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RESUMO 
A evasão escolar é um sério problema que atinge, não somente o Instituto Federal 

Catarinense Campus Santa Rosa do Sul – IFC CAMPUS SRS, todas as instituições 

de ensino no país. Por essa razão, o assunto vem sendo estudado e debatido ao longo 

dos últimos anos pela comunidade acadêmica com o propósito de compreender este 

acontecimento. Neste sentido, esta pesquisa buscará compreender o fenômeno 

evasão, identificar qual ou quais os cursos ofertados pelo campus que apresentam os 

maiores índices de evasão para, então, na sequência, propor soluções a fim de 

diminuir esses números. 

Palavras-chave: evasão escolar; educação; Instituto Federal. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

O IFC Campus SRS, desde o início, ainda enquanto Escola Agrotécnica Federal 

Sombrio, esteve ligado ao ensino técnico profissionalizante. Neste tempo, passou por 

diversas transformações, a mais profunda diz respeito à criação dos IFs, passando a 

ser denominado Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio. A partir de então, 

oferta, além dos cursos técnicos, um curso de graduação. 

Com a mudança, o IFC Campus SRS manteve como base a oferta de cursos 

ligados aos conhecimentos técnicos do campus - de nível médio e subsequente em 

Agropecuária e o curso superior de Engenharia Agronômica, ofertando a verticalização1 

do ensino, fato este pouco difundido no IFC. Da mesma forma que outras instituições de 

ensino, independente de a mantenedora ser privada ou pública, de oferecer a educação 

básica ou a superior, o IFC vem enfrentando, nestes últimos anos, um grave problema, 

a Evasão Escolar. 
 

1 A verticalização nos institutos federais prevê que os estudantes tenham acesso a todas as etapas do ensino em uma mesma 
instituição. MEC (2017) 



 
 

Com base nesse pressuposto, o objetivo primordial aqui é quantificar o número 

de estudantes evadidos, entre os anos de 2010 a 2017, do IFC Campus SRS. Assim, 

pretende-se identificar qual o curso que apresenta maior número de estudantes 

evadidos, conceituar a evasão escolar e, por fim, propor metodologias que minimizem 

estes números. 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

A antiga Eafs, Escola Agrícola Federal de Sombrio, teve seu início em 5 de abril 

de 1993, desde então oferta cursos profissionalizantes ligados principalmente à 

agropecuária - cursos técnicos em agropecuária concomitantes, integrados e 

subsequentes. No momento da inauguração, a EAFS era a única instituição pública da 

região que ofertaria cursos técnicos, logo sua vinda ocorreu em virtude da necessidade 

de atender à demanda, na época a oferta de cursos ligados a agricultura. No Projeto-

Político Pedagógico do Curso Superior em Engenharia Agronômica (2017), pág. 09, 

encontram-se as seguintes informações: 

Inaugurada em 1993, a então Escola Agrotécnica Federal de Sombrio era a 
única instituição federal de ensino técnico a atuar no sul de Santa Catarina. 
Sua instalação, em uma região carente de instituições públicas de ensino 
profissional, consolidou o atendimento a uma ampla área de abrangência que 
demandava grandes esforços na formação de profissionais na área da 
agropecuária. 

 
A partir da Lei 11.892/2008, que criou os Institutos Federais em todo o país, a 

antiga Eafs passou a fazer parte do Instituto Federal Catarinense, que foi a união de 

antigas escolas agropecuárias estabelecidas em Santa Catarina junto com duas escolas 

técnicas ligadas à Universidade Federal de Santa Catarina. 

A mudança de nomenclatura - Instituto Federal Catarinense - trouxe algumas 

alterações, tanto estruturais quanto pedagógicas. No primeiro momento, foi criada a 

Unidade Avançada Sombrio, situada no município de Sombrio/SC, porém a manutenção 

da Unidade estava a cargo do Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio, 

estabelecido no município de Santa Rosa do Sul. Posterior à criação da Unidade 

Avançada Sombrio, teve início o processo de transformação em Campus Avançado 

Sombrio. Tinha-se, naquele momento, o campus localizado em Santa Rosa do Sul com 

a denominação Campus Sombrio. Para evitar enganos, ocorreu 



 
 

uma reformulação no nome do campus que está estabelecido no município de Santa 

Rosa do Sul, passou, então, a ser chamado Campus Santa Rosa do Sul. 

Com a mudança, o Instituto Federal no município de Santa Rosa do Sul passou 

a ofertar, além de dois cursos de nível técnico em Agropecuária: integrado e 

subsequente ao ensino médio, um curso de nível superior: Engenharia Agronômica. 

Portanto, este estudo tem como objeto de pesquisa os três cursos. Para tanto, a análise 

terá como base a quantificação da evasão no IFC SRS para então construir propostas 

que minimizem a fuga destes estudantes. 

Na esteira desta discussão, é preciso partir do pressuposto, primeiramente de que 

a Evasão, problema que atinge escolas/faculdades/universidades em todo o país, está 

presente tanto nas instituições de ensino ligadas ao setor público quanto ao privado. 

Vale lembrar que a evasão escolar não atinge apenas instituições públicas, como 

pensam muitas pessoas.  São muitos os estudos que trazem luz para a definição deste 

problema, isto é, os estudos acerca do assunto, muitas vezes, apresentam definições 

diferentes, mas traduzem claramente os problemas causados pela evasão 

escolar. 

Tem-se o produtivo e o social. No que compreende o estudante, no tocante ao 

produtivo, este, muitas vezes, deixa de se qualificar, ou de buscar formação que 

contribua para o aumento da renda familiar, para imergir unicamente no produtivo. Com 

base nisso, entra em cena o viés econômico, que envolve as instituições que investem 

tempo, mão de obra e recursos financeiros. Conforme Silva Filho (2007, p. 642), nem 

todas obtêm o resultado esperado, “as perdas de estudantes que iniciam, mas não 

terminam seus cursos são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos”. 

Além do custo financeiro, há outro ainda mais perversos. O custo humano, que 

está envolvido com a possibilidade de o estudante, ao não evadir, melhorar 

significativamente sua vida, em termos financeiros e sociais. Saldaña (2017) argumenta 

que: 

A remuneração ao longo da vida de uma pessoa com o ensino médio pode 
ser, por exemplo, entre 17% e 48% maior que a daquela com o mesmo perfil, 
mas com escolaridade até o ensino fundamental. Outros índices de qualidade 
de vida, como saúde e planejamento familiar, também são desfavoráveis. 

 
Partindo desta ótica, é necessária a compreensão de que combater a evasão 



 
 

escolar, que é um problema enfrentado por todas as instituições de ensino atualmente, 

não é uma tarefa simples e nem restrita ao Gestor do campus ou Reitor, e sim de toda a 

comunidade escolar. Logo, é premente ter-se em mente que o combate à evasão escolar 

está ligada à busca da permanência desses estudantes na Instituição, a fim de que, a 

eles, seja ofertada a possibilidade de melhora significativa na qualidade de vida. De tal 

modo, não é apenas pensar a melhoria na eficiência e eficácia dos IFs, é preciso ir além: 

como já dito é a melhoria de vida do estudante que escolheu o IFC como instituição de 

ensino. Em consonância com o que se defende aqui, Silva Filho et al (2007, p. 642), 

afirma que a evasão é, certamente, um dos problemas que afligem as instituições de 

ensino em geral. É preciso, portanto, continuar buscando as causas – propósito e 

objeto de muitos trabalhos e pesquisas educacionais. 

Certamente, quando é possível diminuir os números relativos à evasão escolar, 

proporciona-se melhora na efetividade das políticas públicas ligadas à educação, 

possibilitando aos estudantes que acessam os bancos escolares, condições de 

continuar frequentando-os. Menezes Neto et al (2011, p. 73), argumentam que: 
A evasão representa um importante vazamento o qual impede que parcela 

considerável dos alunos concluam os cursos. Desta forma, combater a 
evasão representa importante dimensão para alcance da efetividade das 
políticas públicas de educação. 

 
Além dos estudos que apresentam a definição do problema e as consequências, 

não só para a escola ou para o estudante, mas para toda a sociedade brasileira, há 

também documentos oficiais que norteiam ou estudam a Evasão, um destes órgãos 

públicos é o Tribunal de Contas da União (2011, p. 11), que relata: “A Evasão representa 

problema que alcança diferentes modalidade de ensino em maior ou menor medida”. 

Faz-se necessário lembrar que o Tribunal de Contas da União tem como princípio maior 

auditar os dados, e não atribuir valores aos dados pedagógicos. 

Se por um lado, a intensão do TCU está ligada a auditorias dos números, por 

outro, apresenta em seu estudo alguns dados e/ou informações extremamente 

pertinentes a este trabalho: evasão escolar, trata-se do projeto de Lei do Plano Nacional 

de Educação. O Tribunal de Contas da União (2011, p. 11), destaca que: 



 
 

O projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (2011-2020), estipula no item 
11.10, que trata do aumento da oferta de educação profissional técnica de 
nível médio, a elevação gradual da taxa de conclusão para 90%. (...). 
Pensando em termos de critérios de auditoria, contudo, a meta de taxa de 
conclusão de 90% para as Universidades Públicas pode ser utilizada também 
pelos Institutos Federais, uma vez que ambas são instituições públicas de 
ensino superior que ofertam cursos similares. 

 

O Tribunal de Contas da União traz à tona neste momento a discussão 

envolvendo o Plano Nacional de Educação que busca obter informações acerca da 

elevação gradual da taxa de conclusão, aponta para um percentual de 90% de 

estudantes concluintes. Para alcançar esses números ligados à Evasão é preciso partir 

da realidade de que esses dois números devem ser entendidos como gêmeos siameses. 

Assim como gêmeos siameses, o aumento da taxa de conclusão une as taxas de 

evasão e de conclusão, logo para ter-se um aumento significativo na taxa de conclusão, 

faz-se necessário diminuir a taxa de evasão, que ainda é considerada alta, dificultando 

o alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. 

 

Um exemplo evidente é que o aumento das taxas de evasão tanto do ensino 

médio/técnico e superior pode não estar somente relacionado a fatores ligados 

especificamente a estas etapas do ensino, mas sim a etapas anteriores.  Novamente o 

Tribunal de Contas da União (2011, p. 16), em seus documentos oficiais, chama a 

atenção para o fato de que “a evasão deve ser considerada como um processo que 

começa nas etapas iniciais de escolarização dos estudantes (ensino infantil e 

fundamental). Ou seja, para alcançar a diminuição significativa das taxas de evasão, 

deve-se investir não somente nas etapas finais, como no Ensino Médio/Técnico e no 

Superior, mas investir massivamente na formação do estudante desde o ensino infantil.  

Se ingressar nas séries iniciais –  Ensino  Fundamental - mais preparado, a 

probabilidade de o estudante evadir por questões relacionadas à dificuldade de 

compreensão/entendimento, ou seja, de aprendizagem, pode diminuir de maneira 

significativa. 

A evasão dos estudos é, sem dúvida, um dos temas que ainda continua sendo 

motivo de pesquisas e debates no Brasil, mesmo frente ao surgimento de programas 

voltados à inclusão escolar. Nesta perceptiva, são inúmeras as definições em torno do 

termo evasão. O Ministério da Educação - MEC e a  Secretária de Educação 

Profissional e Tecnológica – SETEC apresentam sobre o termo estudante evadido, mais



 
 

de uma definição. Se levado somente em consideração o que diz o Manual do Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC, sistema 

utilizado pelo MEC para cadastro de informações referentes à vida acadêmica do 

estudante, encontrar-se-á a seguinte definição de estudante evadido: é aquele 

apresenta mais de 25% de falta (MEC/SISTEC, 2015, p. 15), ou seja, a definição 

restringe-se simplesmente ao estudante que deixa de frequentar os bancos escolares e 

não formaliza a sua saída. 

Outra definição sobre o termo evasão é encontrada na Nota Técnica nº 

282/SETEC/MEC/2015, emitida pelo MEC/SETEC. A Nota visa informar e orientar  os 

Institutos Federais sobre a construção de Planos Estratégicos Institucionais para  a 

Permanência e Êxito dos Estudantes, neste documento encontra-se a seguinte 

definição: a evasão decorre do desligamento do estudante de um curso, caracterizada 

em diversas situações, tais como: abandono, pedido de cancelamento de matrícula, 

transferência interna ou externa (MEC, Nota Técnica nº 282/SETEC/MEC/2015). 

Percebe-se, aqui, uma definição bem mais ampla do que aquela apresentada no Manual 

do Sistec, e que pode mudar de maneira drástica os números de evadidos no país. 

Tendo como referência o que diz o Sistec, o número de estudantes enquadrados no 

termo evadido diminuirá significativamente, se comparado, é claro, à definição utilizada 

na Nota Técnica. 

A seguir, para a equalização dos dados e a fim de assegurar a real compreensão 

do problema, adotar-se- á neste estudo a definição de Evasão presente na Nota Técnica 

já mencionada. 

 
 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Está pesquisa analisou os dados referentes a estudantes evadidos entre os anos 

de 2010 a 2017, dos cursos ofertados pelo IFC CSRS. Esses dados foram obtidos por 

meio dos censos internos. Vale lembrar que esta pesquisa busca apresentar, tendo 

como ponto de partida os três cursos ofertados pelo campus, o número de estudantes 

evadidos, bem como apontar o curso em que se encontra o maior número de evasão.  

Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa  descritiva que, por meio dela, 

possibilitou constatar números preocupantes quanto à evasão no Campus SRS.



 
 

Com a finalidade de obter os resultados esperados, optou-se, embora se tenha 

encontrado algumas metodologias diferentes referentes ao cálculo de número de 

estudantes evadidos, pela  fórmula apresentada no Documento Orientador para a 

superação da evasão e retenção na Rede Federal (2014, p.25). Assim: 

Taxa de evasão no período: %EPi = ((EPi / MPi)*100). 

Em que: 

• EPi: a soma dos estudantes que tiveram a matrícula finalizada sem êxito no 
período (total de saídas sem êxito). 

• MPi: o número de estudantes ingressantes em um dado período. 

Definida a fórmula de cálculo, deu-se início à quantificação do número de 

estudantes evadidos, tendo em vista que até aquele momento, os dados apresentados 

nos censos internos não eram anuais, tampouco indicavam qual  curso apresentava o 

maior número de estudantes evadidos. O Documento Orientador para a superação da 

evasão e retenção na Rede Federal (2014, p.28) alerta para o fato de que “antes de 

enfrentar o problema é necessário identificar sua dimensão”. 

 

A intenção, inicialmente, foi identificar o número exato de evasão do IFC Campus 

SRS para posteriormente propor metodologias que contribuam para a diminuição 

desses números, uma vez que o ato de evadir não se concretiza de  uma hora para 

outra. Conforme Dore, 2013: 
A evasão (abandono escolar) tem uma natureza multiforme: a escolha de sair 
da escola é apenas o ato final de um processo que se manifesta de muitas 
formas, visíveis ou não, ao longo da trajetória escolar do indivíduo. 

 
Essas manifestações, muitas vezes sutis, devem ser investigadas, e serão. 

Todavia, primeiramente faz-se necessário identificar se, de fato, há ou não evasão no IFC 

Campus SRS, quais os índices, qual o curso com o maior índice de evasão. Se a análise 

comprovar a evasão, o próximo passo consiste em elaborar uma proposta 

metodológica/atividade que possa diminuir a evasão escolar. 

 

 

3 RESULTADOS DE PESQUISA



 
 

Considerando o objetivo aqui proposto, decidiu-se pela delimitação de cursos e 

espaço temporal para realização desse estudo, já que o IFC SRS ofertou vários 

cursos, e muitos deles não têm a devida sequência, ou já foram extintos. Desta forma, 

foram selecionados os três cursos com maior tempo de oferta e foi delimitado 2010 como 

ano referência, já que é a partir dessa data que o IFC SRS oferta os referidos cursos.  

Vale ressaltar que os mesmos foram ofertados continuamente até o ano de 2017. 

Os cursos pesquisados foram: 

• Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio. 

• Técnico em Agropecuária subsequente ao ensino médio. 

• Bacharelado em Agronomia. 
 

Os dados foram extraídos do Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica – SISTEC, na data de 31 de março de 2018. 
 
 
 
 
 

Sem Êxito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Êxito 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingressantes 50 50 54 52 50 56 63 59 

Matrículas 14 22 23 15 11 16   

Taxa de 
Evasão do 

Ciclo 

 
44,00% 

 
42,59% 

 
28,85% 

 
22,00% 

 
28,57% 

 
12,70% 

 
10,17% 

Tabela 01 – Evasão Agronomia. 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingressantes 170 170 139 151 146 150 157 190 

Matrículas 38 33 35 52 46 39 34 29 

Taxa de 
Evasão do 

Ciclo 

 
19,41% 

 
25,18% 

 
34,44% 

 
31,51% 

 
26,00% 

 
21,66% 

 
15,26% 

Tabela 02 – Evasão Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingressantes 40 20  17  13 10  
 



 

  9 
Matrículas 
Sem Êxito 

Taxa de 
Evasão do 

Ciclo 

9 4 4 5 1 9 4 3 
 
 

22,50% 20,00% 57,14% 29,41% 33,33% 69,23% 40,00% 50,00% 

Tabela 03 – Evasão Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média 
Tabela 04 – Evasão Média 

 

Após a análise, observou-se que o curso que apresenta os maiores índices de 

evasão é o Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio, curso 

profissionalizante que tem como requisito a conclusão do ensino médio, ou seja, o 

estudante que já cursou esta etapa pode, em um curto período de tempo, obter o título 

de Técnico em Agropecuária. 

 

Importante destacar que, embora o maior número de evasão seja pertinente ao 

Curso Técnico em Agropecuária Subsequente, os outros dois cursos também 

apresentam números significativos de evadidos. 

 

Esta pesquisa, como já anunciado, busca, após a análise de dados, propor 

metodologias, atividades que se configurem como uma ferramenta favorável à 

diminuição da evasão. Para tal, é necessário primeiramente entender que os três cursos 

em questão são distintos, apesar de serem da mesma área, constituem um público 

diferente. Desta forma, serão propostas metodologias cujas atividades se apresentam 

de duas formas. A primeira está relacionada a atividades que podem ser direcionadas 

aos três cursos. A segunda, consiste em atividades específicas para 

 
ANO 

Téc. 

Integrado 

Téc. 

Subsequente 

 
Agronomia 

2010 22,35% 22,50% 28,00% 

2011 19,41% 20,00% 44,00% 

2012 25,18% 57,14% 42,59% 

2013 34,44% 29,41% 28,85% 

2014 31,51% 33,33% 22,00% 

2015 26,00% 69,23% 28,57% 

2016 21,66% 40,00% 12,70% 

2017 15,26% 50,00% 10,17% 

Evasão 24,48% 40,20% 27,11% 
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cada um dos cursos. 
 
 

Metodologias/atividades/táticas para os três cursos 
 
 

• Monitoramento mais rigoroso do número de faltas por  estudante: a 

partir da construção desse monitoramento, coordenadores de curso e 

equipe pedagógica do campus podem identificar se o estudante 
apresenta algum problema, intervindo antes que ocorra a evasão. 

• Atualização constante de telefone e e-mail: essa é uma importante 

atividade, de relativa facilidade de execução, pois somente com dados 
de contato atualizados será possível entrar em contato com os 

estudantes evadidos e questioná-los acerca dos motivos que os levaram 
ao afastamento dos bancos escolares do IFC. 

• Monitoramento do quantitativo de reprovações: assim como o 
controle das faltas, o controle de reprovações pode mostrar a 
necessidade de um aumento no número de atividades de monitoria.  por 

exemplo: em disciplinas que apresentam número maior de reprovações. 

• Realização de entrevista/questionário2 junto ao estudante que 
solicitar transferência/desligamento: essa ferramenta  –  entrevista- é 

importante para tentar compreender quais são os motivos que levam os 

estudantes a abandonarem o IFC. A partir destas informações, construir 
políticas que visem diminuir esses números. 

 
Metodologias/atividades/táticas para o curso de Engenharia Agronômica 

 
 

• Oferta de disciplinas de nivelamento: a oferta de disciplinas de 
nivelamento no primeiro semestre do curso é necessária pela 

diversidade de estudantes que o campus recebe. Essa oferta possibilita 

que estudantes com alguma dificuldade em conceitos básicos, 
necessários para o curso, tenham melhor aproveitamento acadêmico e 

não desanimem, nem   desistam do curso, tendo em  vista 

2 Foi construído um modelo de questionário que se encontra no Anexo I 
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um número elevado de reprovações. 

• Monitoramento do quantitativo de matrículas por estudante/Carga 
Horária cursada: esse monitoramento está relacionado àquele 

estudante que não frequenta todas as disciplinas ofertadas no semestre 

e, consequentemente, não se forma no período normal do curso. Essa 

atividade é importante para que a Coordenação possa analisar se há 

algum problema e corrigi-lo a tempo. Por exemplo: oferta de monitorias 

ou até mesmo mudança no Projeto- Político Pedagógico do Curso, no 

sentido de possibilitar mudanças na matriz. Assim, uma disciplina cuja 

necessidade seja verificada, poderá ser ofertada em outro semestre, e 

possa desta forma apresentar conteúdos necessários para a 

compreensão de futuras disciplinas. 

• Utilização do Censo da Educação Superior - CENSUP: o CENSUP é 

realizado anualmente e apresenta várias informações que a 

Coordenação do curso pode utilizar, como o número e nome dos 

estudantes que estão com a matrícula trancada, evadidos e a carga 

horária de cada um. Esses dados são de extrema importância, visto que 

o monitoramento do quantitativo de matrículas por estudante/carga 

horária cursada pode indicar o estudante com mais dificuldades, como 

aquele que está com maior número de reprovações. 

• Entrevista com estudantes com carga horária baixa: essa é uma 
importante iniciativa de que a Coordenação do curso pode se valer. É 

neste momento que o estudante indicará quais são as suas maiores 

dificuldades perante o curso e até mesmo indicar sugestões para que 
haja diminuição da retenção escolar. 

 
Metodologias/atividades/táticas para o curso de Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

 
• Diminuição da carga horária do curso: atualmente o curso apresenta 

um total de 4.220 horas distribuídas em três anos, uma carga horária que 
não possibilita ao estudante tempo para realizar atividades de ensino, 

pesquisa, entre outras, pois tem aulas praticamente todos os 
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dias da semana integralmente, sem contar o tempo de que o estudante 

necessita para descansar, participar de monitorias. 

• Revisão do modelo avaliativo: é necessário que o campus capacite os 

servidores para construção de formas diversas de avaliação,  fugindo do 
modelo de prova com questões definidas, como se percebe ao final de 

cada trimestre - há um acúmulo de avaliações que se configuram neste 
modelo. Muitas vezes, os estudantes têm entre três a quatro provas por 

dia. 

• Ampliação do número de atividades de monitoria: essa atividade é 

importantíssima, principalmente para os estudantes dos primeiros anos 

que levam um “choque” ao iniciarem os estudos no IFC Campus SRS, já 

que se deparam com um curso que tem aulas de manhã e à tarde, além 

do aumento significativo na quantidade de disciplinas cursadas. Há a 

percepção clara de que muitos estudantes, ao iniciarem os estudos no 

IFC, apresentam dificuldades de aprendizagem principalmente em 

disciplinas ligadas à Matemática e ao Português. A oferta de monitorias 

possibilitaria ao estudante melhoria na compreensão dos 

conhecimentos. 

• Construção de um currículo integrado: é necessária a revisão do PPC 

para que além da já mencionada diminuição da carga horaria, haja a 
revisão das disciplinas ofertadas que trabalham os mesmos conteúdos, 

embora de forma separada. Ao integrar as disciplinas do curso, será 
possível diminuir a carga horaria, abrindo espaços para o aumento da 

prática profissionalizante como forma educativa, ainda mais em se 
tratando de um curso técnico profissionalizante. 

 
Metodologias/atividades/táticas para o curso de Técnico em 

Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio 

 
Primeiramente, cabe esclarecer acerca da oferta deste curso. No ano de 2017, 

foi promovida uma discussão, envolvendo a Comunidade Escolar do IFC Campus SRS, 

no sentido de ofertar ou não o curso no ano de 2018. Depois de muito debate, observou-

se que se faz necessária a reformulação do curso, tendo em 
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vista a baixa procura. No momento das discussões, ainda não se tinha o número de 

estudantes evadidos. Certamente, esse dado corroboraria ainda mais a escolha da 

não oferta do curso. Mesmo assim, são apresentadas abaixo  algumas sugestões que 

evitariam o alto número de evadidos. 

 
• Estudo da possibilidade de oferta do curso em período 

noturno: muitos dos estudantes que buscam o curso já estão 

inseridos no mercado de trabalho e não conseguem se dedicar 
integralmente ao o curso que é diurno-integral. 

• Pesquisa de mercado: essa pesquisa pode nos mostrar qual a 
demanda de cursos para a região e quais disciplinas são 
necessárias, até mesmo para atender às demandas dos arranjos 

produtivos locais. 

• Reformulação do Projeto-Político Pedagógico: essa mudança 

possibilitaria rever quais disciplinas são realmente necessárias, 
ocasionando inclusive a diminuição da carga horaria do curso. 

 
 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo deste estudo vislumbra um início de um trabalho de análise, 

questionamentos e estudos sobre o tema evasão, direcionado ao IFC Campus SRS. 

Para tanto, é de extrema importância que primeiramente se constate se existe ou não 

evasão, qual é a taxa de evasão e qual o curso que apresenta os maiores números de 

estudantes evadidos. 

 

Por essa razão, foram analisados os dados que se configuram como ponto  de 

partida deste estudo. A coleta de dados quantitativos abrangeu os cursos que tiveram 

turmas com estudantes entre os anos de 2010 e 2017, período escolhido tendo em vista 

que o ano de 2010 marca a transformação em definitivo da antiga Eafs para o IFC 

Campus SRS. Já a data limite, obedeceu a um único critério: a não oferta no ano de 

2018 do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio. Sobre a 

continuidade ou não da oferta, coincidentemente foi este o curso  com o maior número 

de estudantes evadidos, chegando a um total de 40,20% de 
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evadidos, referentes aos anos em questão. 
No tocante à coleta de dados pertinente ao assunto – evasão, e com base no que 

apontam os dados, esse é um percentual significativo, pois quase cinquenta por cento 

dos estudantes que ingressaram no curso não concluíram seus estudos. Já o curso 

Técnico em Agropecuária Integrado apresentou um total médio de 24,48%, e o de 

Agronomia, um total de 27,11%.  

É importante destacar que os dados foram retirados da plataforma 

SISTEC/SETEC/MEC, atualmente há outra plataforma de validação e divulgação dos 

dados conhecida como Plataforma Nilo Peçanha. Esta nova plataforma oferta várias 

formas de extração de dados, ao contrário da Sistec que é de acesso exclusivo das 

instituições de ensino.  

 

Pensando no universo maior que envolve a permanência do estudante no IFC, 

parte-se do pressuposto de que a adoção de metodologias de intervenção junto aos 

estudantes, que ainda se encontram em curso, é possível diminuir o número de 

evadidos, assim como criar/desenvolver uma política de permanência voltada aos 

estudantes do ensino médio/técnico, subsequente quanto os da graduação. Se faz 

necessário uma política de permanência não só do Campus, mas sim de todo IFC. Essa 

é uma articulação de políticas de permanência, que já está ocorrendo dentro do IFC e 

busca reduzir os índices de evasão, seja com o fortalecimento de políticas de auxílio 

financeiro aos alunos carentes, além de outras medidas institucionais que buscam 

reduzir os números de evasão.  
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ANEXO A 
 

1) Nome:   
 

1.1) Telefone:   
 

1.2) Sua Idade 
( )14 ( )15 ( )16 ( )17 ( )18 ( )19 ( )20 ( ) Acima de 20 

 
2) Sexo 
( ) Masculino ( ) Feminino 

 
3) Série que está cursando 
( ) 1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) Pós-Médio ( ) Agronomia 

 
4) Você já foi reprovado nesta escola? 
( ) Não ( ) Sim 

 
Caso tenha marcado sim, qual a série ou disciplina no caso de curso superior? 

 
 

5) Qual o motivo pelo seu desligamento do curso? Você pode marcar mais que uma opção, se julgar 
necessário. 
( ) Distância da Família 
( ) Problemas Financeiros 
( ) Dificuldades de aprendizagem 
( ) Dificuldade de relacionamento com Colegas 
( ) Dificuldade de relacionamento com Professores 
( ) Dificuldade de transporte para chegar à escola, sendo de outra cidade 
( ) Carga Horária do Curso 
( ) Falta de identificação do curso 
( ) Falta de auxílio estudantil 
( ) Problemas na moradia estudantil 
( ) Mudança de Cidade 
( ) Problemas de Saúde 
( ) Não conseguiu moradia estudantil 
( ) Outro:   

 

6) Na sua opinião, para melhorar a situação da evasão escolar atual, seria necessário: 
( ) Aumentar o número de vagas na Moradia Estudantil 
( ) Ter professores mais pacientes com os alunos 
( ) Diminuir a quantidade de disciplinas do curso 
( )Outro:   

 

7) Você conversou com algum servidor antes de solicitar o desligamento? 
(  ) Não 
(  ) Sim 
Caso tenha respondido que sim, indique o servidor:  _ 

Outros fatores contribuíram para sua decisão? 
 

 
 

8) Caso você tenha alguma sugestão, crítica ou opinião, utilize o espaço abaixo. 
 
 


