trabalho, conforme conceituações 

de Ciavatta e Ramos (2012). Isso porque a formação para o mundo do trabalho implica práticas 

pedagógicas que, além de qualificar o estudante para um trabalho específico no sentido histórico 

do trabalho, dentro do que o mercado estabelece, também possa inseri-lo na dimensão da 

cultura, da ciência e da tecnologia, para que ele possa entender as contradições econômicas e 

sociais estabelecidas historicamente pela lógica do capital, tornando-se apto a agir sobre essa 

realidade, na perspectiva de transformar a atual sociedade organizada em diferentes classes 

sociais.  Além disso, os próprios gestores reconhecem que o atual PPC do curso precisa ser 

qualificado para que tenha um enfoque pedagógico mais voltado ao mundo do trabalho, visando 

ao desenvolvimento de uma educação integral dos sujeitos, indo ao encontro dos estudos de 

Araújo e Rodriguez (2010), ao afirmarem que é possível uma ação consciente e transformadora 

a respeito do objeto de trabalho e das relações sociais.  

Esses dados apontam para a necessidade de se ampliar em nível institucional o que 

significa a formação omnilateral, em que a integralidade dos saberes deve levar em 

consideração, conforme os estudos de Moura (2007, p. 25), uma relação “entre o que é 

ensinado/aprendido e o conhecimento situado numa dada realidade”. Isso implica dizer que o 

adequado seria a instituição, como espaço formal de educação e como principal agência de 

mediação, conhecer melhor a realidade sócio-histórica e cultural do estudante, conforme propõe 

a pedagogia histórico-crítica apresentada por Saviani em suas várias obras, e, com base no 

conhecimento já existente do estudante, elaborar processos formativos mais individualizados, 

promovendo um deslocamento desses saberes até que ele consiga acompanhar os conteúdos e 

procedimentos propostos para o ensino-aprendizagem para a formação integral. 

Nessa relação, enfatiza-se a necessidade de os profissionais da educação se envolverem 

no processo formativo dos alunos, assumindo, conforme posto no documento  Políticas Públicas 

para a Educação Profissional e Tecnológica (2004), o “fortalecimento do pensar crítico, 
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criativo, com o uso e entendimento da tecnologia comprometida com o social” (BRASIL, 

PPEPT, 2004, p.50), organizando aulas comprometidas com a oferta de uma educação de 

qualidade para proporcionar aprendizagens significativas e contextualizadas que integrem a 

teoria ao saber da experiência pessoal e profissional e, assim, motive os estudantes à 

permanência, ao sucesso e à progressão.  

Para que esse projeto educativo possa ser efetivado é necessário que a formação 

pedagógica dos docentes esteja fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos da EPT. 

Torna-se, assim, obrigatório que a concepção histórico-crítica sustente a prática de ensino 

entrelaçada à teoria de aprendizagem sócio interacionista de Vygotsky, visto que as noções por 

ela apontadas estão articuladas aos princípios da tradição marxista que trazem o materialismo 

histórico e dialético como base. Também conhecida como teoria histórico-cultural, Vygotsky 

(1999) parte do pressuposto de que existe uma profunda conexão entre o biológico e o social e 

assim constrói um referencial teórico que pretende compreender a formação do psiquismo 

humano por meio das relações entre as funções mentais e as ações dos indivíduos. Essa 

abordagem destaca o princípio social do desenvolvimento pessoal porque percebe que as 

atividades sociais ou vivências são internalizadas, ou seja, são apreendidas pelos sujeitos por 

meio das funções mentais, e, assim, promovem a composição das funções psicológicas 

superiores.  

A teoria de aprendizagem sócio interacionista de Vygotsky concebe os homens como 

seres constituídos historicamente, fruto das relações com o social e com a natureza. A partir 

dessa temática, conforme Martins (2006), a teoria desenvolve relevantes subsídios teóricos para 

o entendimento do processo de ensino-aprendizagem por uma perspectiva psicológica que 

possibilita analisar o conhecimento como algo elaborado segundo comportamentos mediados 

socialmente na interação entre sujeito-objeto. Nesse sentido, a interação social no ambiente 

escolar passa a ser compreendida como uma premissa essencial para a apreensão e construção 

do conhecimento pelo estudante e o papel da mediação, social ou instrumental, torna-se 

fundamental para o processo pedagógico por possibilitar a internalização da troca social entre 

estudantes e docentes. Sobre esse aspecto, constata-se que o professor é um mediador 

indispensável no processo de aprendizagem por possuir o papel de orientar seus alunos no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Por essa razão, quando o docente 

incentiva o diálogo, a troca de informações, a confrontação de ideias, o compartilhamento de 

responsabilidades e a colaboração entre colegas, ele está assegurando experiências sólidas e 

significativas para a construção do conhecimento compartilhado, uma vez que, conforme 
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Vygotsky (19994), as relações entre indivíduo e objeto do conhecimento são concretizadas por 

meio dos outros.  

Perante o exposto acima, verifica-se que para o docente da educação profissional 

desenvolver seu papel de mediador e qualificar o processo de ensino-aprendizagem em uma 

perspectiva de formação integral, é fundamental que seja inserido nas bases conceituais da EPT, 

já que, conforme estudos empíricos desenvolvidos por Felippe (2019) e Felippe e Valer (2020), 

a maior parte dos docentes da EPT investigados não conhece os conceitos subjacentes à 

pedagogia histórico-crítica e nem consegue elaborar práticas pedagógicas com base nesses 

fundamentos. Em acréscimo, os docentes da formação geral, advindos das licenciaturas, 

conhecem pressupostos teóricos das práticas pedagógicas, diferentemente dos docentes da 

formação técnica, os quais não foram inseridos nesses saberes no decorrer do seu processo de 

formação, nem  após seu ingresso no IFSC. As informações apontadas refletem “o histórico de 

fragmentação, improviso e insuficiência de formação pedagógica que caracteriza a prática de 

muitos docentes da educação profissional” (MACHADO, 2008, p.15), uma vez que muitas 

políticas emergenciais de qualificação docente acabam assumindo um caráter permanente na 

realidade brasileira. 

A institucionalização e integração da EPT pela Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, 

(BRASIL, Lei nº 11.741, 2008) promoveu pesquisas e debates em relação ao estabelecimento 

de uma política ampla e contínua de formação de professores para a educação profissional. 

Dentro dessa perspectiva, a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, (BRASIL, 

Res. CNE/CEB nº 6, 2012) ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, determina no Art. 40 que os docentes da EPT apresentem 

como formação inicial cursos de graduação ou programas de licenciatura. Para os docentes 

graduados que se encontram em efetivo exercício e não possuem licenciatura são reservadas 

três possibilidades de conseguir uma formação equivalente: pós-graduação lato sensu; 

reconhecimento dos saberes profissionais aos docentes com mais de 10 anos de atividade 

estável comprovada na educação profissional ou por uma segunda licenciatura. Como visto, a 

resolução reconhece que os cursos de licenciatura são essenciais para a profissionalização 

docente por serem espaços privilegiados para o desenvolvimento de pedagogias adequadas às 

                                                 
4 Para o autor, o Nível de desenvolvimento real compreende o conjunto conhecimento consolidado, ou seja, aquilo 
que o sujeito de aprendizagem é capaz de resolver utilizando seu conhecimento de forma autônoma. Já o Nível de 
desenvolvimento potencial é o conjunto de atividades que a criança não consegue realizar sozinha, mas que, com 
a ajuda de alguém que lhe dê algumas orientações adequadas (um adulto ou outra criança mais experiente), ela 
consegue resolver. Dessa forma, a Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial.  
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características da EPT, além disso, possibilitam a troca de experiências, a construção da uma 

reflexão acerca da prática pedagógica docente, pensar as relações de trabalho, consolidar o elo 

ensino-pesquisa-extensão, entre outros aspectos que oportunizam uma prática pedagógica 

cotidiana voltada à formação integral do sujeito trabalhador. 

Com o propósito de consolidar princípios e objetivos e estruturar programas e ações, 

uma Política Nacional de Formação de Professores foi instituída pelo Decreto 8.752, de 9 de 

maio de 2016, (BRASIL, Decreto 8.752, 2016). Nesse documento, o Art. 12 apresenta 

iniciativas que devem ser seguidas pelos programas e ações que constituem o Planejamento 

Estratégico Nacional, entre elas está o incentivo a elaboração de projetos pedagógicos que 

promovam uma concepção curricular própria para a formação de docentes para a EPT e outras 

modalidades de ensino. O Art. 15 estabelece serviços de avaliação, regulação e supervisão da 

educação profissional e superior para a completa efetivação das diretrizes curriculares que 

determinam a formação dos profissionais da educação básica. 

No decorrer do ano de 2016, ocorrem mudanças no cenário econômico, social e político 

do país que causam um retrocesso nos avanços conquistados para a democratização do acesso 

a EPT e voltam a refletir o histórico cenário de conflito entre projetos societários. Em 16 de 

fevereiro de 2017, foi promulgada a Lei nº 13.415, que propõe a Reforma de Ensino Médio em 

subdivisões denominadas itinerários formativos, mas não estabelece um programa que permita 

o desenvolvimento de trajetórias de formação docente para a EPT. A Resolução nº 2, de 20 de 

dezembro de 2019, (BRASIL, Res.nº 2, 2019) determina as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e delineia a Base Nacional 

Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Estabelece entre os 

fundamentos apresentados no Art.5 que a política de formação docente pode aproveitar cursos 

e experiências profissionais anteriores desde de que tenham sido realizadas em instituições de 

ensino, em outros exercícios de professor ou no campo da Educação. O Art. 21 da referida 

Resolução define que os docentes graduados e não licenciados podem conseguir a habilitação 

para o magistério realizando 760 horas de formação pedagógica.  

Dando prosseguimento à implementação de um projeto de formação de professores que 

vai contra ao desejado pelo campo progressista da educação, a Portaria nº 24, de 19 de janeiro 

de 2021 (BRASIL, Portaria nº 24, 2021) institui o Sistema Nacional de Reconhecimento e 

Certificação de Saberes e Competências Profissionais (Re-Saber), destinado a certificar sujeitos 

com mais de dezoito anos que apresentem a escolaridade mínima exigida para participar do 

processo da docência. O Re-Saber é formado por um conjunto de procedimentos de cunho 
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educativo que pretendem, entre outras demandas, atender a questão da certificação profissional 

para poder exercer a docência na EPT ao fomentar o reconhecimento e a certificação de 

profissionais com notório saber e a certificação de licenciatura para a educação profissional 

concedida a profissionais graduados que realizaram complementação pedagógica, conforme 

definido pelo inciso IV do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, LDB, 1996). 

Como se observou nas colocações acima, a insuficiência de concepções teóricas fixas e 

de políticas públicas abrangentes e regulares tem definido os projetos de formação docente na 

história brasileira. Especialmente na educação profissional e tecnológica, há um embate entre 

o grupo que acredita que para ensinar só é preciso saber fazer e o grupo que defende que educar 

não consiste na mera transferência de conhecimentos empíricos por meio de conteúdos 

fragmentados e teoricamente vazios. Relacionado a essa questão, considera-se que esses 

aspectos poderiam estar causando desencontros nas práticas pedagógicas tanto nas atividades 

docentes como nas perspectivas dos estudantes, por não entenderem a finalidade de 

determinadas práticas organizadas. Sobre esse assunto, Johann (2012) alerta que o 

conhecimento dos fatores que originam esses problemas é essencial para ampliação da 

qualidade de ensino, assim como garantia do acesso, sucesso e progressão do estudante na 

instituição escolar. No entanto, manifesta que as escolas muitas vezes não realizam uma 

reflexão acerca da premência de redimensionar suas práticas e verificar se o andamento das 

aulas de seus docentes está de acordo com uma proposta educativa de formação integral para 

suscitar a motivação do estudante. 

Com relação a essa problemática, torna-se fundamental frisar o importante papel dos 

gestores à frente da instituição escolar e destacar que o principal objetivo da gestão escolar é 

produzir condições para que os professores possam realizar um bom desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. Para ultrapassar a limitação da fragmentação e da 

descontextualização é preciso que a gestão tenha consciência crítica e possibilite o 

desenvolvimento de ações articuladas e consistentes que, conforme expõe Lück (2015), 

determinam profundas modificações na forma de planejar e orientar o ato de educar, o que 

implicaria em uma concepção de práxis educativa elaborada com o trabalhador-estudante e não 

para o trabalhador-estudante. Por meio desse pressuposto, cabe às instituições de ensino, como 

principal agência de mediação, a responsabilidade de realizar ações discutidas e planejadas para 

a formação docente que estabeleçam espaços para debates, reflexões e práticas coletivas que 

visam à superação das dificuldades que impedem o processo de aprendizagem. 
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 Ainda sobre a evasão por dificuldade de aprendizagem, destaca-se que as sugestões 

apresentadas pelos participantes da pesquisa ressaltam que para aplacar essa causa é 

fundamental que a instituição amplie as ações, programas e projetos voltados para o estudante, 

envolvendo-os em projetos de nivelamento, monitoria, tutoria e atendimento ao aluno 

acompanhados por equipe multidisciplinar, além disso, os docentes devem ser conscientizados 

da importância de retomarem os conteúdos essenciais para o aprendizado no curso, 

possibilitando que o estudante tire dúvidas e estude em sala de aula. Essas medidas devem ser 

amplamente divulgadas durante o processo de ingresso para que o candidato tenha 

conhecimento das obras, programas e projetos desenvolvidos pela instituição para sua 

permanência, sucesso e progressão.  

Os resultados que indicam evasão relacionada ao conflito de horário, trabalho/emprego 

e distância demonstram que a instituição precisa refletir sobre melhorias no atendimento da 

Política de Assistência Estudantil (BRASIL, Decreto n.º 7.234, 2010) e implementar 

procedimentos que minimizem os problemas de evasão associados, como o estabelecimento de 

flexibilização dos horários, disponibilização de auxílios, vale transporte, entre outras medidas 

que necessitam de ampla divulgação durante o processo seletivo de ingresso, nas mais diversas 

mídias e meios de comunicação, atendendo à heterogeneidade social, econômica e etária dos 

candidatos, contribuindo, assim, para a facilitação do processo de ingresso, pensando-se nas 

necessidades para que se efetive a permanência pelo sucesso do aprendizado dentro de um 

projeto de educação que dê as condições para a progressão do trabalhador tanto no mundo do 

trabalho como para a continuidade do seu processo de formação.  

 

Após as discussões apresentadas, retoma-se os dados das pesquisas empíricas descritas 

no item estado da arte para se estabelecer um diálogo, ao se observar que os resultados desta 

pesquisa convergem com alguns dados daquelas pesquisas empíricas. Em relação ao perfil dos 

participantes, o fato de serem trabalhadores-estudantes também é apontado por Fredenhagem 

et al. (2012), Figueiredo (2014), Coelho (2014) e Ribeiro (2019), constata-se, no entanto, que 

o gênero predominante nas pesquisas mencionadas é masculino e a idade média é inferior a 30 

anos, o que diverge do perfil apresentado nesta análise. O desfecho da variável que trata do 

acesso às informações relevantes para a realização do processo de matrícula pelos sujeitos 

estudantes vai ao encontro dos resultados apresentados por Ambrosini (2019) que indicam a 

necessidade de desenvolvimento de estratégias de orientação aos candidatos durante o processo 

de ingresso, para assim contribuir com a permanência, sucesso e progressão. Sobre as 
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perspectivas dos sujeitos acerca das questões pedagógicas, teóricas e práticas, em relação aos 

fatores de evasão ligados ao processo de ingresso identificados, observou-se que a dificuldade 

para acompanhar o conteúdo das aulas se revela também como fator de evasão nas pesquisas 

de Figueiredo (2014) e Coelho (2014), o conflito de horário aparece em Fredenhagem et al. 

(2012) e Bastos e Gomes (2014), trabalho/emprego se apresenta em Fredenhagem et al. (2012), 

Figueiredo (2014) e Ribeiro (2019), a distância da instituição de ensino é revelada como fator 

de evasão em Ribeiro (2019) e a não identificação com o curso é apontada como motivador de 

evasão em Fredenhagem et al. (2012), Figueiredo (2014), e Ribeiro (2019). Salienta-se que não 

foram encontradas pesquisas empíricas que abordassem a problemática investigada. 

 

Com base nos resultados apontados e discutidos, enfatiza-se a importância de as 

informações sobre as especificidades do curso serem disponibilizadas de forma clara e dinâmica 

durante o processo de ingresso para que o candidato realize sua escolha de forma consciente, 

sendo este um princípio para permanência na instituição, o que o levará ao sucesso e, portanto, 

à progressão. Dentro desse contexto, indica-se a pertinência da cartilha ‘Conhecendo o Curso 

Técnico Em Segurança do Trabalho’, na modalidade escrita e audiovisual, produzida durante a 

pesquisa e divulgada como produto educacional, pois o resultado de sua validação demonstrou 

que a cartilha possui uma orientação didática e objetiva que facilita a compreensão das 

informações relativas ao curso pelo público interessado no ingresso. A divulgação da cartilha 

contribui para que o candidato tenha acesso a informações relevantes sobre o curso e tome a 

decisão mais adequada antes da realização da matrícula, contribuindo para a redução do número 

de evasões no primeiro semestre ligadas à falta de identificação com a área e/ou pelas 

dificuldades encontradas no processo pedagógico. 

 

Após todo esse processo de investigação, descrição e análise dos resultados, conclui-se 

que muitos estudantes ingressam no curso subsequente em estudo oferecido pelo IFSC sem 

conhecer as características do curso, especialmente, os aspectos pedagógicos teóricos e práticos 

que o compõe o que contribui para a evasão ainda no primeiro semestre por falta de 

identificação com a área e/ou por obstáculos expressos no processo de ensino-aprendizagem. 

As discussões aqui apresentadas poderiam servir como subsídio para se entender a evasão de 

outros cursos da educação profissional, especialmente, quando se trata dos cursos técnicos 

subsequentes. Isso porque, diferentemente dos cursos técnicos integrados, os subsequentes são 

mais curtos, implicando em pouco tempo para que os estudantes se apropriem de práticas de 
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aprendizagem mais complexas, necessárias quando se trata de uma formação mais ampla em 

que os saberes vão além dos conhecimentos técnicos específicos, mas sim engloba saberes que 

provêm das bases científico-tecnológicas e sócio históricas. 

 Dessa forma, e como apontam todos os dados, reforça-se que somente as políticas de 

acesso não garantem a inclusão efetiva do estudante no processo de aprendizagem. Necessário 

se faz que as políticas de acesso sejam seguidas pelo desenvolvimento de políticas de 

permanência, as quais devem levar em consideração a realidade sócio-histórica e cultural de 

cada estudante a fim de se pensar em  práticas de acolhimento e, de forma paralela, práticas 

pedagógicas para que ocorra o sucesso da aprendizagem do conteúdo e dos procedimentos 

propostos no curso, para assim garantir a conclusão qualificada, refletindo as condições para a 

sua progressão, seja no contexto profissional, seja na verticalização dos estudos.  

 

Para expandir a temática relacionada ao objeto de estudo, apresenta-se algumas 

sugestões para futuras investigações, como, por exemplo, a reprodução desta pesquisa com 

outros cursos da Educação Profissional e Tecnológica; o estudo sobre permanência e evasão 

dos ingressantes pelo sistema de cotas na EPT; uma análise sobre a divergência encontrada 

entre estudantes ingressantes matriculados em cursos técnicos subsequentes que provém de 

escolas públicas e a predominância da forma de ingresso por ampla concorrência; a avaliação 

da divulgação das informações sobre o sistema de cotas durante o processo de ingresso; uma 

investigação sobre a implicação da EPT em ingressantes que estavam afastados há um tempo 

dos bancos escolares; a análise sobre o Processo de Ingresso do IFSC em tempos de Pandemia 

do Vírus Covid-19, entre outros. 

 

Ressalta-se que o desenvolvimento desta pesquisa se defrontou com algumas limitações, 

a principal delas foi o contexto de isolamento social ocasionado pela Pandemia do Vírus Covid-

19 que obrigou a modificar a aplicação presencial dos instrumentos de pesquisa para on-line, o 

que, por sua vez, dificultou o contato com os sujeitos da pesquisa e ocasionou o não retorno de 

muitas solicitações de participação, incluindo o da Direção de Ensino do IFSC Campus 

Florianópolis. Outra dificuldade, dessa vez relacionada a validação do produto educacional, foi 

a não participação dos servidores lotados na DEING/PROEN da Reitoria do Instituto Federal 

de Santa Catarina, considerado um grupo relevante para a validação da cartilha. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUJEITOS ESTUDANTES MATRICULADOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “PROCESSO DE INGRESSO DO 
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO 
FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC): UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ACESSO 
- PERMANÊNCIA - SUCESSO - PROGRESSÃO”, desenvolvida pela pesquisadora Daiana 
da Rosa Ferreira sob orientação da Professora Doutora Salete Valer, para o curso de Pós-
Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em 
Rede Nacional, realizado junto ao Centro de Referência em Formação e EaD (CERFEAD) do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 

Esta pesquisa visa a investigar os procedimentos que envolvem o processo de ingresso 
dos estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal 
de Santa Catarina, Campus Florianópolis. Busca-se com esta investigação compreender melhor 
como os procedimentos adotados atualmente pela instituição em relação ao processo de 
ingresso podem estar afetando as questões relacionadas à evasão. Em outras palavras, como 
podem interferir em aspectos relacionados à escolha do curso e afetar os estudantes nas suas 
decisões em relação à evasão/permanência pela falta de informações e orientação quanto aos 
rumos profissionais que se deseja seguir. 

Em acréscimo, esta pesquisa se justifica pelo fato de que as pesquisas sobre evasão 
escolar na educação profissional brasileira têm apresentado uma alta porcentagem de 
entrevistados que mencionam os fatores ligados à falta de informações sobre o curso anteriores 
ao ingresso como o principal motivo de evasão. Porém, poucos estudos se dedicam a aprofundar 
essa temática, revelando a necessidade de se compreender melhor quais são exatamente os 
fatores que geram a evasão do estudante no início dos estudos.  

Este projeto foi submetido e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por 
meio da Plataforma Brasil, conforme protocolo número 4.109.335. CEP é um colegiado 
interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 
educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade 
e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Esta 
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
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Federal de Santa Catarina – UFSC.  
A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e os procedimentos utilizados 

obedecem aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme estabelecido na 
Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos princípios éticos e da proteção 
aos participantes de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. No caso desta pesquisa, o risco 
é mínimo. Alguma questão específica da entrevista ou do questionário pode, eventualmente, 
causar algum mal-estar no momento de respondê-los. Para evitar esse risco, não haverá 
nenhuma questão obrigatória para ser respondida e que impeça acessar a pergunta seguinte. 
Outros riscos que podem ocorrer são: cansaço, fadiga e aborrecimento ao longo da pesquisa. 
Para refrear esses riscos, você poderá interromper a entrevista, sempre que sentir necessidade. 
Você também tem a liberdade de se recusar a participar ou de desistir de sua participação na 
pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para você. No entanto, solicitamos sua 
colaboração para que possamos obter melhores resultados na pesquisa.  

Caso, involuntariamente, a pesquisa gere algum tipo de dano, material ou imaterial, 
devidamente comprovado em decorrência desta pesquisa, você será indenizado de acordo com 
a legislação vigente. 

Reforçamos ainda que, conforme previsto na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 
Saúde, todo participante fica resguardado pelos seguintes direitos:  

I - ser informado sobre a pesquisa;  
II - desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer 
prejuízo; 
III - ter sua privacidade respeitada; 
IV – ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; 
V – decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as 
informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública; 
VI – ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da 
Lei; e  
VII – o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua 
participação na pesquisa. 

A sua participação na pesquisa consiste em responder a um questionário organizado 
online de 22 questões. Este questionário busca verificar a sua concepção acerca dos 
procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos estudantes no Curso Técnico 
Subsequente em Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Santa Catarina. As informações 
obtidas por meio da coleta de dados serão utilizadas para alcançar o objetivo da pesquisa e a 
produção de trabalhos acadêmicos, resguardando ou divulgando sua identidade.  

Garantimos também que os resultados da pesquisa serão de livre acesso aos participantes, 
respeitando a preservação da identidade ou divulgando-a conforme manifestado pelo 
participante. Garantimos ainda que você será acompanhado pela pesquisadora responsável 
durante todas as etapas da pesquisa e terá toda a assistência necessária. Você não terá nenhum 
tipo de despesa por participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de pagamento 
por sua participação, pois a pesquisa será realizada em seu local de trabalho/estudo e/ou 
moradia, não gerando gastos. No entanto, caso você venha a ter algum gasto com transporte ou 
alimentação em decorrência desta pesquisa, suas despesas serão ressarcidas pela pesquisadora. 

Esperamos que, futuramente, os resultados deste estudo sejam usados em benefício de 
outras pessoas, uma vez que há exigência que, ao final do curso, os mestrandos elaborem um 
produto educacional. Nesse sentido, pretende-se como principal produto educacional 
desenvolver um Script de Perguntas e Respostas sobre o Curso Técnico em Segurança do 
Trabalho para que seja uma ferramenta que auxilie o candidato com esclarecimentos e 
orientações para que o curso escolhido seja o que mais se adeque a seus interesses e 
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necessidades. Após acessar as informações o candidato voltará para a página de ingresso, onde 
ele pode continuar sua inscrição ou optar por outro curso.  

 Quaisquer publicações que resultarem desta pesquisa manterão a garantia de sigilo e 
preservarão a identidade e a privacidade dos participantes, a não ser que seja de seu desejo 
identificar-se conforme opção supracitada.  

Informamos ainda que você receberá uma via, de igual teor deste documento, assinada 
pelo participante de pesquisa (ou seu representante legal) e pela pesquisadora, que será 
rubricada em todas as páginas por ambos. 

Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida 
para a participação nesta pesquisa. 

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos 
adicionais. Sempre que necessário, você poderá entrar em contato com a pesquisadora principal, 
mestranda Daiana da Rosa Ferreira, pelo telefone (48) 996027972, e-mail daiaddr@gmail.com 
ou com a pesquisadora responsável, orientadora, Profa. Dra. Salete Valer, pelo telefone (48) 
996089308, e-mail salete.valer@ifsc.edu.br, ou nos endereços listados abaixo. 
 

A assinatura deste termo de compromisso será realizada digitalmente, clicando na caixa de 
diálogo ‘Declaro que aceito participar desta pesquisa’. Comando pelo qual o pesquisador terá acesso 
às informações prestadas.  

 
Autorização para participação 
 

 Eu ______________________________________, portador(a) do documento de identidade RG 
número ___________________, abaixo assinado li este documento e obtive todas as informações que 
julguei necessárias para me sentir esclarecido(a) e optar por livre e espontânea vontade a participar da 
pesquisa intitulada “PROCESSO DE INGRESSO DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE NO 
CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC): UM 
ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ACESSO - PERMANÊNCIA - SUCESSO - PROGRESSÃO”.  

 
⏯ Declaro que aceito participar desta pesquisa  

 

 

 

______________________________ 
Pesquisador principal 

  
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Participante da pesquisa (ou representante legal) 
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Nome da Pesquisadora principal: Daiana da Rosa Ferreira 
Departamento Acadêmico da Saúde e Serviços – DASS 
Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis 
Av. Mauro Ramos, 950, Centro 
CEP: 88020-300 
Telefone: (48) 3211-6079 
 
Nome da Orientadora (Pesquisadora responsável): Professora Salete Valer, Dra. 
Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Florianópolis-Continente 
Rua 14 de julho, 150, Coqueiros 
CEP: 88075-010 - Florianópolis - SC 
Telefone: (48) 3877-8400 
Área/setor: Linguagem e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

165 

 

 

  

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO 
SUBSEQUENTE EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

 
 

Esse questionário é um instrumento utilizado no projeto de pesquisa intitulado “PROCESSO 

DE INGRESSO DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS 

DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC): UM ESTUDO SOBRE A 

RELAÇÃO ACESSO - PERMANÊNCIA - SUCESSO - PROGRESSÃO”, realizada pela 

mestranda Daiana da Rosa Ferreira para o Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica. Não há a necessidade de identificação do formulário, portanto as informações 

fornecidas não serão ligadas aos nomes dos participantes. O questionário possui perguntas 

abertas e fechadas, pedimos que faça um relato da sua vivência pessoal diante do assunto 

pesquisado no momento do preenchimento das questões abertas. 

 

Pesquisa sobre o ingresso no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho. 

 

1.Idade: 

(   ) Entre 18-20 anos 

(   ) Entre 21-25 anos 

(   ) Entre 26-30 anos 

(   ) Entre 31-35 anos 

(   ) Entre 36-40 anos 

(   ) Entre 41-45 anos 

(   ) Mais de 45 anos 

 

2. Gênero: 

(   ) Feminino 
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(   ) Masculino 

 

3. Escolaridade:  

(   ) Ensino Médio regular em escola pública 

(   ) Ensino Médio regular em escola privada 

(   ) Ensino Médio CEJA/ENSEJA 

(   ) Curso Superior 

 

4. Você possui facilidade de acesso e uso das tecnologias de informação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Um pouco 

 

5. A forma pela qual você mais recebe informações no seu dia a dia? 

(   ) E-mail pessoal. 

(   ) E-mail comercial. 

(   ) Telefone móvel- WhatsApp. 

(   ) Redes sociais. 

(   ) Outro.______________________________________________ 

 

6. Como ficou sabendo do curso? 

(   ) Propaganda em rádio/tv/jornal. 

(   ) Redes Sociais. 

(   ) Site do IFSC. 

(   ) Amigos. 

(   ) Familiares. 

(   ) Outro:______________________________________________ 

 

7. Você já conhecia o Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC? 

(   ) Não 

(   ) Sim, já fiz um curso ou conheço alguém que já realizou um curso na instituição. 
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8. Leu o edital com as informações para fazer a inscrição? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Li um pouco. 

 

9.  Leu o projeto pedagógico do curso que fica na aba documentos, no site do IFSC-

Florianópolis, antes de fazer a inscrição? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Li um pouco. 

 

10.  Como foi o processo de realizar a inscrição no site de ingresso do IFSC? 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Muito simples. 

(   ) Apresentei dificuldade para saber em qual cidade ficava o IFSC que oferecia o curso. 

(   ) Não consegui encontrar o turno das aulas. 

(   ) Foi difícil compreender se poderia me inscrever pelo processo de cotas. 

(   ) Foi complicado saber qual o tipo de cota mais adequado ao meu caso. 

(   ) Muito trabalhoso e precisei da ajuda de um amigo ou parente. 

(   ) Muito complicado e precisei ligar ou ir no IFSC para ter informações. 

(   ) Foi outra pessoa que realizou minha inscrição. 

(  ) Outro:________________________________________________________________ 

 

11. Quando realizou a inscrição, você sabia o que faz um Técnico em Segurança do Trabalho? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Um pouco. 

 

12. No momento da inscrição no curso, você sabia da necessidade de realizar projetos 

integradores em empresas fora do horário de aula e de fazer um Estágio Obrigatório no final do 

curso, em empresa pública ou privada, para ter o diploma? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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(   ) Sabia um pouco. 

 

13. Você sabia que o estudante do curso técnico precisa aprender a desenvolver pesquisa 

bibliográfica, escrever textos mais formais como   projetos de pesquisa, relatórios de atividades 

práticas como estágio, projeto integradores, trabalhos em equipe, apresentações orais em forma 

de seminários?   

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Sabia um pouco. 

 

14. Você tinha conhecimento do tempo de duração do curso antes de realizar a matrícula? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

15. Conhecia o objetivo do curso antes de realizar a matrícula? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

16. Caso você tivesse as informações acima no momento da inscrição, elas teriam influenciado 

a sua escolha por esse curso? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Talvez 

 

17. Como ficou sabendo que foi selecionado para o curso? 

(   ) Recebi o e-mail do IFSC. 

(   ) Olhei no Sistema de Resultados no site do IFSC. 

(   ) Um amigo ou parente me avisou. 

(   ) Liguei para o IFSC para ter essa informação. 

(   ) Outro:_________________________________________________ 

 

18. No momento da matrícula você: 

Marque todas que se aplicam. 
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(   ) Apresentou todos os documentos exigidos no edital. 

(   ) Não sabia da exigência de fotos e realizou matrícula condicional, entregando depois. 

(   ) Não lembrava se tinha se inscrito por algum tipo de cota. 

(  ) Não sabia da exigência de apresentar o Histórico de Ensino Fundamental para quem se 

inscreveu por cotas de escola pública. 

(   ) Não conhecia a exigência de comprovar que tomou a vacina da rubéola para mulheres até 

40 anos, fazendo matrícula condicional e entregando depois. 

(   ) Não tinha conhecimento da necessidade de apresentar o documento original e uma cópia 

para a conferência com o original. 

( ) Desconhecia quais os documentos de renda eram necessários para a apresentação na 

comissão de análise, para quem se inscreve por cota de escola pública com renda inferior a um 

salário mínimo e meio por pessoa da família. 

(  ) Outro:________________________________________________________________ 

 

19. O que você que espera do curso? 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Uma formação integral, consciente e crítica, que traga novos conhecimentos para a minha 

vida. 

(   ) Inserção profissional. 

(   ) Que o currículo seja atualizado, contextualizado e significativo, voltado para a realidade. 

(   ) Elevação da escolaridade. 

(   ) Ter uma educação profissional, científica e tecnológica de qualidade. 

(   ) Aumento da empregabilidade e salarial. 

(   ) Poder contribuir efetivamente para a transformação da sociedade. 

(   ) Uma formação profissional e cidadã fundamentada no ensino, na pesquisa e na extensão, 

fomentando sua participação em intercâmbios, atividades científicas, culturais e desportivas 

(   ) Outros:_______________________________________________________________ 

 

20. Por que você escolheu esse curso?  

_________________________________________________________________________ 

 

21. Em sua opinião, seria importante para os ingressantes do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho terem mais informações sobre o curso antes de realizarem a matrícula?  
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_________________________________________________________________________ 

 

22. Você tem alguma sugestão para melhorar/facilitar o processo de inscrição e matrículas nos 

Cursos Técnicos do IFSC?  

_______________________________________________________________________

 
Respostas:  
 
20. Por que você escolheu esse curso?  

EI-1 (2020) Sempre gostei da área. 

EI-2 (2020) Pelo fato de algumas disciplinas serem parecidas com a do técnico em enfermagem. 

EI-3 (2020) Por que foi o que mais me identifiquei. 

EI-4 (2020) Para ter uma formação e também aprender a realizar as tarefas com segurança. 

Também auxiliar os colegas a se prevenir de acidentes no trabalho. 

EI-5 (2020) Para poder auxiliar pessoas nas empresas para que sigam normas. 

EI-6 (2020) Sempre tive vontade e já havia tentado uma vez. Trabalho em um hospital e convivo 

com frequência com EPIs. E me preocupo com a segurança de todos. 

EI-7 (2020) Pois já tinha o Tecnólogo na área e gostaria de aperfeiçoar meus conhecimentos. 

EI-8 (2020) Uma formação ampla profissional. 

EI-9 (2020) Para cuidar do bem estar e da qualidade de vida das pessoas. 

EI-10 (2020) Complemento do conhecimento, pois trabalho em área correlata. 

EI-11 (2020) Por ser uma instituição de qualidade. 

EI-12 (2020) Porque eu me identifiquei, pelo fato de trabalhar com o público. 

EI-13 (2020) Me interessei pela área quando trabalhava em um shopping, vi umas colegas de 

trabalho falando sobre CIPA e coisas relacionadas. Não sabia bem o que era, pesquisei, me 

interessei, vi uma oportunidade no IFSC, me inscrevi e fiquei muito feliz quando consegui. 

EI-14 (2020) Para aprimoramento e aperfeiçoamento profissional. 

EI-15 (2020)  Já conhecia uma pessoa formada e estava procurando uma nova área de trabalho. 

EI-16 (2020) Porque acredito na melhoria e combate e prevenção de acidentes de trabalho. 

EI-17 (2020) Extensão do currículo.  

EI-18 (2020) Sempre tive interesse desde quando atuava em indústria, via como atuava o 

técnico de segurança e acabei tendo interesse na área.  

EI-19 (2020) Pelo campo de trabalho 
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EI-20 (2020) Me identifico, gosto do novo, do desafio, e ainda poder contribuir com melhorias 

através do trabalho prestado, além de informações passadas adiante sobre a importância de um 

trabalho seguro. 

EI-21 (2020) Sou técnica em Farmácia e trabalho no Hospital e observo o trabalho da segurança 

dos colaboradores e me interessei. 

EI-22 (2020) Tenho interesse na área. 

 
21. Em sua opinião, seria importante para os ingressantes do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho terem mais informações sobre o curso antes de realizarem a matrícula?  

EI-1 (2020) Sim. 

EI-2 (2020) Sim. 

EI-3 (2020) Sim ,seria importante! 

EI-4 (2020) Sim. 

EI-5 (2020) Sim e as informações existentes devem ser de mais fácil acesso. 

EI-6 (2020) Sim. 

EI-7 (2020) Sim. Muito importante. 

EI-8 (2020) Toda informação é válida. 

EI-9 (2020) Eu o considero um Curso Técnico com o nome auto explicativo, porém, informação 

sempre é importante. 

EI-10 (2020) Não, acredito que isto é um dever do aluno de buscar informação do que quer. 

EI-11 (2020) Sim, quanto mais informações, melhor. 

EI-12 (2020) Sim, mais quem tem essa necessidade de pesquisa. 

EI-13 (2020) Acho importantes não só para esse curso, mas para todos em geral. Pesquisar, 

saber mais sobre o curso desejado influência para não se frustrar futuramente. 

EI-14 (2020) Não. 

EI-15 (2020) Acredito que sim. 

EI-16 (2020) Acho que alguns tópicos, mais chamativos da área. 

EI-17 (2020) Sim. 

EI-18 (2020) Sim, talvez um vídeo dando uma introdução sobre os assuntos abordados e todo 

o empenho necessário para conclusão do curso, para que realmente saia um excelente 

profissional. Acho que muitas pessoas desistem no meio do curso porque não tem ideia de todo 

o conteúdo estudado. 

EI-19 (2020) Acredito que sim. 

EI-20 (2020) Sim. 

EI-21 (2020) Sim, acho importante. Mas o curso está muito bem explicado no site do IFSC. 

EI-22 (2020) Sim.  
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22. Você tem alguma sugestão para melhorar/facilitar o processo de inscrição e matrículas 

nos Cursos Técnicos do IFSC?  

EI-1 (2020) Não. 

EI-2 (2020) Tudo certo. 

EI-3 (2020) No momento não. 

EI-4 (2020) Mais detalhes sobre o curso. 

EI-5 (2020) Acho que está bem explicado a forma como fazer a inscrição! 

EI-6 (2020) Mais clareza sobre as informações de cotas. 

EI-7 (2020) O portal ter mais facilidade em realizar as matrículas. 

EI-8 (2020) Não. 

EI-9 (2020) Acho que assim está bom. 

EI-10 (2020) Para mim foi tranquilo. 

EI-11 (2020) Nenhuma no momento. 

EI-13 (2020) Não. 

EI-14 (2020) Não tive dificuldades em encontrar as respostas para minhas dúvidas, então não 

tenho sugestões. Ouvi boatos de que quem entra por cotas ou precisa de auxílio financeiro da 

instituição tem dificuldades para seguir com o processo, por ser confuso e pouco intuitivo. 

EI-15 (2020) Está ótimo. 

EI-16 (2020) Não. 

EI-17 (2020) Não. 

EI-18 (2020)  Na página principal, home, poderia estar mais visível a opção cursos e dentro da 

pasta as opções de cursos oferecidos dentro de cada modalidade e um ícone verde informando 

quais cursos estão com inscrições abertas, já dando a possibilidade de inscrição na própria aba. 

Ao final da inscrição já ter a descrição dos documentos necessários para a matrícula, e data da 

primeira chamada, e conforme as chamadas vão acontecendo poderia ir atualizando a data da 

próxima chamada caso seu nome não estivesse selecionado. Estas informações estaria dentro 

do campo minha inscrição, onde poderíamos acessar a qualquer momento para ver se nosso 

nome está na chamada concluída. 

EI-19 (2020) Aperfeiçoar as aulas síncronas e assíncronas. 

EI-20 (2020) Talvez dar uns exemplos na parte do sistema de cotas. 

EI-21 (2020) Para mim está perfeito. 

EI-22 (2020) Não ! Achei o processo prático e rápido.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
ENTREVISTA ALUNOS EVADIDOS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “PROCESSO DE INGRESSO DO 
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO 
FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC): UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ACESSO 
- PERMANÊNCIA - SUCESSO - PROGRESSÃO”, desenvolvida pela pesquisadora Daiana 
da Rosa Ferreira sob orientação da Professora Doutora Salete Valer, para o curso de Pós-
Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em 
Rede Nacional, realizado junto ao Centro de Referência em Formação e EaD (CERFEAD) do 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 

Esta pesquisa visa a investigar os procedimentos que envolvem o processo de ingresso 
dos estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal 
de Santa Catarina, Campus Florianópolis. Busca-se com esta investigação compreender melhor 
como os procedimentos adotados atualmente pela instituição em relação ao processo de 
ingresso podem estar afetando as questões relacionadas à evasão. Em outras palavras, como 
podem interferir em aspectos relacionados à escolha do curso e afetar os estudantes nas suas 
decisões em relação à evasão/permanência pela falta de informações e orientação quanto aos 
rumos profissionais que se deseja seguir. 

Em acréscimo, esta pesquisa se justifica pelo fato de que as pesquisas sobre evasão 
escolar na educação profissional brasileira têm apresentado uma alta porcentagem de 
entrevistados que mencionam os fatores ligados à falta de informações sobre o curso anteriores 
ao ingresso como o principal motivo de evasão. Porém, poucos estudos se dedicam a aprofundar 
essa temática, revelando a necessidade de se compreender melhor quais são exatamente os 
fatores que geram a evasão do estudante no início dos estudos.  

Este projeto foi submetido e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por 
meio da Plataforma Brasil, conforme protocolo número 4.109.335. CEP é um colegiado 
interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 
educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade 
e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Esta 
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e os procedimentos utilizados 
obedecem aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme estabelecido na 
Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos princípios éticos e da proteção 
aos participantes de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. No caso desta pesquisa, o risco 
é mínimo. Alguma questão específica da entrevista ou do questionário pode, eventualmente, 
causar algum mal-estar no momento de respondê-los. Para evitar esse risco, não haverá 
nenhuma questão obrigatória para ser respondida e que impeça acessar a pergunta seguinte. 



174 

 

Outros riscos que podem ocorrer são: cansaço, fadiga e aborrecimento ao longo da pesquisa. 
Para refrear esses riscos, você poderá interromper a entrevista, sempre que sentir necessidade. 
Você também tem a liberdade de se recusar a participar ou de desistir de sua participação na 
pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para você. No entanto, solicitamos sua 
colaboração para que possamos obter melhores resultados na pesquisa.  

Caso, involuntariamente, a pesquisa gere algum tipo de dano, material ou imaterial, 
devidamente comprovado em decorrência desta pesquisa, você será indenizado de acordo com 
a legislação vigente. 

Reforçamos ainda que, conforme previsto na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 
Saúde, todo participante fica resguardado pelos seguintes direitos:  

I - ser informado sobre a pesquisa;  
II - desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer 
prejuízo; 
III - ter sua privacidade respeitada; 
IV – ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; 
V – decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as 
informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública; 
VI – ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da 
Lei; e  
VII – o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua 
participação na pesquisa. 

A sua participação na pesquisa consiste em uma entrevista oral, de forma presencial, a 
qual será gravada em áudio pela própria pesquisadora, respeitando os direitos acima 
listados. As informações obtidas por meio da coleta de dados serão utilizadas para alcançar o 
objetivo da pesquisa e a produção de trabalhos acadêmicos, resguardando ou divulgando sua 
identidade conforme uma das indicações abaixo: 

(   ) Autorizo a minha identificação, os pesquisadores poderão utilizar meu nome ao citar 
minhas falas em trabalhos acadêmicos; 

(   ) Não autorizo a minha identificação, os pesquisadores não poderão utilizar meu nome 
ao citar minhas falas em trabalhos acadêmicos. 

Garantimos também que os resultados da pesquisa serão de livre acesso aos participantes, 
respeitando a preservação da identidade ou divulgando-a conforme manifestado pelo 
participante. Garantimos ainda que você será acompanhado pela pesquisadora responsável 
durante todas as etapas da pesquisa e terá toda a assistência necessária. Você não terá nenhum 
tipo de despesa por participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de pagamento 
por sua participação, pois a pesquisa será realizada em seu local de trabalho/estudo e/ou 
moradia, não gerando gastos. No entanto, caso você venha a ter algum gasto com transporte ou 
alimentação em decorrência desta pesquisa, suas despesas serão ressarcidas pela pesquisadora. 

Esperamos que, futuramente, os resultados deste estudo sejam usados em benefício de 
outras pessoas, uma vez que há exigência que, ao final do curso, os mestrandos elaborem um 
produto educacional. Nesse sentido, pretende-se como principal produto educacional 
desenvolver um Script de Perguntas e Respostas sobre o Curso Técnico em Segurança do 
Trabalho para que seja uma ferramenta que auxilie o candidato com esclarecimentos e 
orientações para que o curso escolhido seja o que mais se adeque a seus interesses e 
necessidades. Após acessar as informações o candidato voltará para a página de ingresso, onde 
ele pode continuar sua inscrição ou optar por outro curso.  

 Quaisquer publicações que resultarem desta pesquisa manterão a garantia de sigilo e 
preservarão a identidade e a privacidade dos participantes, a não ser que seja de seu desejo 
identificar-se conforme opção supracitada.  

Informamos ainda que você receberá uma via, de igual teor deste documento, assinada 
pelo participante de pesquisa (ou seu representante legal) e pela pesquisadora, que será 
rubricada em todas as páginas por ambos. 
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Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida 
para a participação nesta pesquisa. 

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos 
adicionais. Sempre que necessário, você poderá entrar em contato com a pesquisadora principal, 
mestranda Daiana da Rosa Ferreira, pelo telefone (48) 996027972, e-mail daiaddr@gmail.com 
ou com a pesquisadora responsável, orientadora, Profa. Dra. Salete Valer, pelo telefone (48) 
996089308, e-mail salete.valer@ifsc.edu.br, ou nos endereços listados abaixo. 
 
Florianópolis, 17 de julho de 2020.
 
Nome da Pesquisadora principal: Daiana da Rosa Ferreira 
Departamento Acadêmico da Saúde e Serviços – DASS 
Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis 
Av. Mauro Ramos, 950, Centro 
CEP: 88020-300 
Telefone: (48) 3211-6079 
 
Nome da Orientadora (Pesquisadora responsável): Professora Salete Valer, Dra. 
Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Florianópolis-Continente 
Rua 14 de julho, 150, Coqueiros 
CEP: 88075-010 - Florianópolis - SC 
Telefone: (48) 3877-8400 
Área/setor: Linguagem e Comunicação 
 
 
 

 

A assinatura deste termo de compromisso será realizada digitalmente, clicando na caixa de 
diálogo ‘Declaro que aceito participar desta pesquisa’. Comando pelo qual o pesquisador terá acesso 
às informações prestadas.  

 
Autorização para participação 

 Eu ______________________________________, portador(a) do documento de identidade RG 
número ___________________, abaixo assinado li este documento e obtive todas as informações 
que julguei necessárias para me sentir esclarecido(a) e optar por livre e espontânea vontade a 
participar da pesquisa intitulada “PROCESSO DE INGRESSO DO CURSO TÉCNICO 
SUBSEQUENTE NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (IFSC): UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ACESSO - PERMANÊNCIA - 
SUCESSO - PROGRESSÃO”.  
 

⏯ Declaro que aceito participar desta pesquisa  
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ENTREVISTA COM EGRESSOS EVADIDOS DO CURSO TÉCNICO 

SUBSEQUENTE EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Dados do respondente 

Sexo:                                              Idade:              Estado Civil:                                 
 Filhos: 

Escolaridade:                                                             Profissão: 

Mês/ano de início do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho: 

Mês/ano do abandono do Curso Técnico em Segurança do Trabalho: 

(O entrevistado que não lembrar do período exato deverá responder a data aproximada) 

 

Perguntas: 

1  O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do 
Trabalho no IFSC Campus Florianópolis? 

2   Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações 
no processo de realização da sua matrícula? 

3  Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma 
noção em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso?  

4    Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo 
com as práticas do Mundo do Trabalho?  

5  Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as 
aulas? 

6  Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 

7 Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da 
tecnologia necessária e busca de informações? 

8 Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso?
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Entrevistas: 

 
(S1-F-I6) 
 
Idade: 54 anos 
Escolaridade: Ensino Superior (Gestão de Turismo) 
Estado Civil: Divorciado 
3 filhos 
Profissão: Desempregado 
Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no mês de fevereiro de 2019 e 
abandonou em março do mesmo ano. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
O que mais influenciou a me inscrever foi querer ser aluna do IFSC. Eu também tinha uma amiga 
que estava fazendo um curso de segurança do trabalho em uma outra instituição, a gente sempre 
conversava sobre o curso. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
O site do IFSC é muito complicado para encontrar as informações e trava muito, eu tive um pouco 
de dificuldade. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Não li, mas eu me informei pelo site do IFSC, na página que fala sobre os cursos. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Sim. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Não tive nenhum obstáculo para acompanhamento das aulas. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Eu sinceramente vi que não tinha nada a ver com meu perfil. Eu não me identifiquei com o curso. 
Sinceramente o meu interesse era entrar IFSC, porque eu tinha interesse, aliás eu tenho né, em 
aulas de espanhol. Aí nesse meio tempo surgiu a vaga de aula de espanhol e me convidaram aí eu 
optei pelo espanhol. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Eu gostaria que as informações da matrícula fossem mais fáceis de encontrar, pois o acesso ao 
ingresso, ao curso que tu quer e depois ao sorteio, a gente não consegue entender direito. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
São poucas vagas para muitos candidatos, aí quem realmente quer ingressar não consegue, então 
eu acredito que o IFSC precisa ser mais rígido no ingresso, chamar só quem realmente quer fazer 
o curso e controlar melhor as faltas dos estudantes, pois as pessoas acabam não valorizando a 
instituição. 
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(S2-F-I1) 
 
Idade 24 anos 
Escolaridade: Ensino Médio 
Estado Civil: Solteiro 
Sem filhos 
Profissão: Aux. Administrativo 
Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no mês de fevereiro de 2019 e 
abandonou em abril do mesmo ano. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Escolhi por ser gratuito e ser perto da minha casa. E também é uma área que tem bastante emprego, 
que é fácil de aprendizado e fácil acesso para o trabalho. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Eu achei um pouco difícil pois o sistema sempre dava falha, ou não dava de ver as matérias ou não 
atualizava. Só foi complicado achar a sala em que tinha que levar os documentos, que era o DASS. 
Pessoas novas na escola não sabem onde fica a localização da sala. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso?  
Não, mas tive ajuda de um dos alunos e os professores sempre auxiliavam. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Sim, as aulas práticas, a oportunidade de visitar as empresas que escolhemos pra fazer o trabalho 
final. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Sim, o horário, porque eu saia 6 horas do trabalho e era muito difícil conseguir chegar antes do 
início das aulas, eu chegava sempre já tendo passado 20 minutos de aula e em 20 minutos eu já 
perdia bastante coisa. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
O horário do curso estava me deixando extremamente cansada, pois saia tarde do trabalho e do 
curso, aí acordava cedo no outro dia.  
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
O site do IFSC precisa ser um pouco melhor, não travar tanto. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Mais horários flexíveis, pois quem se inscreve trabalha e não são todos que podem começar desde 
as 18:20. 
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(S3-F-I5) 
 
Idade 43 anos 
Escolaridade: Ensino Médio (Abandonou na metade um Curso Técnico em Administração e um 
Técnico em RH, ambos no SENAC) 
Estado Civil: Solteiro 
2 filhos 
Profissão: Assistente Administrativo 
Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no final do mês de março de 
2019 e abandonou no final de abril do mesmo ano. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Para ter uma formação técnica, não era o que eu gostaria de fazer. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Não tive dificuldades. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso?  
Não, mas eu tenho um amigo formado que possui uma empresa de consultoria, então eu tinha uma 
noção. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho?  
Não sei dizer. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Nas primeiras aulas eu vi que não ia conseguir acompanhar a turma, pois eles estavam muito 
adiantados nos conteúdo. Principalmente por ser deficiente auditivo severo e na época eu estava 
sem aparelhos, então também não conseguia ouvir nada dos que os professores falavam. Eu avisei 
a turma, mas não conseguir ouvir e ainda entrar com atraso só piorou a situação. 
Você recebeu alguma orientação do Núcleo de Acessibilidade Educacional? Eles te procuraram 
ou a coordenação do curso te encaminhou para conversar com eles? 
Acredito que não, mas sinceramente não lembro. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Na segunda aula quando começou química eu já desinteressei completamente, pois a turma já 
estava adiantada. Eu entrei com um mês e meio de atraso, em uma terceira e quarta chamada e os 
professores também não deram muita bola por eu estar entrando depois. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Não 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Eu acredito que tem que ser dada uma atenção maior aos alunos que entram depois, nas chamadas 
mais tarde, pois já perdemos aulas e não conseguimos acompanhar. A coordenação pediu para eu 
pegar os conteúdos com os colegas, mas eles só diziam que não tinha passado nada de importante, 
além disso, os professores também não se preocuparam com isso. 
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(S4-M-I2) 
 
Idade: 28 anos,  
Escolaridade: Ensino Médio 
Estado Civil: Solteiro 
Sem Filhos 
Profissão: Aux. Administrativo 
Realizou a matrícula no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no primeiro 
semestre de 2018, mas não iniciou as aulas. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Por ser gratuito, apesar de não ter o Curso do meu interesse maior que é ADM. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Tranquilo. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso?  
Não, mas tinha uma ideia que trabalha fiscalizando ou fazendo cumprir as regras de segurança das 
pessoas de uma empresa e como usar adequadamente os equipamentos. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Sim. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Não iniciei o curso. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Percebi que não era o que eu queria. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
 Não, pois no meu caso foi que não me identifiquei com o curso. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Talvez no site ter mais detalhes sobre como é o curso, sobre o que a gente vai estudar, para saber 
na hora da inscrição 
 
(S5-F-I6) 
 
Idade: 51 anos 
Escolaridade: Ensino Médio 
Estado Civil: Divorciado 
3 filhos 
Profissão: Do Lar 
Realizou a matrícula no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no segundo 
semestre de 2018, mas não iniciou as aulas. 
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1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Acredito que encaixaria no meu perfil, eu gosto dessa área. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Foi tudo normal e simples, menos o resultado, achei que demorou, por esse motivo eu liguei 
algumas vezes. Acho que o resultado poderia ser de outra forma além do site, como enviar por 
WhatsApp. Mas quando fui no IFSC fui bem atendida e me passaram os documentos necessários. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Não, mas sei que trabalha com regras de segurança, fazendo as pessoas da empresa usarem 
adequadamente os equipamentos. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Sim. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Não iniciei o curso. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
 Meu pai ficou doente e tive que cuidar dele, como faço até hoje. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Que informações sobre o conteúdo teórico e prático fossem divulgadas junto com o processo de 
ingresso. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Acredito que informar junto na divulgação do curso os conteúdos teóricos e práticos para que os 
alunos saibam como será e se realmente é o que esperam e gostariam de realizar como o curso 
escolhido. 
 
(S6-F-I4) 
 
Idade: 36 anos 
Escolaridade: Ensino Médio 
Estado Civil: Solteiro 
2 filhos 
Profissão: Desempregado 
Realizou a matrícula no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no primeiro 
semestre de 2018, mas não iniciou as aulas. 
 
1 O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Sempre foi meu sonho fazer esse curso, mas quando eu tive a oportunidade, não pude fazer pois 
estava numa situação financeira meia crítica. 
 



182 

 

2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Foi ótima, não tive nenhum problema. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Sim, eu dei uma lida nesse curso. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho?  
Sim. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Não cheguei a começar, pois estava trabalhando em restaurante, e trabalhava os dois turnos. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Precisava trabalhar. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
 Eu acho que está ótimo, pra mim não precisa de nenhuma mudança. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
 Não, pois meu problema mesmo na época foi financeiro mesmo. 
 
(S7-F-I1) 
 
Idade: 24 anos 
Escolaridade: Ensino Superior  
Estado Civil: Solteiro 
Sem Filhos 
Profissão: Engenheiro 
Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho em julho de 2018 e abandonou 
em setembro do mesmo ano. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
O mercado de trabalho e a ideia de poder ajudar as pessoas. No caso, não olhar o empregador, mas 
sim o empregado. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Foi tranquilo. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso?  
Sim. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Não sei dizer. 
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5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Não pra acompanhar, mas são muitas disciplinas e cada professor exige muito. Eu já estava 
familiarizada. Mas tinha pessoas que nunca tinham feito nenhum curso. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Não estava dando conta de tudo. Também fazia faculdade na UFSC. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Não sei, talvez disponibilizar mais informações sobre o curso e as disciplinas. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Não sei, são muitas disciplinas. Talvez pegar um pouco mais leve. Tendo em vista que o ingresso 
é por sorteio, muitos que estão ali não tiveram um ensino médio tão bom ou já faz tempo que 
saíram dele. 
 
(S8-F-I3) 
 
Idade: 33 anos 
Escolaridade: Ensino Médio 
Estado Civil: Solteiro 
1 filho 
Profissão: Assistente de RH 
Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho em julho de 2018 e abandonou 
em outubro do mesmo ano 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Eu trabalhava no departamento pessoal, e tive interesse de aperfeiçoar no ramo. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Tudo tranquilo, sem dificuldade. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Não, conhecia um pouco na teoria, na prática nenhuma noção. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho?  
Eu acho que sim, conteúdo bem detalhado. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Não, a parte da dificuldade era só mesmo meu horário de trabalho. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Meu trabalho ficou muito corrido para mim e a distância da minha casa. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Na verdade, não, eu achei tudo bom. 
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8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Talvez o horário de início, se fosse as 19hs, melhoraria bastante para quem trabalha. 
 
(S9-M-I3) 
 
Idade: 31 anos 
Escolaridade: Ensino Superior Incompleto 
Estado Civil: Solteiro 
Sem filhos 
Profissão: Desempregado 
Realizou a matrícula no Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no primeiro 
semestre de 2018, mas não iniciou as aulas. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Eu tinha em mente que o mercado de trabalho era bem atrativo nessa área. Eu tenho um amigo que 
atua na área. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Achei bem tranquilo. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Não, mas sabia um pouco pelo meu amigo que trabalha na área. 
 
 4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Acredito que sim. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Eu não cheguei a fazer nenhuma aula porque precisei mudar de estado quando minha namorada 
passou em um concurso. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Minha namorada passou em um concurso público e me pediu para vir com ela. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
A priori não. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Não, pois meu caso foi bem específico. 
 
(S10-F-I6) 
 
Idade: 48 anos  
Escolaridade: Ensino Médio 
Estado Civil: Casado 
2 filhos 
Profissão: Desempregado 
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Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no mês de fevereiro de 2019 e 
abandonou em março do mesmo ano. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Na empresa onde trabalhei tinha um técnico e tinha curiosidade de conhecer o curso e seguir como 
profissão. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Achei o site muito instrutivo. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Não, não sabia nada. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Sim. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Até onde frequentei não. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Entre outros, os vários vídeos de gente morrendo por falta de segurança. Uma realidade, mas muito 
triste e como disse o professor ‘Se não conseguir ver essa realidade, não vai conseguir ser um 
técnico de segurança’. Ser um profissional da área é diferente, é escolher isso todos os dias. No 
meu ex trabalho, por exemplo, tem um técnico, quando ocorre algo, ele é o primeiro a ser chamado, 
e eu nem ia ver o que aconteceu porque sei que não consigo. Daí resolvi deixar o curso, apesar de 
querer tentar, pois admiro a profissão. Também houve um atrito com um professor, que acelerou 
a minha desistência. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Acho que a inscrição de um determinado curso não deveria cancelar uma outra opção de curso. 
Me fiz entender? Seria a possibilidade de se inscrever em mais de um curso e depois escolher. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Talvez informações anteriores à inscrição sobre o que vamos lidar nessa profissão. E não posso 
deixar de dizer, professores focados em dar sua aula, e expandir os conhecimentos dos alunos na 
matéria sem expressar o que o mesmo acha de futebol, religião e política. 
 
(S11-F-I4) 
 
Idade: 38 anos 
Escolaridade: Ensino Superior (Gestão Ambiental) 
Estado Civil: União Estável 
1 filho 
Profissão: No momento não está trabalhando 
Realizou a matrícula no segundo semestre de 2018, mas não frequentou. 
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1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Gostei da área no curso de gestão onde tive a disciplina. Também auxilio meu esposo em algumas 
auditorias internas e gosto muito desta problemática. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Na inscrição não tive dificuldade, mas acho um pouco problemático o edital, acho que informações 
relevantes como horário e grade curricular deveria estar acessível. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Li um pouco. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Sim, A instituição é de renome e possui uma qualidade indiscutível e professores comprometidos 
é uma pena que alguns de seus cursos terminem sem um grande número de formandos. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Com relação às matérias não, mas eu tinha dificuldade com os horários das aulas. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Foi minha dificuldade com o horário pois era junto com a saída do meu filho da escola. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Se tiver um link no edital que leva as informações sobre o curso ajudaria bastante. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Possibilitar a flexibilização nos horários, sei que existe toda uma questão burocrática, mas sei de 
muitas pessoas que têm dificuldade com o horário.  Muitas mães por exemplo, deixam de estudar 
pois o horário coincide com a entrada e saída dos filhos na escola. 
 
(S12-M-I1) 
 
Idade: 25 anos 
Escolaridade: Ensino Superior Incompleto (Cursando Administração) 
Estado Civil: Solteiro 
Sem filhos 
Profissão: Assistente Administrativo 
Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho em julho de 2018 e abandonou 
em setembro do mesmo ano. 
 
1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no 
IFSC Campus Florianópolis? 
Foi a oportunidade que tive no momento. Era das opções que tinham o que mais me identifiquei. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Foi tranquilo, consegui acessar o edital e ler as informações. 
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3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Não. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Acredito que sim, trabalhei com um técnico formado pelo IFSC. 
 
5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Não pela matéria, mas pela distância do IFSC do meu local de trabalho, sempre chegava atrasado. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
A distância. Pegava 2 ônibus pra ir e 2 pra voltar e por causa do trabalho chegava sempre com 20 
minutos de atraso.  
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Nenhuma sugestão, está bom assim. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Facilitar um pouco mais a seleção de alunos para o recebimento do auxílio. Talvez se eu tivesse 
tido o auxílio transporte eu teria continuado no curso. O alto custo me prejudicou também. 
 
(S13-F-I2) 
 
Idade: 30 anos  
Escolaridade: Ensino Médio 
Estado Civil: Divorciada 
1 filho 
Profissão: Recepcionista 
Iniciou o Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho em julho de 2018 e abandonou 
em outubro do mesmo ano. 
 
 1. O que influenciou você a escolher cursar o Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 
no IFSC Campus Florianópolis? 
Eu conhecia alguém que trabalhava na área e achei interessante. 
 
2. Como foi a sua experiência em relação ao uso das tecnologias e busca de informações no 
processo de realização da sua matrícula? 
Não tive nenhuma dificuldade para encontrar o edital e ler as informações para a inscrição no 
curso. 
 
3. Antes de fazer a sua matrícula, você leu o Projeto Pedagógico do curso para ter alguma noção 
em relação aos conteúdos teóricos e práticos que você viria a estudar no curso? 
Não li. Gostaria muito que ele fosse mais acessível, pois se tivesse lido saberia que o curso não 
combinava comigo. 
 
4. Você acha que os conteúdos teóricos e práticos trabalhados no curso estão em acordo com as 
práticas do Mundo do Trabalho? 
Acredito que sim. Como não concluí o curso e fiquei pouco tempo, não tenho muito o que falar. 
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5. Enquanto foi aluno do curso, você encontrou algum obstáculo para acompanhar as aulas? 
Sim, não gostei do conteúdo, não era o que eu imaginava. Na época eu frequentava igreja 
adventista, então perdia as aulas de sexta e não consegui entender a matéria. Alguns professores 
tentaram me ajudar, mas tinha um que nem um pouco. 
 
6. Por que decidiu abandonar o curso? O que mais influenciou você nessa decisão? 
Eu não gostei do curso, não era o que eu queria. 
 
7. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso em termos de uso da tecnologia 
necessária e busca de informações? 
Eu acho que o que você vai aprender no curso deveria ser divulgado para que você saiba o que vai 
encontrar pela frente e assim saber se vai gostar ou não. 
 
8. Você tem alguma sugestão para melhorar a permanência dos estudantes no curso? 
Na verdade, não, eu desisti porque não gostei do curso, claro que se eu soubesse como o curso era 
não teria nem me inscrito, mas não tenho o que reclamar do tratamento que recebi na instituição, 
tanto dos servidores quanto dos professores, foram muito atenciosos comigo. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
ENTREVISTA GESTORES DO ENSINO 

 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “PROCESSO DE INGRESSO DO 
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO 
FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC): UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ACESSO - 
PERMANÊNCIA - SUCESSO - PROGRESSÃO”, desenvolvida pela pesquisadora Daiana da 
Rosa Ferreira sob orientação da Professora Doutora Salete Valer, para o curso de Pós-Graduação 
stricto sensu Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, 
realizado junto ao Centro de Referência em Formação e EaD (CERFEAD) do Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC). 

Esta pesquisa visa a investigar os procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos 
estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal de Santa 
Catarina, Campus Florianópolis. Busca-se com esta investigação compreender melhor como os 
procedimentos adotados atualmente pela instituição em relação ao processo de ingresso podem 
estar afetando as questões relacionadas à evasão. Em outras palavras, como podem interferir em 
aspectos relacionados à escolha do curso e afetar os estudantes nas suas decisões em relação à 
evasão/permanência pela falta de informações e orientação quanto aos rumos profissionais que se 
deseja seguir. 

Em acréscimo, esta pesquisa se justifica pelo fato de que as pesquisas sobre evasão escolar 
na educação profissional brasileira têm apresentado uma alta porcentagem de entrevistados que 
mencionam os fatores ligados à falta de informações sobre o curso anteriores ao ingresso como o 
principal motivo de evasão. Porém, poucos estudos se dedicam a aprofundar essa temática, 
revelando a necessidade de se compreender melhor quais são exatamente os fatores que geram a 
evasão do estudante no início dos estudos.  

Este projeto foi submetido e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por 
meio da Plataforma Brasil, conforme protocolo número 4.109.335. CEP é um colegiado 
interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 
educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Esta 
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e os procedimentos utilizados 
obedecem aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme estabelecido na 
Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos princípios éticos e da proteção 
aos participantes de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. No caso desta pesquisa, o risco é 
mínimo. Alguma questão específica da entrevista ou do questionário pode, eventualmente, causar 
algum mal-estar no momento de respondê-los. Para evitar esse risco, não haverá nenhuma questão 
obrigatória para ser respondida e que impeça acessar a pergunta seguinte. Outros riscos que podem 
ocorrer são: cansaço, fadiga e aborrecimento ao longo da pesquisa. Para refrear esses riscos, você 
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poderá interromper a entrevista, sempre que sentir necessidade. Você também tem a liberdade de 
se recusar a participar ou de desistir de sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem 
qualquer prejuízo para você. No entanto, solicitamos sua colaboração para que possamos obter 
melhores resultados na pesquisa. 

Caso, involuntariamente, a pesquisa gere algum tipo de dano, material ou imaterial, 
devidamente comprovado em decorrência desta pesquisa, você será indenizado de acordo com a 
legislação vigente. 

Reforçamos ainda que, conforme previsto na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 
Saúde, todo participante fica resguardado pelos seguintes direitos: 

I - ser informado sobre a pesquisa; 
II - desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer 
prejuízo; 
III - ter sua privacidade respeitada; 
IV – ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; 
V – decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as 
informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública; 
VI – ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei; 
e 
VII – o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua 
participação na pesquisa. 

A sua participação na pesquisa consiste em uma entrevista oral, de forma presencial, a qual 
será gravada em áudio pela própria pesquisadora, respeitando os direitos acima listados. As 
informações obtidas por meio da coleta de dados serão utilizadas para alcançar o objetivo da 
pesquisa e a produção de trabalhos acadêmicos, resguardando ou divulgando sua identidade 
conforme uma das indicações abaixo: 
(   ) Autorizo a minha identificação, os pesquisadores poderão utilizar meu nome ao citar minhas 
falas em trabalhos acadêmicos; 
(   ) Não autorizo a minha identificação, os pesquisadores não poderão utilizar meu nome ao citar 
minhas falas em trabalhos acadêmicos. 

Garantimos também que os resultados da pesquisa serão de livre acesso aos participantes, 
respeitando a preservação da identidade ou divulgando-a conforme manifestado pelo participante. 
Garantimos ainda que você será acompanhado pela pesquisadora responsável durante todas as 
etapas da pesquisa e terá toda a assistência necessária. Você não terá nenhum tipo de despesa por 
participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação, 
pois a pesquisa será realizada em seu local de trabalho/estudo e/ou moradia, não gerando gastos. 
No entanto, caso você venha a ter algum gasto com transporte ou alimentação em decorrência 
desta pesquisa, suas despesas serão ressarcidas pela pesquisadora. 

Esperamos que, futuramente, os resultados deste estudo sejam usados em benefício de 
outras pessoas, uma vez que há exigência que, ao final do curso, os mestrandos elaborem um 
produto educacional. Nesse sentido, pretende-se como principal produto educacional desenvolver 
um Script de Perguntas e Respostas sobre o Curso Técnico em Segurança do Trabalho para que 
seja uma ferramenta que auxilie o candidato com esclarecimentos e orientações para que o curso 
escolhido seja o que mais se adeque a seus interesses e necessidades. Após acessar as informações 
o candidato voltará para a página de ingresso, onde ele pode continuar sua inscrição ou optar por 
outro curso. 

Quaisquer publicações que resultarem desta pesquisa manterão a garantia de sigilo e 
preservarão a identidade e a privacidade dos participantes, a não ser que seja de seu desejo 
identificar-se conforme opção supracitada. 

Informamos ainda que você receberá uma via, de igual teor deste documento, assinada pelo 
participante de pesquisa (ou seu representante legal) e pela pesquisadora, que será rubricada em 
todas as páginas por ambos. 
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Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida 
para a participação nesta pesquisa. 

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos 
adicionais. Sempre que necessário, você poderá entrar em contato com a pesquisadora principal, 
mestranda Daiana da Rosa Ferreira, pelo telefone (48) 996027972, e-mail daiaddr@gmail.com ou 
com a pesquisadora responsável, orientadora, Profa. Dra. Salete Valer, pelo telefone (48) 
996089308, e-mail salete.valer@ifsc.edu.br, ou nos endereços listados abaixo. 
  
Florianópolis, _________ de __________________________ de 2020. 
  
 

 
 

 
 
Nome da Pesquisadora principal: Daiana da Rosa Ferreira 
Departamento Acadêmico da Saúde e Serviços – DASS 
Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis 
Av. Mauro Ramos, 950, Centro 
CEP: 88020-300 
Telefone: (48) 3211-6079 
  
Nome da Orientadora (Pesquisadora responsável): Professora Salete Valer, Dra. 
Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Florianópolis-Continente 
Rua 14 de julho, 150, Coqueiros 
CEP: 88075-010 - Florianópolis - SC 
Telefone: (48) 3877-8400 
Área/setor: Linguagem e Comunicação 

 
 
 

 
A assinatura deste termo de compromisso será realizada digitalmente, clicando na caixa de 

diálogo ‘Declaro que aceito participar desta pesquisa’. Comando pelo qual o pesquisador terá acesso às 
informações prestadas.  

 
Autorização para participação 

 Eu ______________________________________, portador(a) do documento de identidade RG 
número ___________________, abaixo assinado li este documento e obtive todas as informações que 
julguei necessárias para me sentir esclarecido(a) e optar por livre e espontânea vontade a participar da 
pesquisa intitulada “PROCESSO DE INGRESSO DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE NO 
CAMPUS FLORIANÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC): UM 
ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ACESSO - PERMANÊNCIA - SUCESSO - PROGRESSÃO”.  
 

⏯ Declaro que aceito participar desta pesquisa  
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ENTREVISTA COM GESTORES DE ENSINO 
 
 
 
Perguntas: 
 
 
1. Você conhece todos os procedimentos que envolvem o processo de ingresso? 
 
2. Como você percebe a necessidade de o estudante dominar minimamente as tecnologias para 
que possa realizar/fazer a matrícula? 

 
3. Você acha que as informações que os estudantes necessitam para realizar a matrícula são de 
fácil acesso considerando o perfil do estudante desse curso? 
 
4. Você considera que os estudantes que ingressam ao Curso, desejam efetivamente atuar como 
profissionais nessa área?  
 
5. Você acredita que o estudante acessa o projeto pedagógico do curso antes da matrícula para ter 
alguma noção prévia em relação aos conteúdos teóricos e práticos que virão a estudar no curso? 
 
6. Em sua opinião, os conteúdos do Projeto Pedagógico focam para a formação de um sujeito 
para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho?  
 
7. Qual é a sua concepção em relação às causas de evasão dos estudantes do curso? 

8. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso?  

9. E alguma sugestão para melhorar a permanência, o sucesso e a progressão dos estudantes no 
curso? 
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Entrevistas: 
 
GESTOR 1 
 
1. Você conhece todos os procedimentos que envolvem o processo de ingresso? 

A gente tem ali no Campus Florianópolis uma estrutura que se diferencia dos demais campi, 
pois existe um setor digamos responsável. Eu tive já a experiência de participar, de trabalhar em 
campus que nós não tínhamos esse setor e aí o ingresso era uma atribuição mais comum a todos, 
a gente não tinha essa referência assim de setor, então eu confesso que no Campus Florianópolis, 
em função eu acredito que dessa organização, eu acabei me distanciando desse processo e hoje eu 
me limito a saber aquilo que é público, então eu tenho as informações dos editais, quando eles são 
publicados, do calendário de ingresso que também é um instrumento bem interessante para nós 
que não somos do setor de ingresso, mas precisamos ter algumas informações para poder 
comunicar os interessados. Então é basicamente isso que eu me aproprio, eu tenho noção do 
calendário, sei como funciona o processo, assim, tenho aquelas informações mais básicas, e isso é 
importante para que a gente oriente, pois a gente acaba recebendo essas demandas por telefone 
que acabam caindo lá no setor, ou por pessoas que vão ao campus e passam por lá para perguntar. 
Eu tenho sempre a prática de, sabendo disso, dizer algo, aí claro, depois eu oriento a pessoa a se 
direcionar para o setor de ingresso para ter mais informações. Eu também uso a ferramenta do 
Guia de Curso para fazer essa divulgação primeira, a pessoa quer saber algo sobre o curso e a 
primeira referência que eu dou para ela, além das datas para deixar ela ciente de quando vão 
acontecer, também forneço as informações básicas do curso que ela tem interesse, então o Guia de 
Curso, que é aquela ferramenta de informações básicas sobre o curso, eu tenho usado bastante, 
então é disso que eu me aproprio: o edital, o calendário de ingresso e as informações mais básicas 
sobre o curso. 

 
2. Como você percebe a necessidade de o estudante dominar minimamente as tecnologias para 
que possa realizar/fazer a matrícula? 

Hoje isso não é uma exigência. Eu não sei como ficou nesse último semestre em relação ao 
período de trabalho remoto, eu sei que teve uma exigência de envio de documentação. Eu conversei 
com a comissão de matrícula, nós temos algumas servidoras do setor que participam e eu como 
coordenador do setor, eu acabo tendo algumas informações por elas, e eu sei que nesse último 
semestre em particular a gente teve nesse processo de ingresso uma exigência maior, pois para que 
os estudantes pudessem concluir sua matrícula, eles tinham que encaminhar a sua documentação 
usando as tecnologias da informação e comunicação e o que eu sei é que isso foi algo que 
dificultou, pois foi um conhecimento exigido e não constatado pra muitos, certamente isso causou 
ali, principalmente aquela situação de matrícula não concluída, quando você tem alguma 
pendência, foi mais comum que numa situação presencial. 

Então eu acho que essa exigência de saber ou não usar a tecnologia vai depender do modelo 
de matrícula que a gente vai adotar, mas considerando esse momento com certeza, eu acho que foi 
um fator, já desde o início, vamos assim dizer, desde o momento do ingresso, e não só no ingresso, 
mas também acaba impactando essa dificuldade de não dominar ou de não ter acesso a essas 
ferramentas, acabam impactando no prosseguimento. A gente tem percebido também isso, a partir 
do momento que ele é matriculado e começa o curso, porque as aulas estão sendo organizadas 
como aulas não presenciais, atividades não presenciais, e essa exigência, ela tem sido constante. 

Mas com certeza, dependendo do modelo que a gente for utilizar, e se for esse daqui em 
diante, isso vai ser importante, ter esse domínio. E a gente vai ter que se preparar para isso, caso 
queiramos manter, pois se não a gente já vai excluir desde o início, quase que antes do início, 
quando ele ainda não é um estudante, é um candidato se matriculando, a gente acaba criando uma 
barreira aí. 
  



194 

 

3. Você acha que as informações que os estudantes necessitam para realizar a matrícula são de 
fácil acesso considerando o perfil do estudante desse curso? 

Essa pergunta ela nos faz pensar. A gente tem que ter empatia né, pois é difícil falar pelo 
outro, mas assim, considerando uma pessoa que não tem essa familiaridade com a ferramenta, pois 
muitos têm acesso a internet hoje pelo celular, não necessariamente pelo computador ou notebook, 
e ai hoje eu percebo que as ferramentas de comunicação, os meios de comunicação do IFSC, eles 
se adaptaram para essas ferramentas mais acessíveis para a maioria da população, então eu penso 
que hoje existe uma adequação maior do que já tivemos em outros momentos para esse perfil de 
estudantes que a gente acaba tendo, que não é exclusivo do Curso de Segurança do Trabalho, eu 
acho que é um perfil comum a todos os cursos técnicos subsequentes principalmente, pois são 
pessoas já adultas, trabalhadores, então esse perfil é bem comum a todos os cursos. 

Eu vejo que existe sim, da maneira que está organizado hoje, por exemplo, para você achar 
um calendário de ingresso, tudo bem que já existe uma referência que é o site ingresso.ifsc e você 
sabendo que existe esse site, você tem as informações organizadas, é um site né, então você vai ter 
ali os menus, vai ter que clicar, não dá pra dizer que não é, eu não consigo pensar numa melhoria, 
talvez mais visual, assim, se a gente pudesse ter uma melhoria da comunicação que fosse mais 
visual do que só escrita, talvez isso fosse um ponto aí para se pensar assim em alguma mudança. 
Eu vejo que hoje, pegando o Guia do Curso, que é uma ferramenta também bem interessante, pois 
ela também vai te dar a oportunidade de você acessar o ingresso se você quiser, se eu não me 
engano ela está conectada com links, mas ali você tem mais informações escritas do que 
informações audiovisuais. Então eu acho que existe sim um campo aí de melhoria, de 
aperfeiçoamento da ferramenta. Eu acho que as informações estão no lugar certo, elas têm uma 
referência, para mim o Guia de Cursos deveria ser a ferramenta e ser melhor organizada, porque 
eu acho que ela facilitaria tudo, pois se tivesse um guia de curso chamando para outras ferramentas, 
para o calendário de ingresso, para a própria página de ingresso de uma maneira acessível, eu acho 
que é mais fácil você reunir tudo em uma única ferramenta e divulgar isso amplamente. Mas ainda 
assim, eu vejo que o Guia de Cursos ele é muito restrito aos textos escritos e eu acho que isso é 
um fator de que dificulta, pois como a gente estava falando, o perfil do nosso estudante, ele é um 
perfil de uma pessoa que teve uma escolarização com certos déficits, inclusive de leitura e de 
interpretação, então toda a vez que você se restringe a uma comunicação que é mais escrita, você 
acaba também criando uma barreira de imediato. Então a minha sugestão é, além da escrita, cada 
vez mais criar uma ferramenta mais atrativa do ponto de vista visual, como a ideia de infográficos, 
de vídeos, eu acho que esse é um caminho que a gente tem muito a fazer. Temos lá na página do 
Guia de Cursos, mas ainda é pouco. 

Fiquei pensando aqui, o próprio Calendário de Ingresso, as matérias que são divulgadas ali 
sobre o ingresso, elas tentam ser isso né, elas tentam, mas não sei se elas são o suficiente hoje. Os 
materiais de campanha de divulgação, eu acho que precisamos de mais, que precisamos de algo 
mais específico, com vídeos mais curtos, e acho que o setor de comunicação e o de ingresso 
precisam estar muito alinhados, eu tenho percebido que isso já foi melhor no IFSC, tenho a 
sensação que nos últimos tempos essa comunicação visual do ingresso diminuiu, eu não sei se o 
setor que cuida disso se desestruturou, mas a impressão que fica pra mim é que as campanhas de 
processos anteriores eram mais cuidadas, assim, elas eram mais diversas na forma de comunicação. 
Mas eu concordo que a ferramenta é hoje excessivamente escrita e consequentemente isso é 
também uma barreira para os estudantes que têm dificuldade de leitura e interpretação. 
  
4. Você considera que os estudantes que ingressam ao Curso, desejam efetivamente atuar como 
profissionais nessa área? 

A gente não tem isso muito bem mapeado, então eu talvez nem antecipe dizer que sim ou 
que não. Agora o Curso de Segurança do Trabalho é um curso que, podemos dizer assim, não é 
consagrado do ponto de vista de ser conhecido mesmo, assim, o que faz um Técnico em Segurança 
do Trabalho? É diferente de você falar sobre um Técnico em Mecânica. Mesmo que as pessoas 
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tenham uma percepção equivocada de alguns cursos, mas é muito mais imediato a compreensão, 
pelo menos daquilo que é básico daquela atuação profissional de certos cursos e detrimento de 
outros, e eu coloco a segurança do trabalho como uma formação profissional que ainda não é tão 
familiar para as pessoas e, consequentemente, quem busca esse curso ainda precisa disso, precisa 
se apropriar, então é muito comum a gente ver relatos de pessoas que vão entender a atuação 
profissional depois que ingressam, e esse curso é um dos cursos que tem esse perfil aí, essa 
característica de pessoas que entram ainda sem saber muito bem o que se faz, e consequentemente 
podem ter decepções, podem ter frustrações. 

Agora eu vejo que também o Curso de Segurança do Trabalho tem um certo apelo de ser 
um curso, digamos, atrativo, de uma expectativa, que mesmo que ela não se concretize no ponto 
de vista de empregabilidade, mas de ser algo que tem perspectiva, nesse sentido, ela é uma área 
que sinaliza para isso, apesar dos retrocessos de direitos trabalhistas, é inevitável que as empresas 
pela lógica da produtividade se preocupem com a segurança, pois a segurança significa mais 
produtividade, na lógica da produtividade. Então é uma profissão que acaba tendo esse apelo, e 
isso para os professores que conversam com os estudantes é algo que estimula o estudante a 
permanecer, mesmo quando ele não tem tanta clareza sobre a atuação ou sobre garantias de 
empregabilidade. 
  
5. Você acredita que o estudante acessa o projeto pedagógico do curso antes da matrícula para 
ter alguma noção prévia em relação aos conteúdos teóricos e práticos que virão a estudar no 
curso? 
Isso com certeza não é habitual. Como eu falei o texto, o Guia de Cursos, que é excessivamente 
com comunicação escrita, ele tem o projeto o curso acessível ali, eu não sei se é o projeto na íntegra 
ou pelo menos uma matriz básica, mas você consegue compreender qual a sequência, quais são as 
unidades curriculares que você vai ter durante o curso, então essas informações, elas estão ali, 
então um estudante que tem acesso ao Guia de Cursos ele já conseguiria ter acesso ao projeto, mas 
o Guia de Cursos não é tão familiar assim para as pessoas. Eu me surpreendo até com colegas do 
próprio IFSC que desconhecem essa ferramenta, então eu consequentemente imagino que não são 
muito os estudantes que teriam acesso ao projeto de curso via Guia de Cursos. 

Para ter acesso ao projeto de curso via site do campus é ainda mais complicado. A gente 
tem feito uma divulgação na ambientação dos estudantes, mas é um processo posterior ao ingresso, 
no sentido de ajudar o estudante a localizar esse instrumento que é o projeto do curso, mas quando 
a gente fala de ingresso, que é a etapa anterior ainda a matrícula, eu acho que isso é ainda 
insuficiente, mas eu não sei se essa ferramenta é a ferramenta mais adequada também, 
disponibilizar um projeto, pois eu acho que ele é um documento muito específico, com uma 
linguagem muito específica e talvez não seja suficiente só a disponibilização do projeto. 

Agora eu acho importante, na perspectiva de você diversificar a comunicação para além da 
escrita, você ter o projeto como referência, então um vídeo que explica o projeto, um gráfico ou 
uma informação gráfica visual que explica o projeto, que explica a matriz curricular. Que explique 
quais são as áreas de conhecimento que são pré-requisitos para que você consiga frequentar e ter 
êxito nas unidades curriculares do projeto de curso, qual a perspectiva de atuação do egresso, como 
é que vai funcionar a avaliação, você vai ter prova ou não vai ter, pois tem muita gente que entra 
num curso técnico às vezes achando que nem vai ter prova, por que não faz uma relação direta de 
que curso técnico é uma escola. Então, só quem acessa um projeto de curso que poderia ter acesso 
as essas informações, mas só o projeto de curso, como eu disse, a pessoa não vai se apropriar 
rapidamente de um documento que é tão complexo, então eu acho que seria importante ter acesso, 
acho que as pessoas não têm acesso, mas ter acesso de uma forma estética, mais atrativa. 
  
6. Em sua opinião, os conteúdos do Projeto Pedagógico focam para a formação de um sujeito 
para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho? 
Eu conheço o projeto do curso, já li ele, mas já faz um tempo. Em conversa com a coordenação eu 
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sei que existe um movimento de reestruturação desse projeto. Recentemente ele passou pelo CEPE, 
se não me engano, com uma reestruturação recente e eles já estão visualizando outras mudanças. 
Quando eu tive acesso a esse grupo de trabalho eu entendi que o projeto estava mais alinhado a 
uma perspectiva, vamos assim dizer, pragmática, voltada para uma atuação de mercado de 
trabalho, do que uma para problematizar o trabalho e trabalhar outras dimensões que não só o 
trabalho, como a cultura, a ciência, então essa perspectiva mais alargada, mais total, digamos 
assim, não é comum a esse projeto, não que não haja desejo para, mas acho que a gente ainda está 
muito aquém disso. Porém, eu também observo nesse projeto de curso, professores inclinados a 
repensar esse projeto para essa perspectiva, mas esse é um movimento muito lento, ele ainda não 
se consolidou, ele precisa ainda de uma discussão maior. Mas, objetivamente te respondendo, eu 
acho que o projeto está aquém dessa perspectiva do mundo do trabalho e mais em uma perspectiva 
de mercado, falando assim numa visão até um pouco distante, não estou falando na perspectiva de 
quem fez uma análise criteriosa do projeto. 

Eu acho que é um projeto e um curso que tem a perspectiva de, eu vejo essa inclinação para 
pelo menos se discutir isso, para tentar repensar. O projeto ter uma perspectiva mais pragmática, 
de atender uma formação voltada para as exigências de um determinado mercado, não é uma 
exclusividade desse curso, mas sim é a perspectiva da maioria dos cursos técnicos hoje, então, sem 
ignorar isso porque também é importante, pois nós precisamos formar bem as pessoas para atuar 
profissionalmente e fazer bem aquilo que é o objeto de trabalho delas, mas para além disso eu vejo, 
de forma geral, muito a se construir ainda e aí a gente esbarra em vários aspectos, como a própria 
legislação hoje, os referências de projeto, as exigências mínimas de carga horária, tudo isso acaba 
impactando aqueles que querem fazer algo diferente daquilo que é um projeto mais pragmático. 
Mas eu vejo perspectiva de, eu vejo que é um curso com essa possibilidade, com abertura pelo 
menos para essa discussão. 
  
7. Qual é a sua concepção em relação às causas de evasão dos estudantes do curso? 
As causas sempre são múltiplas. Como a gente estava falando do ingresso, eu acho que o ingresso 
é certamente uma questão a ser problematizada em qualquer curso, pois é a partir de ingresso que 
você tem uma possível causa de uma evasão futura. Na perspectiva de alguém que entre no curso 
sem as informações básicas ou sem clareza daquilo que ele espera, se você não resolve isso, ou 
não ameniza esse distanciamento do candidato que se interessa pelo curso e daquilo que ele vai 
realmente ter efetivamente no curso, você tem aí uma causa, então eu acho que o ingresso é 
realmente um processo que tem que ser repensado, na perspectiva de diminuir a evasão, eu acho 
que existe aí uma questão, principalmente nesse momento, mas não só nesse momento de trabalho 
remoto e aulas remotas, que são as dificuldades prévias, aquilo que são dificuldades da 
escolarização desses estudantes, desses sujeitos, dificuldades de interpretação, de escrita, de acesso 
às tecnologias da informação e comunicação, não só de acesso, mas também de lidar com essas 
ferramentas, também tem a dificuldade de matemática básica, pois ela acaba sendo um 
conhecimento prévio bastante exigido no decorrer do curso. Então a gente está falando de 
dificuldades prévias, da formação, da escolarização desse sujeito, que também são causas de 
evasão, nesse sentido, mesmo que o curso não seja o responsável por essa dificuldade, ele tem a 
responsabilidade de ajudar esse estudante a lidar com essa dificuldade, em alguma medida resolver 
essa dificuldade para prosseguir estudando. Eu acho que aí tem uma causa então, e uma 
responsabilidade que também é da escola. 

 Um outro aspecto que também é bastante relevante para a evasão, falando daquilo que 
também é responsabilidade do curso, é a forma como o curso é organizado, então assim, um curso 
que tem uma perspectiva mais alargada de formação, ele muitas vezes motiva esse estudante a 
permanecer, apesar do desinteresse e da desilusão que por ventura podem ocorrer, por outras 
razões, na perspectiva de ter ali uma formação mais ampla, de ter acesso, por exemplo, a outras 
dimensões que não só a do trabalho, a formação técnico profissional. Eu sempre digo assim, que 
se a escola for algo agradável para se estar, ali você já tem uma ação que tem potencial para 
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diminuir a evasão, então a maneira como o curso é organizado, na perspectiva que ele tem de uma 
formação mais ampla ou mais restrita, isso também acaba sendo uma causa. 

 A desintegração do curso a medida em que o estudante percebe que o professor da primeira 
aula do dia não conversa com o professor da segunda aula, ou que eles falam dos mesmo assuntos 
sem ter diálogo, isso também é um fator de desestímulo, então, a medida que o projeto do curso 
ele é pensado, ele é organizado como um todo, ele tem uma dinâmica de planejamento, de encontro 
dos professores, e o estudante percebe essas integrações, essas relações, isso também acaba sendo 
uma ação importante, um fato importante para que o estudante se motive e prossiga diante das suas 
dificuldades. 

Ter uma estrutura para além do curso, na escola, de apoio pedagógico, psicopedagógico, 
de apoio social em alguma medida, como é o caso da política que nós temos de transferência de 
recurso, tudo isso também acaba sendo importante. E quando nós não temos isso, ou temos isso 
de uma maneira não tão bem organizada, ou insuficiente, isso também acaba sendo uma causa de 
evasão. 

E por fim, eu acho que tem também a clareza da perspectiva de atuação, um estudante que 
tem a perspectiva de se formar e atuar profissionalmente, quando ele deixa de ter essa perspectiva 
ele se desestimula. Isso não é uma responsabilidade da escola, porque a forma como o mercado de 
trabalho ou o mundo do trabalho se organiza, extrapola o nosso querer, mas eu acho que a escola, 
e quando eu falo escola quero dizer a coordenação do curso, os professores e os profissionais que 
estão em torno daquele curso, eles podem ajudar esse estudante a entender melhor essa perspectiva, 
não no sentido de se desiludir, mas de estar preparado para entender que muitas vezes a não 
empregabilidade não é uma responsabilidade do estudante, ela tem causas outras, e isso causa uma 
certa resiliência para saber que você não é culpado por aquilo, por ter tido um formação e não ter 
sido empregado, então eu acho que se o curso não prepara o estudante para saber lidar com as 
dificuldades para além do curso, às vezes por não ter a informação ou por ter isso de uma maneira 
distorcida, ele também acaba se desestimulando em algum momento, porque ele se desilude por 
ter um curso que ele gosta, mas ele não vê perspectiva, então enxergar as perspectivas até para 
além de um certo nicho de mercado é também uma responsabilidade do curso, da escola e, 
consequentemente, ser resolvido é uma ação importante para a permanência. 

Mas as causas são múltiplas, a gente faz um apanhado, mas eu não tenho certeza se essas 
são as principais causas desse curso, mas certamente são causas para serem enfrentadas. Faço 
também um acréscimo da relação professor-aluno, a maneira como o professor se organiza, planeja 
sua aula, acolhe o estudante também influencia muito, pois isso tem muito a ver com a questão do 
acolhimento, do vínculo, do sentimento de pertencimento, então esse fator da relação professor-
aluno é bastante importante, é para além de uma relação afetiva, ela também é afetiva no sentido 
de acolhimento, de atenção para a dificuldade do outro, mas ela é também de preparação, de 
planejamento, de comprometimento desse professor com aquele trabalho. À medida que o 
professor consegue ter uma relação de qualidade, de ensino de qualidade, para que esse estudante 
tenha uma aprendizagem significativa, você tem também aí uma razão, um fator de permanência. 
Então, não ter isso, ou ter dificuldades, ou ter problemas em relação a isso com certeza é também 
uma possível causa de desistência de estudantes de abandono. 
  
8. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso? 
Durante a conversa a gente pontuou algumas coisas. Eu acho que o ingresso, que a escola, não só 
o setor de ingresso, mas a coordenação do curso, os professores e servidores, precisam primeiro 
assumir isso como algo seu também. Ao mesmo tempo que eu vejo que o Campus Florianópolis 
ter um setor de ingresso é algo importante, isso não pode ser interpretado como a responsabilidade 
de um setor somente, eu acho que o ingresso é uma responsabilidade da escola. Assim, quando eu 
recebo alguém que quer saber sobre um curso eu poderia ter uma resposta muito simples, olha vai 
lá no setor de ingresso, porque lá tem o folder, tem as pessoas que vão te atender, mas eu não acho 
que é por aí, talvez pela minha vivência anterior de trabalhar em um campus que não tinha setor 



198 

 

de ingresso e ter uma corresponsabilidade para fazer esse trabalho. Primeiro eu acho que todo 
mundo que está envolvido com aquele curso tem que ter clareza que o ingresso também é uma 
atribuição dele em certa medida, responsabilidades podem ser diferentes, é claro que um setor de 
ingresso vai te uma outra responsabilidade, mas o compromisso de divulgar, de dar uma 
informação preliminar, ele é de todos, isso depende muito de conscientização, isso é um trabalho 
da coordenação do curso, ela tem que estar muito atenta, ela tem que fazer isso, não só a 
coordenação do curso, é algo que precisa ter um movimento, um esclarecimento e até um certo 
acompanhamento para saber se aquilo está ou não acontecendo, esse é um aspecto que temos que 
assumir e temos muito que melhorar em relação a isso. 

Eu também acho que o ingresso precisa se qualificar do ponto de vista da comunicação, 
pois hoje as divulgações são excessivamente escritas, eu acho que a gente já melhorou muito em 
relação a isso, eu sei que temos campanhas de comunicação, mas eu acho que quanto mais a gente 
se aproximar das ferramentas e dos meios que os nossos estudantes utilizam, e é quase que óbvio 
que vamos concluir que a principal ferramenta é o celular, a gente tem aí um campo a melhorar, 
eu não sei se criar um aplicativo, eu não sei se aperfeiçoar as próprias ferramentas que nós já 
temos, talvez integrá-las mais, eu falei do Guia de Cursos, do site do ingresso, tudo isso tem que 
estar mais integrado, talvez até com a página do campus, parece que você não tem isso, quem sabe 
onde tá sabe buscar e vai se satisfazer porque está bem organizado, apesar de poder ser mais 
diversificado, poderia ter uma comunicação não só restrita a escrita, mas com mais informações 
gráficas, mais áudio visuais, com vídeos mais curtos, com chamadas mais curtas, então esse é um 
aspecto a melhorar, essa integração dos meios de comunicação para divulgação. 

Eu também acho que a gente precisa ter um estudante mais consciente do que o curso vai 
oferecer a ele. A gente precisa atrair um público com potencial e desejo, ou com mais clareza 
daquilo que é e daquilo que ele vai ter durante o curso. Eu acho que quanto mais consciente o 
estudante ingressa no curso, do como vai ser o curso, das dificuldades que ele vai ter, do impacto 
que isso vai ter na rotina de vida dele, familiar inclusive, do tempo que ele vai ter que se dedicar 
para estudar fora do tempo de sala de aula, se ele vai ou não ter provas, avaliações, que quantidade 
de horas que ele vai se dedicar ao curso, enfim, essas informações quando mais clareza se tem 
desde do início, mais consciência tem o estudante para que diante das dificuldades ele tenha 
condições de prosseguir, não seja algo que o surpreenda. Então eu acho que isso vai depender 
muito de uma busca mais ativa da instituição, que não é só responsabilidade de um setor, como a 
gente estava falando, mas ela é de todos. Nesse sentido, quais seriam as ideias, ter por exemplo 
uma organização, um calendário de visitação seria algo interessante, que a escola pudesse 
organizar, não só com públicos fechados, às vezes lá a escola X quer conhecer o Curso de 
Segurança do Trabalho, até pode ser, pode ser algo organizado pelo campus, tendo assim a porta 
de entrada para que os grupos interessados façam uma visitação naquele curso específico, mas 
também pode ser algo mais livre, um divulgação de visitação por interesse, por espontaneidade, 
onde o campus organiza tais e tais dias para visitas, então se você vier nesse dia, tal horário, vai 
ter uma pessoa lá no hall de entrada te recebendo e você vai fazer um tour pelo campus, vai saber 
um pouco mais sobre aquele projeto de curso, isso seria importantíssimo, e isso eu não vejo, o que 
acontece  é excepcionalmente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que se tem uma certa 
iniciativa para isso, mas se resume a esse momento, eu acho que isso poderia ser mais sistemático, 
mais regular. Então são aspectos que eu considero importante. 

Outro aspecto que eu acho importante para se melhorar no ingresso é que a gente sabe que 
o estudante que ingressa nos nossos cursos muitos estão em situação de vulnerabilidade social, são 
estudantes de família de baixa renda principalmente, então esse estudante é de um perfil de 
potencial evasão, porquê diante das dificuldades da vida, eles provavelmente vão tomar uma 
decisão de priorizar a sua alimentação, o seu trabalho, por que eles precisam primeiro garantir a 
sobrevivência para depois pensar em qualificar, onde a formação e os estudos são o caminho pra 
isso, mas o estudante que ingressa já com essa característica de dificuldade financeira e também o 
estudante que ingressa com alguma deficiência, o chamado público PCD, eles tem que ser 
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assistidos muito de imediato, sendo importante também que no ingresso a gente deixe claro isso, 
pois esse estudante quando entra e sabe que terá esse suporte psicopedagógico, social, ele já entra 
com mais informações e sabendo acessá-las, e isso é importante já no ingresso, porquê hoje a gente 
faz isso quando, a gente faz isso no processo de ambientação, só que o processo de ambientação 
ele é muito caótico, por que você tem um grupo que chega na primeira semana e outros que vão 
chegando durante o mês, e esses que vão chegando depois são aqueles que a gente muitas vezes 
não consegue dar as informações básicas, como por exemplo desse tipo de apoio, e como ele não 
sabe desse apoio ele pode abandonar  pelas razões que a gente estava aqui conversando, então eu 
acho que o ingresso tem que ter alguma maneira de também contemplar essa informação. Na minha 
perspectiva o ingresso não se limita ao ato da matrícula, mas a maioria das pessoas entendem que 
o ingresso vai até o momento que o estudante faz a matrícula, para mim o ingresso é até a primeira 
fase, mas é uma perspectiva que é muito particular, ela não é a perspectiva da instituição. Então 
eu não penso o ingresso como só até o momento da matrícula, eu penso o ingresso como o primeiro 
semestre desse estudante, assim, tanto para o estudante que ainda não se matriculou, quanto para 
aquele que recentemente se matriculou, essas informações todas dos apoios psicopedagógicos e 
sociais precisam ser dadas, mas elas têm que ser facilmente acessadas. 

Aí a gente tem um problema do ponto de vista da questão social financeira, esses auxílios, 
que são importantíssimos para muitos desses estudantes, quando acessados com rapidez  por 
aqueles que tiveram as informações desde o início, eles acabam tendo esse recurso  só a partir do 
primeiro mês, mesmo os que têm auxílio cotista, que é o auxílio garantido para os três primeiros 
meses, muitas vezes é um recurso que para a situação daquele estudante, ele não é suficiente, é um 
valor de 120 reais, esse estudante que eu me refiro é aquele que tem uma renda às vezes de até 
meio salário mínimo, é aquele estudante que por pessoas da família vive com 500 reais o mês, a 
gente tem muito desses estudantes, então esse estudante se ele não tem acesso, não só de imediato, 
mas também suficiente, com um recurso mais apropriado para a condição dele, ele certamente é 
um aluno com um potencial de evasão enorme. Então eu acho que essa agilidade no processo de 
acesso a essas políticas de assistência ao estudante, que inclui a questão financeira, mas não só 
essa, elas têm que ser mais ágeis, tem que ser mais imediatas e elas também tem que ser efetivas, 
não é só um excesso de informação, elas têm que ser algo que o estudante consiga se apropriar e 
quando precisar ele sabe acessar. 

  
9. E alguma sugestão para melhorar a permanência, o sucesso e a progressão dos estudantes no 
curso? 

Para além daquilo que eu já coloquei aqui, a perspectiva de ações de permanência, tentando 
dar resposta para os problemas que a gente aqui apontou, na perspectiva de você ter um projeto 
que ele foi planejado, foi organizado em uma perspectiva mais ampliada, que contempla outras 
dimensões que não só a do trabalho, mas também a dimensão da cultura, da ciência, entre outras, 
você precisa ter uma discussão com os grupos que são responsáveis por esse trabalho de 
reestruturação dos projetos. No caso dos cursos técnicos, nós temos no Campus Florianópolis a 
existência dos núcleos de reestruturação, isso não é comum em todos os cursos técnicos 
subsequentes, são núcleos estruturantes, isso segue até uma orientação dos cursos superiores, são 
grupos de trabalho que são responsáveis por fazer essa reestruturação contínua dos projetos, então, 
a medida que você tem uma unidade curricular com um grande número de reprovações, você tem 
algo a se qualificar ali, às vezes é a ementa daquela unidade que está equivocada, ela está no lugar 
errado, no momento errado, ela teria que ser anterior, então esses ajustes são feitos por esses grupos 
docentes estruturantes, então eu acho que esse trabalho tem que ser mais contínuo, esses grupos 
têm que ser mais ativos, mais regulares, mais propositivos, eles tem que ser formados para fazer 
uma discussão mais qualificada, então nesse sentido eu acho que tem muito a se fazer ainda  para 
que esses projetos consigam se reestruturar a medida que os problemas  vão acontecendo e sendo 
identificados. 

Eu penso que a formação dos professores tem que ser pensada com bastante cuidado, pois 
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na perspectiva de você ter um professor que acolhe, que tem empatia com aquela condição daquele 
estudante, seja porque ele tem dificuldade prévia, seja porque ele tem uma característica física que 
o limita para algum tipo de atividade, seja para ter um aula realmente bem planejada, com uma 
sequência, que seja algo claro para aquele estudante, significativo, então a formação dos 
professores, essa formação didático-pedagógica, ela é muito importante, eu vejo que de forma 
geral os professores tem mais um estímulo institucional e até mesmo estímulo pessoal de se 
qualificar naquilo que é o conhecimento técnico, que é fundamental evidentemente para que ele 
seja um bom professor, mas realmente para ser um bom professor ou uma boa professora, no 
sentido da qualidade, não basta ele ser um bom engenheiro ou engenheira, ou um bom tecnólogo, 
ele tem que ser um bom professor, e professor não é somente aquele que tem conhecimento 
técnico, é aquele que sabe ensinar, então eu acho que tem aí um campo de atuação  que precisa ser 
muito bem cuidado e a gente ainda faz muito pouco em relação a isso, são algumas medidas. 

Eu falei também da perspectiva de o estudante ter clareza daquilo que o espera, além disso, 
depois de formado, eu acho que o envolvimento dos estudantes egressos junto ao curso, na 
perspectiva de dar retornos, de ter diálogos com esses estudantes, a própria organização do curso, 
trazendo profissionais da área, tudo isso são ações importantes que acabam corroborando para a 
permanência do estudante. 
 
GESTOR 2 
 
1. Você conhece todos os procedimentos que envolvem o processo de ingresso? 
Conheço, mais ou menos, não conheço todos. 
  
2. Como você percebe a necessidade de o estudante dominar minimamente as tecnologias para 
que possa realizar/fazer a matrícula? 
Eu percebo que ele tem que ter domínio, pois se ele não tiver ele vai ter muita dificuldade, ele 
precisa ter pelo menos o domínio da internet para poder entrar e fazer o curso. 
  
3. Você acha que as informações que os estudantes necessitam para realizar a matrícula são de 
fácil acesso considerando o perfil do estudante desse curso? 
Eu acho que o IFSC é muito confuso em sua página, acho que deveria ser mais acessível e mais 
pontual. Até para gente como coordenador é muito difícil, porque quando eu assumi a coordenação 
eu não recebi instrução nenhuma e tive que descobrir as coisas. Eu acredito que as pessoas têm 
que ter treinamento e capacitação no uso das ferramentas. 
  
4. Você considera que os estudantes que ingressam ao Curso, desejam efetivamente atuar como 
profissionais nessa área? 
No caso da segurança nós sempre temos muita procura, somos um dos cursos técnicos 
subsequentes que tem maior procura em todo o Campus Florianópolis, uma média de 300 a 400 
candidatos para 32 vagas, e todos têm o desejo de se tornarem Técnico em Segurança do Trabalho. 
  
5. Você acredita que o estudante acessa o projeto pedagógico do curso antes da matrícula para 
ter alguma noção prévia em relação aos conteúdos teóricos e práticos que virão a estudar no 
curso? 
Não é comum, mas eu tenho recebido algumas demandas no e-mail da coordenação com relação 
a estrutura do curso, perguntando se o curso tem cálculo, como é que funciona as componentes. 
As informações que são colocadas no site do campus são especificadas, não é todos que procuram, 
mas existe alguns, não diria a maioria, mas uns 10 ou 20% que procuram isso. 
  
6. Em sua opinião, os conteúdos do Projeto Pedagógico focam para a formação de um sujeito 
para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho? 
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Eu acho que ele foca para o mercado de trabalho e há uma discussão em relação a modernização 
das componentes curriculares e da própria matriz pedagógica. Até recentemente retiramos o 
estágio obrigatório como uma forma de melhorar o aproveitamento dos alunos, até porque se 
tornou dispensável, pois muitos desistiam quando chegava no final porque tinha estágio, que era 
complementar, agora acredito que irá ter uma melhora futura, com o projeto integrador sendo uma 
componente realizada a cada semestre. 
  
7. Qual é a sua concepção em relação às causas de evasão dos estudantes do curso? 
Esse é um problema que nós temos no IFSC como um todo, segurança do trabalho não fica atrás, 
nós temos em média de 45 a 50% de evasão, muito da evasão se dá pela pessoa na primeira fase 
que não tem condição para acompanhar os conteúdos, porque tem um pouco de física e um pouco 
de matemática que são necessários, e os demais se dá pela pessoa achar que o curso não teria 
cálculo e outros são por questões de trabalho, especificamente da carga horária do curso. 
  
8. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso? 
Tenho. Primeiro melhorar as ferramentas, enquanto transparência para os alunos. Segundo, dar 
uma condição de acesso para os coordenadores de curso, para que eles tenham um acesso maior e 
possam interagir melhor com os alunos, aqueles pelo menos que foram selecionados. E em terceiro, 
talvez se fazer uma alteração no curso, onde se teria uma ou duas componentes, já na primeira 
fase, que fossem componentes de acolhimento, por que o problema dos cursos subsequente é que 
o nível do pessoal que vem para o curso é de pessoas que acabaram de terminar o segundo grau e 
pessoas que estão paradas a 15, 16 até 20 anos, então há uma dicotomia muito grande com essa 
disparidade e eu sinto falta de um processo de nivelamento, que realmente não existe. 
  
9. E alguma sugestão para melhorar a permanência, o sucesso e a progressão dos estudantes no 
curso? 
Sim, primeiro é uma capacitação pedagógica dos docentes, para entender o público que realmente 
é absolvido pelo curso, pois o que eu percebo é que muitas vezes essa falta pedagógica, esse 
discernimento pedagógico, faz com que o aluno se ausente, e faz com que o aluno se evada do 
curso. Isso é uma coisa que a gente observa, isso eu vou te dizer, desde que o curso começou lá 
em 1989. Nós tínhamos uma evasão muito grande em função, acredito eu, desses mesmos 
problemas, pois o curso, ele é um curso que está dentro de uma linha tecnológica, mas é um curso 
que tem muito de relações humanas, e eu entendo que uma capacitação pedagógica para o corpo 
docente melhoraria bastante esse processo de acolhimento e manutenção dos alunos. 
 
GESTOR 3 
 
1. Você conhece todos os procedimentos que envolvem o processo de ingresso? 
Conheço, pelo menos superficialmente eu conheço todos, nem todos eu vou conhecer tanto. 
  
2. Como você percebe a necessidade de o estudante dominar minimamente as tecnologias para 
que possa realizar/fazer a matrícula? 
Eu acho que varia um pouco, às vezes do perfil do estudante com o perfil do curso. Agora estamos 
exigindo um processo que muitos alunos não têm dado conta de uso de tecnologia, aí tem dois 
jeitos de pensar, eu acho, acaba sendo um processo excludente por que o aluno não é oportunizado, 
ao mesmo tempo qual é a condição que esse aluno vai ter de acompanhar um curso que está sendo 
através de tecnologia. Então talvez a matrícula seja uma primeira etapa, mas ele teria outras 
dificuldades depois, e isso é algo que eu me pergunto bastante tá, não tem uma resposta, porque a 
gente não quer que o processo de ingresso seja um processo excludente, ele deveria ser acolhedor, 
ele deveria integrar o aluno na comunidade escolar, ao mesmo tempo, os cursos subentende que 
esse aluno tem um grau de conhecimento e de discernimento, ele parte de um ponto e a gente fica 
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naquela, a gente tem um aluno que não está nesse ponto ainda, ele tem que ter um acompanhamento 
especial, né? Mas aí até que ponto a gente dá conta? Até que ponto a instituição dá conta disso 
depois, de suprir uma carência em um ano e meio que o estudante teve em 12 ou 14 anos, entende? 
Sendo que hoje a gente está com uma pressão grande para reduzir carga horária, ou seja, a gente 
tem cada vez menos tempo com o aluno, e aí como é que a gente equilibra esse papel de inclusão, 
de acolhimento dele, com o papel de formar um profissional, eu não sei, eu não tenho uma resposta, 
porque assim, se a gente pensar que o nosso público precisa ainda de X carga horária só para 
compensar uma falha que ele teve no sistema educacional, e a culpa não é do aluno 
necessariamente, então nós enquanto instituição pública a gente tem que dar conta disso ou não? 
Eu não sei, tendo a pensar que sim, porque nós fazemos parte do sistema de ensino, também é 
nossa obrigação, ao mesmo tempo eu não acho que a gente dá conta, então o que a gente vai ofertar 
pra esse aluno que por exemplo é excluído digitalmente ou não tem os conhecimentos básicos de 
ciência, de português e matemática, o que a gente faz com esse aluno? Eu não sei, eu acho que é a 
pergunta mais difícil que o IFSC tem pra responder, eu acho que a gente meio que finge que essa 
pergunta nem tá aí. Mas eu ainda penso que o processo de ingresso em si, ele não deveria ser uma 
barreira para o estudante, então eu acho que o processo de ingresso tem que ser o mais amigável 
possível pro estudante, esta é a minha resposta simples.      
  
3. Você acha que as informações que os estudantes necessitam para realizar a matrícula são de 
fácil acesso considerando o perfil do estudante desse curso? 
Eu diria que mais ou menos, pois as informações para a matrícula estão todas no edital, que está 
no site de ingresso, que de certa forma é de fácil acesso, mas é um documento muito extenso, que 
demanda muita leitura e interpretação, pois não são usadas palavras simples, e as pessoas não leem, 
então tem muito caso de candidato que se inscreve na opção errada, na cota errada, está inscrito 
na cota de baixa renda e não sabe que tem que apresentar documento que comprovem a situação 
dele. Então eu acho que essas informações mais básicas deveriam ser divulgadas de outra forma, 
em outro formato, que atenda melhor o público da instituição. 
 
4. Você considera que os estudantes que ingressam ao Curso, desejam efetivamente atuar como 
profissionais nessa área? 
Todos não, e também não acho que isso seja tão importante, eu não acho que o aluno só pode fazer 
um curso se ele que atuar naquela área, eu acho que a educação vai além de uma formação 
profissional, apesar de ela ser a interface mais importante, às vezes o aluno está buscando uma 
formação complementar, as vezes ele quer um conhecimento a mais, não acho que ele tem que 
buscar apenas a formação profissional.   
  
5. Você acredita que o estudante acessa o projeto pedagógico do curso antes da matrícula para 
ter alguma noção prévia em relação aos conteúdos teóricos e práticos que virão a estudar no 
curso? 
Não, um ou outro talvez acesse, mas de regra não. 
  
6. Em sua opinião, os conteúdos do Projeto Pedagógico focam para a formação de um sujeito 
para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho? 
Não sei, eu teria que ver o PPC novo, mas eu sei que existe uma preocupação, conhecendo as 
pessoas que estão envolvidas com o curso, mas mundo do trabalho e mercado de trabalho são 
conceito que, não sei eu gosto do conceito mundo de trabalho, sei lá, é problema meu, eu diria que 
sim, porque ele vai além do mercado de trabalho, mas um curso que tem 1.200 horas também não 
tem como tu fazer muita coisa além da formação profissional, não dá, não tem espaço. 
  
7. Qual é a sua concepção em relação às causas de evasão dos estudantes do curso? 
Essa é uma resposta muito complexa, mas é principal causa de evasão é a dificuldade que o aluno 
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tem para acompanhar o curso, e acompanhar o curso tem vários elementos, tem a questão do 
conhecimento prévio, tem a questão de encaixar o curso na sua rotina, que é pesado para quem 
trabalha o dia inteiro, mais ir para a escola, quatro horas aula, mais voltar pra casa tarde e acordar 
no outro dia cedo é pesado, é uma rotina que não é fácil. Então se for uma causa é a dificuldade 
de acompanhar o curso, mas eu colocaria mais esses dois elementos, tem a questão do 
conhecimento e tem a questão da rotina, de encaixar o curso na sua rotina, porque o curso exige 
uma dedicação. Quando eu fiz a pesquisa, a média de alunos dos cursos técnicos em geral que 
chegavam na última fase era um terço, isso quando tinha prova, hoje é bem menos, e dos dois 
terços que evadiam, metade deles evadiam até a metade do primeiro semestre, é muito rápido, o 
aluno fica pouco tempo no curso e já sai, aí a turma começa a primeira fase cheia e na segunda já 
está vazia, e piorou, os indicadores pioraram. E por ser na primeira fase a única coisa que eu 
consigo colocar como principal é essa. Tem uma causa que também é importante que o caso do 
cara que não leu o PPC, pensou que o curso era uma coisa e é outra, isso também existe, claro que 
existe, mas eu tendo a pensar que o preponderante é a dificuldade de acompanhar o curso. 
  
8. Você tem alguma sugestão para facilitar o processo de ingresso? 
Hoje no curso de segurança do trabalho o ingresso é por sorteio, e a nossa principal dificuldade é 
fechar turma, o Chamadão veio para resolver isso e ele resolveu enquanto tinha prova, mas depois 
que veio o sorteio ele não resolve mais, continua tendo muita dificuldade de preencher a turma, 
porque a gente convoca muitos candidatos que não comparecem nem na matrícula e tem também 
muitos candidatos que vem na matrícula e nunca mais voltam, por exemplo, eles vem e tu passa a 
listinha do que faltou e eles nunca mais voltam, isso é muito comum, ele nem começa o curso, não 
frequentou um dia, isso não acontecia tanto antigamente e hoje acontece muito. Quando o aluno 
vai, frequenta uma semana e viu que não era pra ele e desistiu, ele tá no direito dele, todo mundo 
pode tomar uma decisão errada e ele achou que o curso não era o que ele pensava e desistiu, ou 
achou que o curso era muito difícil e não ia conseguir acompanhar e saiu. Mas o problema que a 
gente tem hoje é uma certa falta de engajamento no ingresso, então o aluno, ele se inscreve, mas 
não vai fazer a matrícula, não faz sentido sabe? Tu se inscreve para um curso, tu quer fazer o curso, 
és sorteado e tu simplesmente ignora, tu desiste antes mesmo de começar a primeira etapa do curso 
que é a matrícula. Então a minha sugestão para minimizar esse problema seria fazer uma espécie 
de pré-matrícula, depois do sorteio ter um sisteminha que o aluno vai lá e conforma que ele quer 
o curso, aí já eliminaria esses casos de pessoas que se inscrevem e não aparecem, pois antigamente 
nesses casos a pessoa não ia nem fazer a prova, então a abstenção da prova sempre foi alta, pois 
muita gente se inscreve, pensa que vai de depois desiste, nem fazia a prova. Esses caras que nem 
faziam a prova hoje estão sendo chamados e aí a gente fica, chama uma, chama duas, chama três 
e não consegue completar a turma. A gente tinha que criar um jeito dele antes de ser chamado dá 
mais uma confirmação, de que ele quer mesmo, e eliminar os que não estão engajados em entrar 
no curso, muitas vezes nem são elas que se inscrevem, é a mulher que inscreve o marido, é a mãe 
que inscreve o filho e na matrícula eles não aparecem, então se a gente conseguisse de alguma 
forma filtrar um pouco esses casos eu acho que a gente preencheria as vagas muito melhor. 
  
  
9. E alguma sugestão para melhorar a permanência, o sucesso e a progressão dos estudantes no 
curso? 
 Aí se a principal causa é a dificuldade de acompanhar o curso, tu precisaria criar ferramentas que 
motivassem o aluno a continuar no curso né? Por exemplo, uma coisa que motiva o aluno a 
continuar no curso é se envolver em projetos além do curso, principalmente projetos remunerados, 
porque muitos alunos não têm remuneração, eles estão aí justamente tentando se recolocar e tal. O 
Curso Técnico de Meteorologia faz muito isso, esse curso sempre teve um problema sério de 
evasão, ainda tem muita dificuldade para preencher vagas, mas eles às vezes tem turmas de 
formandos igual aos cursos que têm mais procura, porque eles têm bolsas de pesquisa que eles 
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envolvem os alunos, este tipo de engajamento mantém o aluno no curso, muitas vezes né, então 
assim, eu acho que uma forma de fazer os alunos permanecerem mais no curso seria envolver eles 
em projetos de pesquisa e extensão, de preferência remunerados, por mínima que seja a bolsa, paga 
a passagem e paga uma comida para ele se alimentar na escola, deixa as vezes de ser um fardo 
para uma família de baixa renda que tem dificuldades para pagar duas passagens por dia, então eu 
acho que esse seria um fator importante 
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Resumo
Entre os objetivos da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica com a criação dos Institutos Federais pela lei n.º 11.892/2008 foi o
desenvolvimento dos Estados brasileiros pelo aumento do número de matrículas e de
cursos. Nesse contexto educativo, este produto educacional, cartilha, Conhecendo o
Curso Técnico em Segurança do Trabalho, está inserido no Programa de Pós-
Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT), como parte da pesquisa de Dissertação.
Tem por objetivo apresentar procedimentos possíveis de serem utilizados pelas
instituições de ensino para facilitar o acesso às informações relativas aos cursos pelo
público interessado no ingresso. Neste produto, em decorrência do objeto da pesquisa,
traz-se as informações relevantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do
Trabalho, ofertado no Campus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina
(IFSC), entre as quais estão: perfil do trabalhador, horário das aulas, duração do curso,
o percurso didático-pedagógico necessário à formação integral de um trabalhador e os
espaços profissionais em que o Técnico em Segurança do Trabalho pode atuar. Isso
porque os resultados da pesquisa realizada indicaram que o público tem dificuldade de
acessar essas informações antes do ingresso no curso, o que contribui para a evasão
ainda no primeiro semestre. O acesso a essas informações pelo candidato é
fundamental para que ele possa tomar a decisão mais adequada antes da realização da
matrícula, levando em consideração o que está proposto do Projeto Pedagógico do
Curso em termos de perfil profissional, aspectos pedagógicos, entre outros. Nesse
sentido, ressalta-se a relevância de as informações pertinentes ao curso estarem
apresentadas de uma forma mais clara e dinâmica no decorrer do processo de
ingresso, tendo em vista que a escolha do curso realizada pelo estudante de forma
mais consciente é um indicador de permanência na instituição, o que o levará ao
sucesso e, consequentemente, à progressão.roduto educacional     

Palavras-chave: EPT. ProfEPT. Produto Educacional. Cartilha. Curso Técnico
Subsequente Segurança do Trabalho.
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Apresentação

     A cartilha Conhecendo o Curso Técnico em Segurança do Trabalho, como

produto educacional, foi desenvolvida a partir dos resultados da pesquisa, estudo de

caso, intitulada Processo de Ingresso do Curso Técnico Subsequente em Segurança

do Trabalho no Campus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina

(IFSC): um estudo sobre a relação acesso - permanência - sucesso - progressão. A

pesquisa foi realizada no Programa de Mestrado Profissional em Educação

Profissional e Tecnológica (ProfEPT) nos anos de 2020-2021, cujo projeto foi

aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer n.º 4.109.335. Teve o objetivo de

investigar os procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos estudantes

do Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal de

Santa Catarina, Campus Florianópolis. A investigação buscou compreender melhor

como os procedimentos adotados atualmente no processo de ingresso do IFSC

podem estar afetando as questões relacionadas à evasão, uma vez que determinadas

informações podem influenciar diretamente na escolha ou não da realização da

matrícula.

   Os resultados da investigação demonstraram que considerável número de

estudantes ingressantes abandonam o curso ainda na primeira fase por fatores

ligados à falta de informações sobre o curso anterior ao ingresso. Entre essas faltas

de informações, estão principalmente as questões pedagógicas, teóricas e práticas

para a formação do estudante conforme o projeto pedagógico do curso e as

especificidades da atuação profissional do Técnico em Segurança do Trabalho. Em

decorrência desses resultados, pensou-se na criação deste produto educacional com

o intuito de levar ao público informações sobre as características do referido curso,

esclarecimentos sobre os conhecimentos prévios necessários para acompanhar as

aulas, orientações sobre carreiras possíveis, mundo do trabalho e outras

informações pertinentes que possam contribuir para que o candidato faça uma

escolha adequada do curso que deseja ingressar. 



A escolha correta de um curso pelo estudante é um indicador de permanência na

instituição, obtendo sucesso na aprendizagem dos conteúdos teóricos e práticos,

contribuindo, assim, para a sua progressão no mundo do trabalho e nos estudos. 

     Em termos de embasamento teórico, a elaboração deste produto educacional está

amparada, pelas bases conceituais que alicerçam os fundamentos da Politecnia

abordados por Saviani (2007), o conceito de Educação Omnilateral, abordado por

Ciavatta (2005), as definições de trabalho como princípio educativo e da pesquisa

como princípio pedagógico, discutidas nos estudos de Frigotto, Ciavatta e Ramos

(2005) e o conceito de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), apresentado no

documento Políticas Públicas para a EPT (BRASIL, PPEPT, 2004) e o no Documento

Base de 2007 (BRASIL, DB, 2007), concretizado pela Lei n.º 11.741/2008 (BRASIL,

Lei n.º 11.741, 2008). Concorda-se com as concepções de ingresso abordadas por

Ambrosini (2019), a definição de evasão realizada por Dore e Lüscher (2011) e o

conceito de permanência e qualidade discutidos por Machado e Moreira (2012). O

desenvolvimento do produto educacional também considerou o conceito de práticas

de comunicação tratado por Almeida e Miranda (2020), ao reforçarem que não é

possível uma comunicação em via de mão única, com mera disponibilização das

informações, mas se faz necessário estabelecer uma interação mais ampla entre a

instituição de ensino e o candidato a fim de proporcionar-lhe condições melhores de

escolha de um curso.

 Boa leitura!
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Analisar os métodos de trabalho;

Identificar fatores de riscos para acidentes e

doenças de trabalho;

Indicar a presença de agentes ambientais

perigosos para o trabalhador.

É um profissional capaz de:

O que um Técnico em
Segurança do Trabalho faz?

 O Técnico em Segurança doTrabalho integra o ServiçoEspecializado em Engenhariade Segurança e em Medicinado Trabalho, de empresasprivadas e públicas.
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Elaborar procedimentos de acordo com a natureza da empresa.

Produzir relatórios referentes à segurança e à saúde do

trabalhador.

Levantar e utilizar dados estatísticos de doenças e acidentes de

trabalho.

Divulgar as normas e procedimentos de segurança e higiene

ocupacional.

Solicitar, indicar e inspecionar equipamentos de proteção coletiva

e individual.

Promover programas, eventos e capacitações.

 

O que +?

1 0



Curso totalmente gratuito.

Aula presencial de segunda a sexta-feira.

A duração do curso é de 1 ano e meio.

50% das vagas são para estudantes que tenham concluído o

Ensino Fundamental em escola pública.

Qual o horário do curso?

TÉCNICO SUBSEQUENTE EMTÉCNICO SUBSEQUENTE EMTÉCNICO SUBSEQUENTE EM   
SEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHO

Horário: 18h30min - 22h30min
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Conhecer classes de fogo existentes e

os métodos de extinção do fogo

adequados para cada classe.

Aprender a combater um princípio de

incêndio usando extintores e o Sistema

Hidráulico Preventivo.

O que você vai estudar durante
o 1º semestre do curso?

TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO E COMBATETECNOLOGIA DE PREVENÇÃO E COMBATETECNOLOGIA DE PREVENÇÃO E COMBATE
A SINISTROSA SINISTROSA SINISTROS

INTRODUÇÃO A LEGISLAÇÃOINTRODUÇÃO A LEGISLAÇÃOINTRODUÇÃO A LEGISLAÇÃO
   TRABALHISTATRABALHISTATRABALHISTA

Iniciar os conhecimentos jurídicos 

 para o desenvolvimento de

habilidades e capacidade crítica em

relação à ciência do direito.
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Reconhecer e utilizar os tipos de

instrumental do desenho técnico

para a preparação de croquis e

para interpretar projetos

arquitetônicos.

SUPORTE BÁSICO PARA PROJETOS DESUPORTE BÁSICO PARA PROJETOS DESUPORTE BÁSICO PARA PROJETOS DE
INSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕES

SEGURANÇA DO TRABALHO ISEGURANÇA DO TRABALHO ISEGURANÇA DO TRABALHO I

Aplicar medidas prevencionistas no

ambiente de trabalho através do

conhecimento de aspectos técnico e

legais da Segurança do Trabalho.
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TECNOLOGIA DOS PROCESSOSTECNOLOGIA DOS PROCESSOSTECNOLOGIA DOS PROCESSOS   
PRODUTIVOSPRODUTIVOSPRODUTIVOS

(QUÍMICA,  FÍSICA,  MECÂNICA E ELÉTRICA
VOLTADOS PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO )

Conhecer as principais máquinas

envolvidas no processo produtivo de

indústrias.

Utilizar grandezas elétricas.

Conhecer os riscos químicos e físicos.

INTRODUÇÃO À METODOLOGIAINTRODUÇÃO À METODOLOGIAINTRODUÇÃO À METODOLOGIA

Aprender a construir um projeto

de pesquisa.

 Compreender as normas para a

elaboração e apresentação de

textos técnicos e científicos.

Entender a importância da

interação e da comunicação

humana no mundo do trabalho.
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Compreender as competências

do empregador e empregados em

relação a Segurança do Trabalho.

Aprender a fazer ordem de

serviço e a estabelecer requisitos

técnicos para garantir a

segurança dos trabalhadores.

Avaliar os agentes químicos,

físicos e biológicos presentes no

ambiente de trabalho e

apresentar os resultados por

meio de relatórios técnicos, com

base nos conhecimentos sobre

atividades e operações

insalubres.

HIGIENE DO TRABALHOHIGIENE DO TRABALHOHIGIENE DO TRABALHO

SEGURANÇA DO TRABALHO IISEGURANÇA DO TRABALHO IISEGURANÇA DO TRABALHO II
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O que você vai estudar durante
o 2º semestre do curso?



SUPORTE BÁSICO À VIDASUPORTE BÁSICO À VIDASUPORTE BÁSICO À VIDA   
NAS EMPRESASNAS EMPRESASNAS EMPRESAS

Ser capaz de prestar atendimento

inicial aos empregados vítimas de

acidentes ou mal súbito a partir

da avaliação da cena, com

liderança e agilidade, utilizando

os princípios da biossegurança.

ERGONOMIA IERGONOMIA IERGONOMIA I

Compreender a ergonomia como

uma ciência que investiga a

relação do homem com as

condições de trabalho.

Identificar formas e normas para

melhorar as relações existentes

nos postos de trabalho.

EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

Identificar indicadores de saúde e

fontes de dados epidemiológicos,

tornando-se apto a orientar

empregados e empregadores

quanto às ações de controle de

surtos, bem como a domínios de

causas frequentes de intoxicação

por agentes tóxicos presentes no

ambiente de trabalho.
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ESTATÍSTICA APLICADA ÁESTATÍSTICA APLICADA ÁESTATÍSTICA APLICADA Á   
SEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHO

Ler e interpretar dados

estatísticos relacionados a

acidentes e doenças do trabalho. 

TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃOTÉCNICAS DE COMUNICAÇÃOTÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO
E INTERAÇÃO HUMANAE INTERAÇÃO HUMANAE INTERAÇÃO HUMANA

Identificar a diferença

entre metodologia e

método científico para

avaliação de artigos, bem

como conhecer as

principais formas de

buscar esses trabalhos e o

sistema de classificação. 

Saber conduzir um projeto

de pesquisa.
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SEGURANÇA DO TRABALHO IIISEGURANÇA DO TRABALHO IIISEGURANÇA DO TRABALHO III

Compreender as técnicas e

parâmetros utilizados nos

processos de inspeções de higiene

e segurança em ambientes laborais.

Aprender a elaborar relatório de

acidente de trabalho e programas

definidos nas Normas

Regulamentadoras.

ERGONOMIA IIERGONOMIA IIERGONOMIA II

Aprender a identificar fatores

subjetivos relevantes ao

contexto de trabalho,

significado do trabalho,

técnicas em ergonomia e

análise ergonômica do

trabalho.
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O que você vai estudar durante
o 3º semestre do curso?



GESTÃO EMPREENDEDORAGESTÃO EMPREENDEDORAGESTÃO EMPREENDEDORA

Identificar características dos

empreendedores, avaliar sua

capacidade empreendedora e

conhecer fatores que compõem o

processo empreendedor.

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONALCOMPORTAMENTO ORGANIZACIONALCOMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Perceber e compreender os

fenômenos que interferem no

relacionamento interpessoal no

ambiente de trabalho. 

Conhecer os aspectos psicológicos

envolvidos no acidente de trabalho.

Identificar estratégias de mediação

do sofrimento e adoecimento no

trabalho. 

 

 

 LEGISLAÇÃO APLICADALEGISLAÇÃO APLICADALEGISLAÇÃO APLICADA

Aprender os conhecimentos

jurídicos específicos da

saúde e segurança do

trabalho.
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MEDICINA DO TRABALHOMEDICINA DO TRABALHOMEDICINA DO TRABALHO

Aplicar normas técnicas de

saúde e segurança no trabalho e

de controle de qualidade nos

processos laborais. 

Compreender as principais

causas de doenças no trabalho e

meios de prevenção. 

 

 

 

Conhecer e compreender os riscos ocupacionais. 

Interpretar a NR 7 - Programa de Saúde Médico de Saúde

Ocupacional.

 

 

 
PREVENÇÃO E CONTROLEPREVENÇÃO E CONTROLEPREVENÇÃO E CONTROLE

DE PERDASDE PERDASDE PERDAS

Conhecer as normas e técnicas de segurança

do trabalho, conhecer os programas e

projetos de análise de riscos.

Dominar as técnicas de análise de riscos,

identificar os riscos sobre a ótica da

probabilidade e consequência. 

Entender métodos de análise e avaliação de

perdas de um sistema. 

GESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTAL

 Estudar os princípios

da gestão ambiental. 
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O que é um 
Projeto Integrador ?

O Projeto Integrador (PI) visa à

aquisição de experiência profissional,

pois nele o aluno trabalhará situações

referentes às demandas de empresas ou

áreas afins.

 

 

- O PI é realizado no primeiro, no

segundo e no terceiro semestre, e

envolve todas as unidades curriculares.

- A prática metodológica para a

realização deste trabalho é desenvolvida

no decorrer de cada semestre.

- O PI é desenvolvido em grupo e sob a

orientação de um professor.

- Realizado em empresas ou instituições

fora do horário de aula. 
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O que o mundo do trabalho
oferece?

O profissional de Segurança do

Trabalho tem uma área de atuação

bastante ampla.

 

 

Em geral, ele atua em fábricas de alimentos,

construção civil, hospitais, empresas

comerciais e industriais, grandes empresas

estatais, mineradoras e de extração. Também

pode atuar na área rural em empresas

agroindustriais.

 

 

As atividades do profissional em Segurança

do Trabalho são definidas pelo Ministério do

Trabalho por meio da Portaria 3.275 de 21

de setembro de 1989.
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Não 
Esqueça!

Antes de fazer a inscrição, leia o edital com

todas as informações do processo seletivo.

 

 
Lá você encontra o dia da publicação do

resultado dos selecionados, os tipos de

cotas existentes e todos os documentos

que são exigidos para a matrícula.
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PARA VER O VÍDEO 'CONHECENDO O CURSO TÉCNICO EMPARA VER O VÍDEO 'CONHECENDO O CURSO TÉCNICO EM  
SEGURANÇA DO TRABALHO':SEGURANÇA DO TRABALHO':

  
HTTPS://YOUTU.BE/MUETHD-JXCGHTTPS://YOUTU.BE/MUETHD-JXCG

PARA LER O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSOPARA LER O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO::
  

HTTP://WWW.FLORIANOPOLIS.IFSC.EDU.BR/INDEX.PHP?HTTP://WWW.FLORIANOPOLIS.IFSC.EDU.BR/INDEX.PHP?
OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=979:PPC-PROJETOS-OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=979:PPC-PROJETOS-

PEDAGOGICOS-DOS-CURSOS&CATID=38:ENSINO&ITEMID=188PEDAGOGICOS-DOS-CURSOS&CATID=38:ENSINO&ITEMID=188

PARA LER O EDITAL DE INGRESSOPARA LER O EDITAL DE INGRESSO::
  

HTTPS://WWW.IFSC.EDU.BR/EDITAIS-COM-INSCRICOES-ABERTASHTTPS://WWW.IFSC.EDU.BR/EDITAIS-COM-INSCRICOES-ABERTAS

PARA CONHECER OS CURSOS OFERECIDOS PELO IFSCPARA CONHECER OS CURSOS OFERECIDOS PELO IFSC::
  

HTTPS://WWW.IFSC.EDU.BR/CURSOSHTTPS://WWW.IFSC.EDU.BR/CURSOS



P A R A  F I N A L I Z A R . . .  
 
 

     Essa cartilha procura divulgar de forma coerente e clara o

Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho para os

futuros ingressantes durante o processo de ingresso do IFSC.

As informações acima são pertinentes para que o candidato

faça a escolha adequada do curso que deseja ingressar na EPT.

A escolha correta de um curso pelo estudante é um indicador

de permanência na instituição, o que o levará ao sucesso e,

consequentemente, à progressão.
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A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e a criação dos Institutos Federais
pela lei nº 11.892/2008 apresentou entre seus objetivos a melhoria dos Estados brasileiros por meio da
ampliação do número de cursos e matrículas ofertadas. Inserido nesse projeto educativo, este produto
educacional, cartilha, Ingresso - Permanência - Sucesso - Progressão no Curso Técnico Subsequente em
Segurança do Trabalho, tem por objetivo apresentar aos gestores da EPT e, especialmente, aos
profissionais envolvidos no processo de ingresso, ações que podem ser qualificadas na prática da gestão
da EPT. Em termos metodológicos, a cartilha faz parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado de
cunho qualitativo, tendo como modalidade principal o estudo de caso, intitulada Processo de Ingresso do
Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Campus Florianópolis do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC): um estudo sobre a relação acesso - permanência - sucesso - progressão inserida
no Programa de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT). Os resultados da pesquisa apontaram que há diversos fatores
dificultando o ingresso e a permanência de trabalhadores-estudantes no processo de ensino-aprendizagem
da educação profissional, entre as quais estão: dificuldade de acesso e uso das tecnologias da informação;
problemas de manuseio e compreensão do site institucional; desconhecimento do perfil profissional e das
questões pedagógicas teóricas e práticas para a formação do estudante, conforme o projeto pedagógico;
dificuldade para acompanhar o conteúdo das aulas; conflito de horário, distância e questões financeiras.
Conclui-se que, partindo-se dos resultados encontrados e das ações propostas pelos sujeitos da pesquisa e
pelas investigadoras, estratégias diversas podem ser promovidas institucionalmente para qualificar o
acesso do trabalhador-estudante ao ensino público de qualidade, garantindo-lhe a permanência, o sucesso
e a progressão ao trabalho e aos estudos.

Palavras-chave: EPT. ProfEPT. Produto Educacional Cartilha. Curso Técnico Subsequente Segurança do
Trabalho. Gestores.
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Prezados (a) Gestores (a) e demais profissionais envolvidos no processo de ingresso! 

     Como produto educacional, a cartilha Ingresso - Permanência - Sucesso - Progressão no Curso
Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho se desenvolveu perante os resultados apresentados pela
pesquisa, estudo de caso, Processo de Ingresso do Curso Técnico Subsequente em Segurança do
Trabalho no Campus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC): um estudo sobre a
relação acesso - permanência - sucesso - progressão, realizada no Programa de Mestrado Profissional
em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) nos anos de 2020-2021. A pesquisa teve como
objetivo investigar os procedimentos que envolvem o processo de ingresso dos estudantes do Curso
Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus
Florianópolis, a fim de depreender como os procedimentos adotados atualmente pela instituição em
relação ao processo de ingresso podem estar afetando as questões relacionadas à evasão, dado que certas
informações podem interferir na realização ou não da matrícula em cursos técnicos.
    A descrição e análise dos resultados demonstraram que há diversos fatores que podem estar
dificultando de alguma forma o processo de ingresso e de permanência de trabalhadores-estudantes no
processo de ensino-aprendizagem da educação profissional, como problemas para acesso e manejo das
tecnologias da informação, dificuldades para usar e compreender o site da instituição, não conhecimento
das especificidades pedagógicas, teóricas e práticas do curso, assim como do perfil de egresso, problemas
financeiros, distância, conflito de horário, dificuldade para acompanhar o conteúdo das aulas, entre
outros. Dentro desse contexto, pensou-se na criação deste produto com o intuito de levar aos gestores e
demais profissionais envolvidos no processo de ingresso do IFSC e da ETP os resultados encontrados
durante o desenvolvimento da pesquisa, apontando para o entendimento de que a forma como ocorre o
ingresso do aluno detém um importante papel no processo de permanência ou evasão, pois afeta
diretamente o nível de compromisso com a instituição, interfere no compromisso sequente com o curso e
o motiva a progressão. Incorporada à uma concepção democrática de educação, apresenta-se sugestões
para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão e orientem o cidadão de modo a garantir o
acesso ao ensino público nos seus diversos fatores, assegurando não apenas o ingresso, mas também a
permanência, o sucesso e a progressão do estudante.

                                              APRESENTAÇÃO



      O produto educacional foi desenvolvido com base nos conceitos que fundamentam a Educação
Profissional e Tecnológica (EPT), apresentados no documento Políticas Públicas para a EPT (BRASIL,
PPEPT, 2004) e o no Documento Base de 2007 (BRASIL, DB, 2007), concretizado pela Lei n.º
11.741/2008 (BRASIL, Lei n.º 11.741, 2008). Está alicerçado nos princípios da Politecnia discutidos por
Saviani (2007), o conceito de Educação Omnilateral, tratado por Ciavatta (2005) e as definições de
trabalho como princípio educativo e da pesquisa como princípio pedagógico, abordadas nos estudos de
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005). Reforça o entendimento do termo gestão, conforme definição de Aires
(2009), o conceito de gestão escolar conforme Glória (2017), a definição de gestão na EPT realizada por
Góis e Rocha (2019) e como práticas de gestão se relacionam com mecanismos de evasão e permanência,
conforme Lück (2015). Também corroboram com a definição de ingresso desenvolvida por Ambrosini
(2019), o conceito de evasão apresentado por Dore e Luscher (2011) e as concepções de práticas de
comunicação abordadas por Almeida e Miranda (2020).

 Boa leitura!
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P E R F I L  I N G R E S S A N T E S :

Como se observa , há uma similaridade entre os perfis dos dois grupos , o que significa que o público que

busca o curso é formado por trabalhadores-estudantes que podem estar procurando uma formação

profissional que possibilite a permanência no mundo do trabalho . Assim , para elaborar ou avaliar práticas que

minimizem ou reduzam os obstáculos enfrentados pelos diferentes grupos de sujeitos que adentram o

processo educativo , a instituição precisa :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

Dos 22 (vinte e dois) estudantes ingressantes participantes da pesquisa no curso em estudo , a maioria é do

sexo feminino , com idade acima dos 30 anos , apresentam como escolaridade ensino médio realizado em

instituição pública , residem na região da Grande Florianópolis e predomina a ampla concorrência como

forma de ingresso .

1 PERFIL DOS ESTUDANTES INGRESSANTES E 

EVADIDOS NA PRIMEIRA FASE DO CURSO

Em termos de perfil , os resultados indicam que essas mulheres estão afastadas do banco escolar há algum

tempo (GUGELMIN , 2015) e que retomaram os estudos a fim de conquistar uma formação profissional com o

intuito de permanecer ativo no mundo do trabalho (FIGUEIREDO , 2014), concordando com a Nota Informativa

nº 138 (BRASIL , NI nº 138 SETEC/MEC , 2015) em que o curso estaria atendendo ao cumprimento da função

social dos Institutos Federais . Os dados indicam também que , apesar de a maior parte dos ingressantes provir

de escola pública , a predominância da forma de ingresso é por ampla concorrência , sendo possível estar

ocorrendo um problema de comunicação no processo de ingresso entre a instituição e o público , já que esses

sujeitos não estariam acessando informações sobre o sistema de cotas , do qual poderiam fazer uso , fazendo-

se necessária uma investigação específica sobre esse aspecto para afirmar a causa real dessa prática pelos

ingressantes .

A N Á L I S E :

Entre os 13 (treze) sujeitos evadidos que participaram da pesquisa , a maioria é do sexo feminino , com idade

acima dos 30 anos , solteiras e com filhos , apresentam como escolaridade o ensino médio , ocupam posições

de trabalho em grupos periféricos ou estão desempregados e , em média , frequentaram o curso por um mês ,

sendo que um número significativo de sujeitos realizou a matrícula , mas não frequentou nenhuma aula .

P E R F I L  S U J E I T O S  E V A D I D O S :

Os resultados do perfil reforçam as pesquisas (KUENZER , 2007) sobre os sujeitos da EPT e podem indicar que

fatores relacionados à questão de gênero estão influenciando na evasão do curso (FREDENHAGEM et al . , 2012).

A N Á L I S E :

1 Desenvolver estratégias de gestão para que esses dados de perfil sejam mapeados ainda no  
 processo de inscrição e, de forma dialógica com os envolvidos no processo educativo;

2 Traçar planos educativos, levando-se em consideração as singularidades dos diversos grupos
que ingressam na instituição.
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2 PRÁTICAS EM TIC’S UTILIZADAS NO 

PROCESSO DE MATRÍCULA 

Muitos estudantes ingressantes e sujeitos evadidos afirmaram ter facilidade de acesso e uso das tecnologias

da informação , souberam da existência do curso pelo site do IFSC e acharam o processo de inscrição no site

muito simples e tranquilo . Entretanto , alguns sujeitos apresentam críticas ao site e ao sistema de ingresso , o

que indica que esse meio não é totalmente acessível à heterogeneidade social , econômica e etária do público

que procura a instituição . Nessa relação , levanta-se como hipótese que muitos sujeitos com dificuldades de

acesso e uso das tecnologias da informação possam estar sendo excluídos do processo de ingresso , já que , ao

tentarem se candidatar no curso , não conseguiriam completar o processo de inscrição e envio de

documentos .

R E S U L T A D O S :

1 Refletir sobre diferentes estratégias inclusivas que ampliem as possibilidades de pleno acesso
a todos os interessados no ensino público federal, como projetos de intervenção, incentivo a
capacitação dos servidores, estímulo a contribuição para mudanças na instituição voltadas para
democratização do acesso e permanência dos estudantes, investimento em ações afirmativas e
o desenvolvimento de núcleos articulados em rede responsáveis por motivar, facilitar e apoiar a
permanência dos estudantes. Dentro dessa relação, pensar também em formas de inserção no
sistema de matrículas.

2 Elaborar uma Unidade Curricular curta para ser ministrada aos estudantes antes do início das
aulas efetivas, que trate de procedimentos didático-pedagógico introdutórios sobre práticas
sociais de letramento via tecnologias digitais aos estudantes que adentram à instituição sem
essas habilidades, em especial, nos técnicos subsequentes, pelo próprio perfil desses sujeitos,
conforme também outros estudos empíricos realizados no IFSC de Valer (2019) e Michelon
(2020).

Os resultados indicam que o site é o local de referência na busca de informações (AMBROSINI , 2019). 

A N Á L I S E :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

 Essa proposta, como produto educacional, está sendo elaborada pelo Mestrando Lucas de Souza (turma 3), orientado
por Salete Valer, como parte da dissertação de Mestrado O uso das tecnologias digitais como competência para o
mundo do trabalho e suas contextualizações: um estudo no Instituto Federal de Educação de Santa Catarina Campus
Florianópolis-Continente, no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional
(ProfEPT).

1

1

3 Propor qualificação para uso das tecnologias digitais para pesquisa, escrita (edição de texto) e
compartilhamento de textos via diferentes ferramentas como por exemplo, o drive (nuvem). Além
dessas práticas, o estudante precisa saber usar a Plataforma de mediação, no caso do IFSC, o
SIGAA, para que possa iniciar as atividades pedagógicas com segurança e efetiva participação no
processo de ensino-aprendizagem. O domínio desses conhecimentos tem se configurado
essencial para a inserção do estudante no processo ensino-aprendizagem, expandindo-se para o
mundo do trabalho. 
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R E S U L T A D O S :

3 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO
 DA MATRÍCULA

Os dados mostram que alguns estudantes não leram integralmente o edital de ingresso , o que leva ao

desconhecimento das regras e normas de seleção da instituição . Os resultados também destacam que muitos

ingressantes e sujeitos evadidos não tiveram acesso ao Projeto Pedagógico do Curso no site institucional , o

que causa um expressivo número de ingressantes que desconhecem o que será estudado no curso e as

possibilidades de atuação profissional . 

Os dados encontrados dialogam com Glória (2017), pois as informações sobre os cursos ofertados e a matriz

curricular estão disponíveis no site da instituição , mas os candidatos não as acessam . Sobre esse aspecto ,

Ambrosini (2019) acrescenta que mesmo realizando a leitura do edital muitos candidatos não o

compreendem devido a complexidade do texto e da linguagem . Em relação a essa problemática , Almeida e

Miranda (2020) afirmam que as instituições públicas não podem considerar os cidadãos como simples objetos

de comunicados e apenas disponibilizar documentos com informações que não são compreendidas pelo

público . 

A N Á L I S E :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

1 Realizar uma avaliação do sistema de ingresso discente e dos meios de comunicação
adotados para que atendam o uso da linguagem e ferramentas utilizadas pelo público.

2 Desenvolver e qualificar uma ferramenta única, como um vídeo ou ebook, que combinem o
texto com imagens, vídeos, gráficos e animações, com interatividade e apelo visual para a
disponibilização de informações aos futuros ingressantes.

3 Vincular sua propaganda em diversas mídias, como redes sociais, televisão, rádio, plataformas
de compartilhamento de vídeos, entre outras.
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Um número significativo de ingressantes desconhecia os aspectos pedagógicos do curso , alegando que o

acesso às informações sobre suas especificidades durante o processo de ingresso poderia ter modificado sua

escolha ; A maioria acredita que seria importante para os ingressantes do Curso Técnico em Segurança do

Trabalho terem mais informações sobre o curso antes da realização da matrícula . 

R E S U L T A D O S :

4 PERCEPÇÕES SOBRE O PROCESSO DE INGRESSO

Os dados encontrados dialogam com Glória (2017), pois as informações sobre os cursos ofertados e a matriz

curricular estão disponíveis no site da instituição , mas os candidatos não as acessam . Sobre esse aspecto ,

Ambrosini (2019) acrescenta que mesmo realizando a leitura do edital muitos candidatos não o

compreendem devido a complexidade do texto e da linguagem . Em relação a essa problemática , Almeida e

Miranda (2020) afirmam que as instituições públicas não podem considerar os cidadãos como simples objetos

de comunicados e apenas disponibilizar documentos com informações que não são compreendidas pelo

público . 

A N Á L I S E :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

1 Qualificar sua comunicação pública para que, antes de realizar a escolha, o candidato tenha
conhecimento da missão e objetivos do curso, conheça as unidades curriculares que estudará, a
duração do curso e o perfil de egresso, a fim de esclarecer, orientar e facilitar a sua escolha. 

2 Disponibilizar informações sobre o curso de forma clara e objetiva por meio de vídeos, folhetos,
palestras, websites e diversas outras ferramentas de comunicação.

     Seguem as categorias de análise que tratam da percepção dos sujeitos da pesquisa 

acerca do processo de ingresso .

4.1 CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE O CURSO

Os resultados reforçam a necessidade de o IFSC:
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4 PERCEPÇÕES SOBRE O PROCESSO DE INGRESSO 

R E S U L T A D O S :

A N Á L I S E :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

1 Estabelecer uma interação melhor com o público para que conheçam a formação profissional 
 ofertada e os procedimentos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. 

2 Analisar a Política de Assistência Estudantil (BRASIL, Decreto n.º 7.234, 2010) a fim de realizar
melhorias relacionadas a flexibilização dos horários, cessão de auxílios, vale transporte, entre outras
medidas necessárias.

  Um exemplo dentro da instituição de divulgação e interação com os candidatos foi realizado nos cursos técnicos em
Mecânica (Integrado e Concomitante) e Eletroeletrônica (Subsequente) no Campus Itajaí, por meio da estruturação de
forma integrada do Sub-projeto IFs Portas Abertas e do Sub-projeto Ingresso Multiplicador. O Sub-projeto IFs Portas
Abertas promoveu a divulgação dos cursos por palestras, vídeos, visitas guiadas, atividades interativas e oficinas. O Sub-
projeto Ingresso Multiplicador consistiu em um edital de ingresso exclusivo do Campus que convocava para a matrícula
uma quantidade maior de candidatos e assim proporcionava “ orientação com relação às escolhas de curso, e uma
oficina com noções básicas das unidades curriculares do curso.” (SUSKI et al., 2021, p.39). Além de informar o perfil
profissional e suas possíveis áreas de atuação.

2

3 Elaborar junto às equipes específicas e envolver os estudantes em projetos de nivelamento,
monitoria, tutoria e atendimento acompanhado por equipe multidisciplinar.
 

4.2 FATORES DE EVASÃO LIGADOS AO PROCESSO DE INGRESSO

Dificuldade para acompanhar o conteúdo das aulas , conflito de horário , trabalho/emprego , distância e a não

identificação com o curso , relacionada à falta de conhecimento e orientação sobre o curso em que se está

ingressando .

Políticas de acesso sem mecanismos de permanência (CIAVATTA , 2005) e a baixa qualidade da educação

básica pública (ARAÚJO ; SANTOS , 2012) fazem com que muitos estudantes não consigam entender e

acompanhar o conteúdo do ensino profissional . Os resultados revelam a condição da classe trabalhadora no

Brasil (FRIGOTTO ; CIAVATTA ; RAMOS , 2005) e a divisão histórica do trabalho (SAVIANI , 2007). A falta de

conhecimento sobre o curso (RIBEIRO , 2019), gera experimentação profissional ou institucional (DORE ;

LÜSCHER , 2011) e é ocasionado por lacunas de comunicação entre a instituição e o público (FIGUEIREDO ,

2014). 

4 Conscientizar todos os mediadores acerca da importância de os conteúdos básicos da formação
geral serem retomados para o aprendizado durante as aulas, possibilitando momentos para que o
estudante tire dúvidas e estude com o professor.
 
5 Divulgar durante o processo de ingresso, nas variadas mídias e meios de comunicação para alcançar
os diversos públicos interessados, as ações adotadas pela instituição e assim favorecer o
conhecimento dos projetos desenvolvidos para promover a permanência, a progressão do trabalhador
no mundo do trabalho e a continuidade do processo de formação.
 

2
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4 PERCEPÇÕES SOBRE O PROCESSO DE INGRESSO

1 Pensar em formas de tornar os editais e normas que direcionam o processo de ingresso mais
claros e compreensíveis ao público em geral. 

Maior acessibilidade do site institucional , melhorar a divulgação das informações sobre o ingresso ,

disponibilizar as informações sobre cotas de maneira clara e compreensível , integrar os meios de

comunicação utilizados para a divulgação do processo de ingresso , comunicar os conteúdos teóricos e

práticos dos cursos da instituição .

R E S U L T A D O S :

Diante das solicitações apresentadas , percebe-se a pertinência de uma orientação mais didática e elaborada

durante o processo de ingresso (AMBROSINI , 2019), a fim de proporcionar a interação com o candidato antes

do início do curso (SILVA et al . , 2013). 

A N Á L I S E :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

2 Refletir sobre possibilidades de integração das ferramentas de comunicação e divulgação do
processo seletivo.

4.3 PROPOSTAS PARA O PROCESSO DE INGRESSO

3 Desenvolver estratégias de orientação e conscientização sobre a natureza dos cursos, formas
e modalidades de ingresso. 

4 Considerar formas acessíveis de apresentar o sistema de cotas e mostrar as ações afirmativas
implantadas na instituição por meio de diferentes ferramentas.

1 4



4 PERCEPÇÕES SOBRE O PROCESSO DE INGRESSO

Divulgar os conteúdos teóricos e práticos durante o processo de ingresso , flexibilizar o currículo e o horário

das unidades curriculares , difundir de forma objetiva as práticas de assistência estudantil , auxílios e projetos

educacionais realizados pela instituição . 

R E S U L T A D O S :

O perfil do estudante da EPT demonstra a importância da flexibilidade , conforme Moura (2007), pois essa

permite ao curso apresentar oferta e distribuição de carga horária de forma flexível , adequando-se às diversas

características dos estudantes . O Decreto n .º 7 .234 , de 19 de julho de 2010 (BRASIL , Decreto n .º 7 .234 , 2010),

institui o programa de assistência estudantil . No entanto , segundo o TCU (BRASIL , Acórdão nº 506 , 2013), os

critérios previstos no decreto para candidatura são muito abrangentes , o que leva os Institutos Federais a

apresentarem dificuldade de recursos para atender toda a demanda .

A N Á L I S E :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

 1 Analisar formas de flexibilizar currículos e horários das unidades curriculares para os
trabalhadores-estudantes.

 2 Qualificar as formas de divulgação das ações de assistência estudantil entre os estudantes
ingressantes. 

4.4 RECOMENDAÇÕES PARA MELHORAR A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES

 3 Fortalecer ações que assegurem a participação dos estudantes em atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
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Quase todos os sujeitos evadidos entrevistados consideram os conteúdos teóricos e práticos do curso

adequados e estruturados para o mundo do trabalho . Já entre os gestores , o atual PCC do curso propõe uma

formação para o mercado de trabalho , mas estão em andamento alterações , o que implica que os estudantes

não diferenciam o sentido de mercado de trabalho e mundo do trabalho .

R E S U L T A D O S :

5 PERSPECTIVAS DOS SUJEITOS ACERCA DAS 

QUESTÕES PEDAGÓGICAS, TEÓRICAS E PRÁTICAS

É corrente o equívoco entre as expressões mercado de trabalho e mundo do trabalho (CIAVATTA ; RAMOS ,

2012), porém há diferentes demandas pedagógicas apresentadas em ambas para a formação profissional .

A N Á L I S E :

P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

1 As práticas pedagógicas explicitadas nos projetos pedagógicos dos cursos técnicos
subsequentes precisam desenvolver nos estudantes da educação profissional a consciência
das diferenças que envolvem uma formação profissional para o mercado de trabalho e para o
mundo do trabalho. Necessitam desenvolver uma prática laboral (trabalho específico) ao
mesmo tempo em que questionem a lógica do mercado. Para isso, o PPC deve ser planejado e
estruturado tendo por base também o sentido ontológico e a dimensão da cultura, da ciência e
da tecnologia, a fim de capacitar os sujeitos para exercício autônomo e crítico das profissões.
Para que essa proposta de educação politécnica se efetive todos os profissionais na educação
devem conceber seus pressupostos teórico-metodológicos.
 

      Seguem as categorias de análise que tratam da percepção dos sujeitos da pesquisa 

acerca das questões pedagógicas , teóricas e práticas do curso em estudo .

5.1 CONTEÚDOS TEÓRICOS E PRÁTICOS E O MUNDO DO TRABALHO
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R E S U L T A D O S :

A N Á L I S E :

Os sujeitos evadidos evidenciaram as dificuldades de ensino-aprendizagem em decorrência de uma educação

básica deficitária , falta de acolhimento dos estudantes que ingressam nas chamadas posteriores e problemas

na relação professor e aluno resultante de diferentes concepções do modo de desenvolvimento das práticas

pedagógicas . Dentro desse contexto , as sugestões de mudanças apresentadas pelos sujeitos da pesquisa

propõem o apoio pedagógico aos estudantes , implementação de unidades curriculares de acolhimento na

primeira fase do curso , contínua atualização das aulas e currículos , desenvolvimento de capacitação docente

e políticas definidas de qualificação para os professores na EPT . 

É necessário que a instituição ofereça oportunidades de complementação de estudos aos ingressantes que

apresentam dificuldades de aprendizagem (BRASIL , DCNEB , 2013). A recepção com o acolhimento de novos

alunos , observando-se as lacunas de aprendizagem , é um fator definidor e motivacional da relação professor-

aluno (GLÓRIA , 2017), assim o professor precisa assumir uma atitude problematizadora e mediadora do

processo de ensino-aprendizagem (COELHO , 2014), além do desenvolvimento de uma aprendizagem

contextualizada (MOURA , 2007), em que implica conhecer a realidade socio-histórico e cultural desse

estudante , deslocando-o no processo de ensino-aprendizagem ao patamar que está sendo proposto para a

formação integral .

 

5 PERSPECTIVAS DOS SUJEITOS ACERCA DAS 

QUESTÕES PEDAGÓGICAS, TEÓRICAS E PRÁTICAS

5.2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUGESTÕES DE MUDANÇAS
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P R O P O S T A / R E C O M E N D A Ç Ã O

1 Promover ações de formação continuada aos profissionais da educação sobre os  pressupostos
teórico-metodológicos da EPT.

2) Organizar ações em nível institucional para formação docente em termos teórico-práticos em  
 torno dos fundamentos do trabalho como princípio educativo e da pesquisa como princípio
pedagógico (FELIPPE; VALER, 2019), já que dados empíricos demonstram que poucos docentes
compreendem esses conceitos e sua transposição didática (FELIPE, 2019). Esses dados implicam
na dificuldade de a instituição    assumir-se efetivamente como a principal agência de mediação
para uma proposta educativa de formação integral dos trabalhadores-estudantes.



3) Estabelecer espaços para debates, reflexões e práticas coletivas que visam à superação das
dificuldades que impedem o processo de aprendizagem.

4) Promover diálogos com os estudantes para a constituição e implementação de processos
formativos mais individualizados, que promovam a aprendizagem contínua do estudante para que
consiga acompanhar os conteúdos e procedimentos propostos para o ensino-aprendizagem da
formação integral.
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     Esta cartilha apresentou aos gestores e demais profissionais envolvidos no processo de
ingresso os resultados da pesquisa que investigou os procedimentos que envolvem o
processo de ingresso dos estudantes do Curso Técnico Subsequente em Segurança do
Trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, e como eles podem
estar afetando as questões relacionadas à evasão. Os resultados revelam que muitos
estudantes ingressam no referido curso sem conhecer suas características, especialmente,
os aspectos pedagógicos teóricos e práticos. Isso compõe o que contribui para a evasão
ainda no primeiro semestre por falta de identificação com a área e/ou por obstáculos
expressos no processo de ensino-aprendizagem. Dentro desse contexto, enfatiza-se a
importância de as informações sobre as especificidades dos cursos serem disponibilizadas de
forma clara e dinâmica durante o processo de ingresso para que o candidato realize sua
escolha de forma consciente. 
      Dessa forma, a cartilha aqui apresentada reforça que somente as políticas de acesso não
garantem a inclusão efetiva do estudante no processo de aprendizagem. Necessário também
que sejam pensadas, aplicadas e verificadas, institucionalmente, ações e políticas de
permanência, as quais devem levar em consideração a realidade sócio-histórica e cultural de
cada estudante; práticas de acolhimento e, de forma paralela, práticas pedagógicas para o
sucesso da aprendizagem, garantindo-lhe uma conclusão qualificada, refletindo-se em
condições para a sua progressão, seja no contexto profissional, seja no prosseguimento dos
estudos. 

6 PARA FINALIZAR ...
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