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Resumo 
Como forma de contribuir com a avaliação de uma política pública educacional e ainda 
fornecer subsídios para uma melhor gestão universitária, este artigo teve como objetivo 
analisar o impacto do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) na evasão discente na Universidade Federal de Uberlândia 
no ano de 2000 a 2017. O Programa teve como principal objetivo criar condições para a 
ampliação e permanência na educação superior pública. Entretanto, o caminho percorrido por 
um universitário, desde o seu ingresso até o recebimento do diploma, pode apresentar diversos 
percalços, dentre eles, encontra-se o abandono dos estudos. O combate à evasão no ensino 
superior é um dos pontos trabalhados pelo Programa REUNI. A pesquisa é do tipo descritiva 
e utilizou-se de métodos qualitativos e quantitativos.. Os resultados evidenciaram que os 
índices médios de evasão nos cursos criados ou que tiveram ampliação de oferta de vagas com 
a implantação do REUNI são superiores aos índices dos cursos que já existiam na instituição. 
Entretanto, quanto aos que tiveram ampliação de oferta pelo REUNI, foi constatado que eram 
cursos que, historicamente, já aprestavam evasão média superior aos cursos não REUNI. As 
análises dos dados também apresentaram que, no período de implantação do REUNI, 2008 a 
2012, os cursos das áreas de Ciências Matemáticas e Naturais são as que apresentam maior 
percentual médio de evasão no período do estudo, 75,70%, e a área Médica e de Saúde, que 
apresentam menor percentual, 16,31%. Os cursos que se destacaram com maior evasão média 
no período de implantação do REUNI foram: Física (99,21%); Física de Materiais (88,26%) e 
Matemática (83,91%).  
Palavras-chave: Evasão; Políticas Públicas; Ensino Superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

A demanda por educação superior aumenta proporcionalmente ao desenvolvimento de uma 
nação. Uma das formas de os governos suprirem essa demanda é estabelecerem políticas 
públicas voltadas a esse tipo de educação, sendo o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) um exemplo dessas 
políticas.  
O referido Programa foi instituído pelo Decreto 6.096/2007, de 24 de abril de 2.007, 
integrando-se as metas de expansão da oferta da educação superior elencadas no Plano 
Nacional de Educação (PNE), vigência 2001-2010, o qual estava vinculado às ações propostas 
pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  
O Programa possuía como meta global para o prazo de cinco anos (2008-2012) elevar 
gradualmente a taxa média de conclusão de cursos de graduação presenciais para noventa por 
cento e subir para dezoito a relação de alunos por professores (BRASIL, 2007).O REUNI 
possuía diretrizes específicas, entre elas, a redução das taxas de evasão, preenchimento de 
vagas ociosas e aumento do quantitativo de ingressantes (BRASIL, 2007).  

Nesse contexto de progressos e ampliação do acesso ao ensino superior, a efetiva 
permanência dos alunos ainda é problemática, sendo um dos indícios o aumento do fenômeno 
da evasão. O quadro de exclusão da vida acadêmica que, antes, ocorria pela pouca 
disponibilidade de acesso, hoje, ocorre no interior do sistema de ensino (ZAGO; PEREIRA; 
PAIXÃO, 2015). 
O problema da evasão universitária é considerado um dos maiores obstáculos para plena 
efetivação dos propósitos da universidade, pois isso acarreta em custos não apenas para a 
instituição, mas também para o poder público e para a toda a sociedade (ROSA, 1994). Nas 
IFES, esse fenômeno representa tanto um desperdício de dinheiro público e um ônus para a 
sociedade, já que houve um uso inadequado da vaga, quanto sinaliza equívocos na orientação 
profissional dos ingressantes (GOMES et. al., 2010).  
Partindo deste contexto, e considerando que a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
aprovou a adesão ao Programa REUNI em 07 de dezembro de 2007, o presente estudo tem 
como objetivo analisar o impacto do REUNI na evasão discente da UFU, no período de 2000 
a 2017. 
Os seguintes objetivos específicos foram traçados a fim de alcançar o objetivo geral: a) 
analisar o contexto e o processo de implantação do REUNI na UFU e; analisar a relação entre 
cursos, áreas de conhecimento e evasão; 

Para desenvolver o argumento apresentado, o artigo está estruturado em cinco seções 
principais, além desta introdução. Na seção 2 é apresentado o referencial teórico que embasa 
esse estudo e, na terceira os aspectos metodológicos. Na quarta seção são expostos os 
resultados encontrados com a pesquisa e na se seção seguinte, são apresentadas as 
considerações finais.  
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
Neste tópico foram tratadas as temáticas das políticas públicas, Ciclo de Políticas Públicas 
(CPP), REUNI e evasão universitária. 
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2.1 Políticas públicas e ciclo de políticas públicas  

Como forma de compreender a amplitude do contexto em que o REUNI está inserido, situado 
no âmbito das políticas públicas educacionais, buscou-se, neste tópico apresentar alguns 
conceitos, finalidades, classificações e o CPP. 
Nas sociedades contemporâneas é responsabilidade do Estado prover políticas públicas que 
atendam as demandas sociais (CASTRO; OLIVEIRA, 2014). A sociedade é marcada pela 
diferenciação social, tendo os indivíduos sociais interesses e necessidades distintos. A vida 
em sociedade pode ocasionar conflitos devidos dessa diferenciação social. Assim, recorre-se à 
política para a resolução de conflitos relacionados aos bens públicos.  

Os conceitos de políticas públicas admitem diversas definições e abordagens e passou por 
inúmeras teorizações ao longo da história (SOUZA, 2013). Segundo a autora, a formulação 
das políticas públicas são estágios em que os governos democráticos traduzem seus propósitos 
eleitorais em ações e/ou programas que promoverão resultados ou mudanças no mundo real.  
A política pública também pode ser entendida como a opção de um Governo de agir ou não 
agir diante de um problema expresso em regulamentos, leis, decretos e ações governamentais 
(CAVALCANTI, 2012).  
A maior parte dos conceitos define o Estado como sendo o responsável pela política pública e, 
sendo elas públicas, não podem ser privadas ou coletivas, ou seja, o público associado a 
palavra política tem o sentido de ser aquilo que é patrimônio de todos e, mesmo que incidam 
nas famílias, nas religiões e no mercado, essas políticas não são classificadas como privadas 
(RUA, 2009). Por sua vez, o Estado é entendido como ator central de uma política pública 
porque é ele que controla a maior parte dos recursos financeiros e mantém o monopólio 
legítimo do uso da força (SECHI, 2012). 

As políticas públicas podem, de acordo com Teixeira (2002), ser classificadas e divididas em 
vários tipos. Essa classificação é útil para que os governantes possam definir o tipo de atuação 
que se pode ter quanto a formulação e implementação dessas políticas. Nesse sentido, o autor 
estabelece três eixos principais:  

• quanto à natureza e grau de intervenção: a) estruturais: interferem em relações como 
emprego, renda e propriedade e; b) conjunturais ou emergências: buscam atender uma 
situação temporária ou imediata; 
•  quanto à abrangência dos benefícios: a) universais: todos os cidadãos; b) segmentais: 
classe, gênero, etnia e; c) fragmentadas: grupos sociais dentro dos segmentos; 
•  quanto aos impactos que podem causar: a) distributivas: disseminar benefícios individuais; 
b) redistributivas: remanejar recursos entre os grupos sociais e; c) regulatórias: definem regras 
e procedimentos, buscando regular o comportamento dos indivíduos a fim de atender os 
interesses gerais da sociedade; 

O Brasil experimentou nos últimos 30 anos, um processo de oferta crescente de políticas 
sociais, aumentando-se, consequentemente, as coberturas de serviços de educação, saúde e de 
assistência social (PAES-SOUSA, 2014). As políticas públicas sociais são as que se “[...] 
referem a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, 
voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das 
desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico.” (HÖFLING, 
2001, p. 31). Essas políticas buscam atender as necessidades básicas da população: educação, 
saúde, previdência, habitação e saneamento.  

As políticas educacionais direcionadas para o ensino público brasileiro podem ser tipificadas 
como políticas sociais e redistributivas. Já Programa REUNI, pode ser enquadrado no âmbito 
das políticas públicas sociais voltadas para a educação. O Programa surge como uma ação e 
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uma decisão do Estado para atender as demandas da sociedade por mais vagas em Instituições 
de Ensino Superior Públicas gratuitas e, ainda, que o acesso a essas vagas se dê, considerando 
a equidade entre as classes. Quanto à classificação proposta por Cavalcanti (2012), o REUNI 
pode ser considerado, quanto à sua abrangência, uma política pública do tipo universal e, 
também, do tipo redistributiva, quanto aos seus impactos, porque buscava produzir 
oportunidades iguais para atores desiguais.  
O ambiente no qual se inserem as políticas públicas é marcado por relações de poder 
problemáticas. Uma forma de lidar com essa complexidade é integrar o modelo sistêmico com 
o modelo de ciclo de políticas públicas, visto que o modelo de ciclo de políticas públicas 
permite uma maior compreensão do processo de criação e avaliação dessas políticas. 
O ciclo de políticas públicas (policy cycle) é um esquema em que se pode visualizar e 
interpretar a concepção de uma política pública de forma organizada e sequencial. Para Sechi 
(2010, p. 43) esse ciclo consiste em "[...] um esquema de visualização que organiza a vida de 
uma política pública em fases sequenciais e interdependentes", sendo definido por estágios e 
ou etapas, sendo as principais as de agenda, formulação, implementação e avaliação. O CPP 
proposto por Rodrigues (2010) contempla as etapas de: preparação da decisão política; agenda 
setting; formulação; implementação; monitoramento e avaliação.  

Rua (2009) esclarece que as etapas não são lineares, pois tanto o ponto de partida não é 
claramente definido, quanto às etapas podem se apresentar superpostas. Entretanto, a utilidade 
do CPP é validada pela visão simplificada de uma política pública, permitindo que os 
analistas consigam realizar comparações de casos heterogêneos. 

As políticas públicas são meios de se materializarem os direitos previstos e garantidos em 
legislações. A existência dessas políticas garante aos cidadãos exercer seus direitos sociais 
(SOUZA, 2013), portanto compreender o ciclo de políticas públicas permite o entendimento 
correto das políticas públicas e auxilia na reflexão de como aperfeiçoar esse instrumento. 
Logo, o ciclo é um instrumento primordial para os gestores públicos (RUA, 2009). 

2.2  REUNI 
Para Dias Sobrinho (2010), a educação é um bem público e um direito social. Oferecer uma 
educação de qualidade é, para o autor, um aspecto prioritário e essencial na construção da 
sociedade e na materialização da identidade do Estado, bem como um instrumento de inclusão 
socioeconômico. Por esses motivos, é dever do Estado garantir a educação à população.  

 As Instituições de Ensino Superior (IES) pertencem a sociedade, logo é justo que suas ações 
sejam voltadas a atender as demandas sociais.  O governo promove adaptações de suas 
políticas educacionais para atender as demandas da sociedade. Dessas adaptações resultam na 
criação de leis, decreto, emendas que favoreceram a expansão de cursos e vagas no ensino 
superior (DUTRA, 2012). 

Entre as ações do Governo Federal com vistas ao atendimento dessas demandas ocorre, em 
2001, a aprovação do PNE, Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001, decênio 2001-2010. Entre 
as diretrizes encontradas no PNE (2001-2010), é identificada a necessidade de expansão da 
oferta de vagas na educação superior para suprir a demanda crescente de egressos da 
educação básica. O plano define que o setor público deveria assegurar uma “[...] uma 
expansão de vagas tal que, no mínimo, mantenha urna proporção nunca inferior a 40% do 
total” (BRASIL, 2001).  
Buscando atender ao item 4.3.1 do PNE (2001-2010), que previa que o Estado deveria prover, 
até o final da década, a oferta de ensino superior para, pelo menos, 30% da população de faixa 
etária de 18 a 24 anos, o Governo aprova o REUNI, Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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O Programa foi apresentado como uma das ações que consubstanciavam o PDE, o qual foi 
detalhado em um documento denominado “Diretrizes Gerais do Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação das Universidades Federais”, de agosto de 2007, elaborado pelo MEC. 
(BRASIL/MEC, 2007) 
O Programa REUNI foi uma política pública educacional do Governo Federal cujo principal 
objetivo era o de “[...] criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 
superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 
humanos existentes nas universidades federais.” (BRASIL, 2007, art. 1º). 
O Decreto tinha duração de cinco anos, de 2008 a 2012, e propôs duas principais metas:  1) 
elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90% 
e, 2) aumentar a taxa de relação de alunos de graduação presenciais por professor para 18. 
(BRASIL, 2007). Para atender os objetivos e metas do Programa, a primeira diretriz 
estabelecida foi a de reduzir “[...] as taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno”. (BRASIL, 2007, art. 2º). 
Embora o MEC continue desenvolvendo novas políticas para o ensino superior o REUNI foi 
um grande instrumento de reestruturação das universidades em implementação, sendo o 
responsável pela expansão das IFES 

2.3 Evasão universitária 
O estudo da evasão no ensino superior brasileiro surge como parte integrante dos 
procedimentos de avaliação institucional das IES, principalmente as públicas. (RISTOFF, 
1999; POLYDORO, 2000; MENDES CATANI; FERREIRA DE OLIVEIRA E 
FERNANDES DOURADO, 2001). O marco formal do Brasil sobre o tema é o Seminário 
sobre Evasão nas Universidades Brasileiras, promovido em fevereiro de 1995 pela Secretaria 
de Educação Superior do MEC (SESu/MEC). Foi criada, nessa época, uma Comissão 
Especial de Estudo sobre Evasão que tinha como objetivo principal definir um conceito de 
evasão e analisar com profundidade suas causas e índices, buscando propor a sua diminuição 
(POLYDORO, 2000). 

A comissão referenciada define evasão nos cursos de graduação como a “[...] saída definitiva 
do aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo” (BRASIL/MEC, 1996:15). Gaioso (2005) 
considera que a evasão é a interrupção no ciclo de estudos e consequente abandono da 
instituição onde o estudante desenvolvia suas atividades educacionais.  

A evasão, para Lobo e outros (2007), deve ser entendida por dois aspectos que se 
assemelham, mas não são idênticos, sendo eles: a evasão anual média e a evasão total. A 
evasão anual média refere-se à percentagem de estudantes que estavam matriculados em um 
curso superior, mas não se formaram e nem se matricularam no ano/semestre seguinte. Já a 
evasão total se refere ao número de discentes que, ingressando em um determinado curso de 
uma IES, não obteve seu diploma no final de determinado número de anos (o estabelecido 
como duração de cada curso). 
A evasão estudantil no ensino superior é um tema relevante, pois afeta o resultado dos 
sistemas educacionais no mundo todo, Lobo e colaboradores (2007) e Baggi e Lopes (2011), 
asseguram que os danos não se limitam apenas aos discentes que iniciaram mas não 
concluíram os seus cursos, representam também, prejuízos acadêmicos, sociais, e econômicos. 
No serviço público essas perdas são representadas pelo investimento dos recursos públicos 
sem a devida contrapartida. (LOBO  et al.,2007). 
No estudo de Lobo e outros (2007) foi identificado que, no período de 2000 a 2005, as taxas 
de evasão anual das IES públicas brasileiras apresentaram média de 12%. As Instituições 
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Federais de Ensino Superior (IFES) apresentavam padrão de comportamento bem próximo ao 
da IES públicas (somatório dos padrões das IES federais, estaduais e municipais), com média 
de 11%, enquanto as IES privadas exibiram taxa média de evasão de 26%. Nesse mesmo 
estudo, a taxa média brasileira de todas as IES (públicas e privadas) foi de 22%. 
O comparativo por forma de organização acadêmica apresentado por Lobo e outros (2007) 
demonstraram que as Universidades e os Centros Universitários possuíam taxa de evasão 
média de 19%, Quanto às áreas de conhecimento, os autores detectaram que os cursos da área 
de Serviços eram os que possuíam maior evasão média no período, 29%, seguido pelos da 
área de Ciências, Matemática e Computação, com 28%. Já os cursos da área de Agricultura e 
Veterinária, bem como da área da Educação foram os que apresentaram menor taxa de evasão 
média, 17 e 18%, respectivamente. 

Os cursos com maior destaque em evasão no período de 2000 a 2005 eram o de Matemática 
(média de 30%, índice de 44% no ano de 2005), Marketing e Publicidade (média de 35%, 
índice de 39% no ano de 2002), Educação Física (média de 31%, índice de 34% em 2005). Os 
cursos que apresentavam menores índices médios de evasão eram os de Medicina (4%), 
Odontologia (11%) e Agronomia (13%) (LOBO et al, 2007).  
A igualdade de oportunidades de acesso proposta por implementação de políticas públicas 
educacionais (como o REUNI) é condição indispensável, mas não exclusiva para que de fato 
ocorra a democratização efetiva nas IES do combate a evasão (MENDES BRAGA; 
PEIXOTO; BOGUTCHI, 2003; BAGGI; LOPES, 2011). 
Embora o fenômeno evasão possua variadas causas, os autores supra referenciados, acreditam 
que as universidades podem reduzir sensivelmente suas dimensões se intervirem nos seus 
currículos, adequarem as metodologias de ensino e processos de avaliação, além de 
introduzirem mecanismos de acompanhamento dos discentes.  
3 METODOLOGIA 

Levando-se em conta os objetivos da pesquisa, este trabalho pode ser classificado como 
descritivo, pois se restringe a analisar dados pré-existentes sem interferência por parte do 
pesquisador.estabelecendo correlações entre variáveis e definindo sua natureza, bem como 
apresentando características de determinada população ou fenômeno (VERGARA, 2000).  

Quanto à forma de abordagem do problema essa pesquisa pode ser classifica como mista, pois 
em função dos dados utilizados abordou análises de cunho qualitativo e quantitativo. Os 
dados qualitativos simulam descrições de fatos/objetos que não possuem os números 
representando as suas propriedades (HAIR JR. et al., 2005).  

Na etapa quantitativa, o processo de coleta de dados se deu pelo uso de dados secundários, 
obtidos a partir das bases de dados de ingresso e registro acadêmicos, disponibilizados pela 
Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DIRAC). A base de dados secundária contempla todos 
alunos de graduação presencial que ingressaram na UFU no período de 2000 a 2017. 

O tratamento dos dados foi realizado por meio de planilha eletrônica Microsof Excel® e o 
pacote estatístico IBM SPSS Statistics25.0. Foi utilizada a técnica de estatística descritiva, 
que é uma técnica que permite ao pesquisador compreender os dados utilizados por meio de 
gráficos, tabelas e medidas-resumo. 

Cabe destacar que, neste trabalho, a evasão foi analisada pelo ano de ingresso do aluno. 
Portanto, apesar de a base dados conter informações até o ano de 2017, considera-se como 
ano completo para análise o ano de 2012 por se considerar que todos os ingressantes naquele 
ano já deveriam ter concluído os cursos. Os dados de evasão a partir do ano de 2013 são 
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importantes e ilustram tendências e relacionamentos entre as categorias analisadas, mas ainda 
não são índices anuais finais.  
Nesse sentido, os resultados encontrados neste estudo envolveram períodos específicos, 
alguns trataram do período que compreende os anos de 2000 a 2012, outros trataram de 
comparativos do período anterior ao programa REUNI, anos de 2000 a 2007, e ainda o 
período de implantação do REUNI, que se inicia no ano de 2008 e finda no ano de 2012. 
Para a realização dos cálculos de evasão dos cursos, considerou-se, primeiramente, a variável 
aluno. Para a identificação da quantidade de alunos evadidos de seus cursos, utilizou-se, como 
ponto de partida, o ano de ingresso do aluno do curso e, a partir desse ano de ingresso, 
identificou-se e contabilizou-se o ano de evasão do aluno do curso, se fosse o caso, ou seja, 
este trabalho utilizou a metodologia da evasão total proposta por Lobo e Colaboradores 
(2007). 
É necessário destacar ainda que, não houve necessidade de utilização de testes estatísticos e 
avaliação de pressupostos, uma vez que se tratou de um estudo populacional (censo) e os 
resultados encontrados representam a realidade resultados da população.  

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
Neste tópico são descritos os resultados encontrados nessa pesquisa. O ponto de partida é 
entender e descrever o contexto e o processo de implantação do REUNI na UFU, partindo-se 
deste ponto, caminhou-se para os resultados dos demais objetivos do trabalho. 

4.1 Implantação do REUNI na UFU 
Neste item serão descritos dados da implantação do REUNI na UFU. Como o foco deste 
estudo é analisar se os cursos criados e/ou expandidos pela implementação do Programa 
REUNI possuem maior ou menor evasão que os cursos que já existiam na Instituição, serão 
priorizados apenas os itens que se referem à ampliação da oferta de vagas na Educação 
Superior na UFU.  

A aprovação do Programa REUNI/UFU pelo Conselho Universitário ocorreu em 07 de 
dezembro de 2007 por meio da resolução nº 13 do CONSUN. A implantação do REUNI na 
UFU se iniciou no mês de fevereiro do ano seguinte. Em termos de ampliação de vagas para 
ingressantes nos cursos de graduação, a UFU participou do REUNI em três modalidades: 
criação de novos cursos de graduação; criação de novos turnos em cursos já existentes; 
ampliação de vagas de cursos já existentes. A proposta da UFU era de aumentar 1.350 vagas 
anuais (UFU, 2007). 
Na modalidade, ampliação de vagas em cursos já existentes, foram contemplados os cursos 
de:  a) Ciência da Computação; b) Engenharia Civil; c) Filosofia; d) Música; e) Arquitetura e 
Urbanismo; f) Design de Interiores; g) Engenharia Química; h) Engenharia Elétrica e; i) 
Engenharia Biomédica. Foram 160 novas vagas nessa modalidade. 
Os cursos que foram contemplados com a criação de novos turnos foram os de: a) Ciências 
Biológicas; b) Ciências Contábeis; c) Administração; d) Teatro e; e) Filosofia. A criação de 
novos turnos também aumentou 160 vagas anuais. 

Na modalidade de criação de novos cursos, a instituição ofereceu 930 novas vagas em 16 
novos cursos, são eles: a) Quimica; b) Sistemas de Informação; c) Letras (Língua Espanhola); 
d) Jornalismo; e) Relações Internacionais; f) Nutrição; g) Fisioterapia; h) Biotecnologia; i) 
Engenharia Aeronáutica; j) Tradução; k) Estatística; l) Gestão da Informação; m) Física 
Médica); n) Engenharia Ambiental; o) Zootecnia e; p) Dança. 
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No ano de 2011 a oferta de novos cursos de graduação ocorreu concomitantemente com a 
criação de dois novos Campi: Monte Carmelo e Patos de Minas. No campus Monte Carmelo 
foram criados os cursos de: a) Agronomia; b) Sistema de Informação e; c) Engenharia 
Cartográfica e de Agrimensura. No Campus Patos de Minas foram criados os cursos de: a) 
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações; b) Engenharia de Alimentos e; c) 
Biotecnologia. 
Cabe ressaltar que a interiorização e expansão ocorrida com a criação dos campi Monte 
Carmelo e Patos de Minas foram financiadas pelo Governo Federal, todavia as fontes de 
financiamento são distintas das do REUNI, mesmo coincidindo com o período de vigência do 
Programa (SOUZA, 2013). Entretanto, neste estudo, optou-se por enquadrar os cursos desses 
campi, criados no ano de 2010, juntamente com os cursos criados pelo REUNI. 

4.2 Dados gerais da evasão 
Considerando que o período de análise dos dados compreende os anos de 2000 a 2017, ao 
final de 2017, conforme ilustrado na Tabela 1, encontravam-se vinculados à UFU 20.490 
alunos. Em todo o período do estudo, 31.144 alunos se formaram e, considerando a 
transferência como uma forma de evasão, nesse período, 21.977 alunos evadiram da 
Universidade Federal de Uberlândia, o que equivale a 29, 6% de evasão no período.  

Tabela 1: Dados gerais dos alunos de graduação presencial da UFU – período: 2000 a 2017 

Status do Aluno Frequência Porcentagem 

  

Aluno com Vínculo 20.490 27,6 
Formado 31.144 42,0 
Desistente Oficial 9.688 13,0 
Abandono 7.839 10,6 
Jubilamento 2.100 2,8 
Outros Evasão 989 1,3 
Transferência 1.361 1,8 
Outros 629 0,8 
Total 74.240 100,0 

  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela DIRAC/UFU 

Na tentativa de identificar o percurso da evasão na instituição em todo o período de estudo, 
construiu-se a Figura 1, o qual evidencia a relação percentual da evasão geral na UFU no 
período de 2000 a 2017. 

 
FIGURA 1: Percentual de evasão em  relação ao ano de ingresso do aluno nos cursos de graduação presenciais. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela DIRAC/UFU 

É possível notar que, no período de 2000 a 2005, a evasão média da Instituição era de 21% e, 
a partir do ano de 2006 até 2012, a evasão cresce até alcançar o patamar de 45,38%. A evasão 
média total para o período de 18 anos é de 28,46%. No período de 2000 a 2012, período que 
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todos os cursos da instituição já estão concluídos, a evasão média foi de 29,11% e a evasão do 
período a partir do ano de 2013 até 2017 já é de 26,77%. Essa taxa de evasão média 
encontrada na instituição se mostra superior à taxa de evasão encontrada pelos autores Lobo e 
colaboradores (2007) que, para o período de 2000 a 2005, identificaram que as Universidades 
e Centros Universitários apresentavam evasão média de 19%. 

Se analisarmos as taxas de conclusão de curso, para o período de 2000 a 2012, nota-se que a 
instituição não obteve sucesso em cumprir as metas do REUNI e a estratégia do PNE’s , que 
eram de “elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais 
nas universidades públicas para 90%” (BRASIL, 2001, 2007, 2014). A evolução dos alunos 
que concluíram seus cursos na instituição está discriminada na Tabela 2. 
Percebe-se que no período de 2000 a 2012 o percentual de alunos que concluíram seus cursos 
foi de apenas 63,02% e, no período de implantação do REUNI (2008-2012), a taxa de 
titulação média foi de 52,90%. 

TABELA 2: Percentual de alunos concluintes por ano de ingresso do período de 2000 a 2012 

Ano Ingresso Ingresso Geral Conclusão Geral % Concluintes e ano 
ingresso 

2000 2.794 2.234 79,96 
2001 2.733 2.132 78,01 
2002 2.903 2.276 78,40 
2003 2.998 2.356 78,59 
2004 3.210 2.467 76,85 
2005 3.136 2.364 75,38 
2006 3.117 2.148 68,91 
2007 3.600 2.315 64,31 
2008 3.256 2.158   66,28 
2009 4.151 2.629 63,33 
2010 4.487                                   2.665                                   59,39 
2011 5.439                                  2.386                                   43,87 
2012 5.644                                   1.785                                   31,63 

Totais                        47.468                        29.915                       63,02 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela DIRAC/UFU 
4.2 Relação entre cursos, áreas de conhecimento e evasão 
Este tópico busca identificar as áreas de conhecimento e os cursos que se destacam com maior 
e menor número de evasão, bem como se existe relação entre os cursos criados ou expandidos 
durante o REUNI e a evasão. Destaca-se que a classificação em áreas de conhecimento 
utilizada neste trabalho considerou a estabelecida na UFU para definir as áreas afins em 
processos seletivos de transferências interna e externa e ingresso de portadores de diplomas.   

As grandes áreas de conhecimento de maior destaque em número médio de alunos evadidos, 
no período de 2000 a 2012 são: a) Multidisciplinar, com 64,33%; b) Ciências Matemáticas e 
Naturais, com 57,70%; e c) Linguagens e Artes, com 37,65%. Em contrapartida, as áreas de 
conhecimento com menor percentual médio de evasão são: a) Ciências Médicas e de Saúde, 
com 16,31%; b) Ciências Agronômicas e Veterinárias, com 17,63%; e c) Ciências Biológicas, 
com 20,73%. As altas taxas de evasão relacionadas aos cursos das Ciências Matemáticas e 
Naturais também já haviam sido identificadas em outros trabalhos, como os de Braga, Peixoto 
e Boguthi (2003) e Lobo e Colaboradores (2007).  

A Tabela 3 exibe os dados da evasão média nas grandes áreas no período de 2000 a 2012, 
bem como a evasão média no período anterior à implantação do REUNI (2000-2007), do 
período do Programa REUNI (2008-2012), e o percentual médio já apurado a partir de 2013.   
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É possível verificar que todas as áreas de conhecimento apresentaram evasão média maior no 
período do REUNI se comparadas com a evasão no período anterior. Dessa forma, pela 
análise dos dados de evasão agrupados em grandes áreas, observa-se que a implantação do 
REUNI na UFU interferiu negativamente no percentual de evasão da instituição, contribuindo 
com o aumento das taxas de evasão nos cursos aglomerados nas nove áreas de conhecimento. 
Identifica-se também uma tendência de aumento nas taxas de evasão no período pós-REUNI, 
visto que, das nove áreas de conhecimento, seis já apresentam evasão média superior ao 
período de 2000 a 2007 (pré-REUNI).  

TABELA 3: Percentual médio de evasão nas áreas de conhecimento  

Área de conhecimento 
% médio de 

evasão na área 
2000-2012 

% médio antes 
do REUNI           
2000-2007 

% médio      
REUNI           

2008-2012 

% médio pós-
REUNI           

2013-2017 
Ciências Agronômicas e Veterinárias 17,63% 13,47% 24,30% 21,39% 

Ciências Biológicas 20,73% 14,13% 31,27% 27,07% 
Ciências Humanas 29,45% 22,51% 40,56% 29,54% 

Ciências Matemáticas e Naturais 57,70% 48,22% 72,86% 48,33% 
Ciências Médicas e da Saúde 16,31% 11,69% 23,72% 18,02% 

Ciências Socialmente Aplicáveis 22,77% 18,78% 29,15% 21,09% 
Engenharias e Computação 31,87% 27,16% 39,41% 26,98% 

Linguagens e Artes 37,65% 32,98% 45,13% 26,95% 
Multidisciplinar:  64,33%  ----- 64,33% 35,50% 

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados da DIRAC/UFU 

Dentro dessa perspectiva de análises estatísticas, foi apreciado se existiam diferenças 
significativas entre a evasão média nos cursos que já existiam na UFU e nos que passaram a 
existir, expandiram o número de vagas existentes ou passaram a ser oferecidos em outro turno 
com o advento do REUNI.  
Para tanto, buscou-se  separar os cursos da instituição, com vistas a identificar o impacto dos 
cursos REUNI/Não Reuni na instituição. Nessas apreciações, avaliou-se todo o período de 
estudo, ou seja, de 2000 a 2017, mas o período de 2013 a 2017 é tratado aqui apenas como 
tendência/projeção.   
Assim, foram aglomerados todos os cursos da UFU em quatro grupos: a) Cursos existentes na 
instituição antes de 2000 e que não sofreram interferência em virtude da implantação do 
REUNI, que são denominados de “Curso Não REUNI”; b) Cursos que foram criados e/ou 
tiveram acréscimos de vagas no período de 2000 a 2017 por motivos institucionais diferentes 
do REUNI,  chamados “Curso Novo/Expandido sem interferência do REUNI”; c) Cursos 
criados pela adesão da UFU ao REUNI, denominados de “Curso criado pelo REUNI”; e d) 
Cursos que já existiam na instituição, mas que passaram a oferecer mais vagas pelo advento 
da implantação do REUNI na UFU, chamados de “Curso com acréscimo de vagas pelo 
REUNI”. A Figura 2 evidencia o resultado da evasão na instituição a partir dessa outra forma 
de análise dos cursos REUNI e não REUNI. 
Dessa forma, avaliando os dados dos percentuais de evasão nos cursos em 4 grupos 
específicos, é possível identificar que os cursos criados pelo REUNI apresentam percentuais 
de evasão superior aos cursos não REUNI por todo período que se estende desde a 
implantação do programa, em 2008, até o ano de 2017. A evasão média nos cursos REUNI, 
no período de 2008 a 2012, foi de 46,06%, enquanto os cursos não-REUNI, nesse mesmo 
período, apresentaram média de evasão de 32,42%.  
O Gráfico 2 também evidencia que os cursos que já existiam na instituição e que tiveram 
acréscimo de vagas pelo REUNI, eram cursos que já apresentavam evasão superior àquela 
apresentada nos cursos não REUNI, evasão esta que continuou superior no período de 
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implantação do Programa, ou seja, nesses casos, não há evidências de que o REUNI tenha 
impactado na elevação do índice de evasão. Esses cursos apresentavam evasão média, no 
período de 2000 a 2007, de 29,76%, ou seja, acima da média dos cursos não REUNI, que era 
de 21,31%. Para o período seguinte, de 2008 a 2012, esses cursos apresentaram taxa média de 
evasão de 41,01% e os cursos não REUNI, de 32,42%. 

FIGURA 2: Relação percentual por agrupamento de cursos REUNI e não REUNI no período de 2000 a 2017. 
Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados da DIRAC/UFU 

Foi constatado ainda que, de fato, existiu uma tendência de elevação das taxas de evasão em 
todos os quatro tipos de cursos analisados neste estudo, o que leva a crer que existem outros 
fatores que, concomitantemente com a expansão ocasionada pelo REUNI, afetaram os 
índices, tais como, as modalidades de ingresso, que se modificaram durante todo o período de 
estudo, greves longas de servidores públicos e ou outros motivos não analisados neste estudo. 
Foram analisados ainda o percentual de evasão média nos 91 cursos de graduação presencial 
oferecidos pela Instituição. Utilizou-se como parâmetro o maior percentual médio do período 
de 2008 a 2012, que é o período de implantação do Programa REUNI. Os 5 cursos com maior 
evasão média no período referenciado estão ilustrados no gráfico 3, podendo-se também 
identificar a evolução da evasão no período anterior, de 2000 a 2007, bem como a evasão 
média do período de 2000 a 2012 e, ainda, a projeção da evasão no período de 2013 a 2017. 
Dos cinco cursos que apresentam maior evasão média, quatro são da área de Ciências 
Matemáticas e Naturais, ressaltando-se que o curso de Sistemas de Informação pertence à área 
de Engenharia e Computação. Com exceção do curso de Sistemas de Informação, campus 
Monte Carmelo, que, neste trabalho, foi enquadrado como curso REUNI, todos os demais são 
cursos que a instituição já ofertava e que não sofreram nenhuma interferência do Programa. 

É possível identificar que todos os cursos que existiam no período antes do REUNI também 
apresentam tendência de aumento nas taxas de evasão no período de implantação do REUNI, 
convergindo para os achados anteriores apresentados neste trabalho, inclusive, em relação ao 
período de 2013 a 2017, em que a maioria dos cursos ainda estão em andamentos, os 5 cursos 
já apresentam evasão superior a 40%. 
Além do curso de Sistemas de Informação, os cursos REUNI que se destacam em evasão 
média durante o período de 2008 a 2012 são os de: 

• Estatística – Bach/Not/Santa Mônica – 76,50%. Curso criado em 2010; 

• Física Médica -  Bach/Int/Santa Môn. – 69,54%.Curso Criado em 2010; 

• Química – Lic/Not/Santa Mônica – 66,79%. Curso criado em 2008. 
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FIGURA 3: Cursos com maior evasão média no período de 2008 a 2012. Fonte: Elaboração própria a partir do 
banco de dados da DIRAC/UFU 

Todos os 3 cursos REUNI são também da área de Ciências Matemáticas e Naturais, o que 
reforça a presunção de que, ao criar ou expandir os cursos devido à implementação do REUNI 
na instituição, foi realizada pouca ou nenhuma análise da demanda dos cursos ou mesmo 
cogitado as altas taxas de evasão relacionadas aos cursos de exatas.   

Logo, os cursos que apresentam tendência inversa, ou seja, apresentam menor evasão média 
no período de implantação do programa REUNI, são os de: a) Medicina – 5,36%; b) Ciências 
Biológicas – 11,22%; c) Odontologia – 11,46%; d) Psicologia – 12,82% e; e) Medicina 
Veterinária – 15,07%. É possível verificar que todos os cinco cursos que apresentam menor 
evasão média para o período de 2008 a 2012 são cursos que a instituição já oferecia.  
Todos os cursos são oferecidos de forma integral e com grau de formação bacharelado. 
Destaca-se que todos os 5 cursos são oferecidos no campus Umuarama. Os pequenos índices 
de evasão relacionados aos cursos de Medicina, Odontologia e Veterinária já haviam sido 
evidenciados no trabalho de Lobo e Colaboradores (2007). 
Os cursos criados pelo REUNI e que apresentam menor evasão média para o período de 2008 
a 2012 são: 
• Arquitetura e Urbanismo – BachInt - campus Santa Mônica: 19,24%. Curso com aumento 

de oferta de 10 vagas; já ofertava 25 anualmente; 
• Fisioterapia – Bach/Int – campus Educação Física: 22,75%. Curso criado em 2010; 
• Biotecnologia – Bach/Int – campus Umuarama: 26,62%. Curso criado em 2009. 
Importante destacar que os cursos que tiveram a interferência na sua oferta de vagas ou foram 
criados pelo REUNI e que apresentam índices de evasão menores são também cursos de 
bacharelado e oferecidos no período integral.  
O fato de as taxas de evasão média apresentarem índices mais altos no período de 2008 a 
2012 do que no período de 2000 a 2007 se repete nos cursos que apresentam menor evasão 
média. Esse é um fato que robustece a presunção de que o aumento percentual das taxas de 
evasão nos cursos não está ligado diretamente à implantação do Programa REUNI.  
Dos 91 cursos existentes na instituição, 26 deles, ou seja, 26,57%, apresentam evasão média 
no período de 2008 a 2012 superior a 50%. Já 39 deles, ou seja, 42,85%, exibiram índices de 
evasão médio entre 30 a 50% e 21,97%, ou seja, 20 cursos, tiveram taxa média de evasão 
inferior a 30%. Desses 91 cursos, 6 foram criados entre os anos de 2013 a 2015, logo não foi 
possível calcular a média de evasão para o período de 2008 a 2012.  
5 Conclusão 
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Este estudo buscou analisar se a evasão na UFU foi ou não impactada após a implantação do 
Programa REUNI. A adesão ao Programa REUNI aconteceu em 07 de dezembro de 2007 e a 
expansão e criação de novos cursos começou a ocorrer de forma gradativa a partir do ano de 
2008, prolongando-se até o ano de 2012. 
Foi possível constatar que o processo de implantação do REUNI na UFU, no que se refere ao 
primeiro item do Plano de metas: Ampliação da oferta de Educação Superior na UFU, foi 
totalmente cumprido e dentro do prazo estabelecido no Decreto nº 6.096/07, ou seja, houve 
ampliação de vagas em cursos já existentes na instituição, criação de novos turnos para cursos 
que já existiam e criação de novos cursos durante o período de vigência do Programa. 
Entretanto, quanto à redução das taxas de evasão, para fins de contemplação da primeira 
diretriz do REUNI, a instituição não obteve sucesso, visto que a taxa de evasão média no 
período de 2000 a 2012 esteve em torno de 29,11%. No período, 47.468 alunos ingressam na 
instituição e, desse total, 14.801 abandonaram seus cursos. A problemática da evasão 
acentuou-se substancialmente no período de implantação do REUNI. Enquanto o período 
anterior ao REUNI, 2000 a 2007, exibiu evasão média de 23,45%, o período de 2008 a 2012 
apresentou índices médios de evasão de 38,18%. 
O percentual de alunos que concluíram seus cursos no período de 2000 a 2012 foi de apenas 
63,02% e, em média, a taxa de titulação do período foi de 66,53%. Se considerarmos ainda 
apenas o percentual médio de alunos que concluíram seus cursos no período de 2008 a 2012, 
período de implantação do Programa, que foi de 52,90%, constata-se que os percentuais 
médios de titulação encontrados na instituição são bem inferiores à meta governamental, 
constante nos PNE’s e no Programa REUNI, que era de elevar gradualmente para 90% de 
taxa de conclusão média nos cursos de graduação presenciais.  
Aponta-se que, enquanto o Decreto 6.096/07 estabelecia que o aumento de vagas de ingresso 
ocorresse, especialmente, no turno noturno, visando tanto ao aproveitamento da infraestrutura 
existente quanto ao atendimento da demanda da população que está no mercado de trabalho, a 
instituição ofertou a maioria dos novos cursos nos períodos matutino e integral. Dos 22 cursos 
criados, apenas quatro eram para o período noturno.  
Constatou-se também que a instituição optou por criar novos cursos em detrimento de ampliar 
os que já existiam, tendo sido 22 novos cursos criados, 5 novos turnos em cursos já existentes 
e apenas 9 ampliações de ofertas nos cursos que já existiam. Entretanto, a instituição possui 
cursos com grande demanda de candidatos que não foram contemplados pela expansão do 
REUNI e alguns dos cursos criados, como Estatística Bacharelado/Noturno, Química 
Licenciatura/Noturno, Filosofia Bacharelado/Licenciatura Matutino, Ciências Biológicas 
Noturno/Licenciatura, Gestão da Informação Bacharelado/Integral, apresentam evasão média 
superior a 45%. Aparentemente, esses cursos foram criados sem uma devida averiguação de 
sua demanda e sem a análise dos índices de evasão nos cursos similares já oferecia e que 
possuíam diagnóstico de elevados índices de evasão.   
Foi possível identificar, a partir das análises, que os cursos criados pelo REUNI apresentam 
evasão média superior aos cursos que não tiveram nenhum tipo de interferência do Programa, 
contudo os cursos que ampliaram as vagas no período do REUNI já apresentavam evasão 
média superior aos cursos não REUNI. 
 Muitos dos cursos criados ou tiveram ampliação de vagas são similares aos que já 
apresentavam taxas de evasão elevadas, como, por exemplo, os cursos criados na área de 
Ciências Matemáticas e Naturais: Estatística (76,50%); Física Médica (69,55%); e Química 
(66,79%), que têm taxas de evasão média para o período de 2008 a 2012 superiores a 65%, 
mesmos índices elevados encontrados nos cursos que já existiam na instituição, tais como, 
Matemática Pontal (75,68%); Física de Materiais (88,26%); Física (81,33%); e Física – Pontal 
(91,21%).  
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Cumpre destacar que a taxa de evasão vem se elevando ao longo dos anos para todos os 
cursos e não somente para os cursos REUNI. Ainda, cabe destacar que a elevação da taxa de 
evasão parece estar relacionada ao aumento de oferta de vagas, sobretudo, em cursos e áreas 
com baixa demanda, ou seja, ampliou-se a oferta de vagas sem a devida preocupação se 
existia realmente uma demanda. 
É notório que a própria instituição entende a importância de se mitigar a evasão discente por 
meio de oferecimento de apoio psicológico, bolsas assistenciais aos alunos carentes, bem 
como revisando os conteúdos pedagógicos e criando programas como o PROSSIGA. A 
instituição também busca reduzir o número de vagas ociosas, oferecendo processos seletivos 
de transferência interna e externa e para candidatos que já possuem um outro título 
acadêmico. Entretanto, se considerarmos que a meta proposta pela instituição no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PIDE) vigente é a de reduzir em até 9% a taxa de evasão na 
graduação até 2026 é possível assegurar que muitos esforços e ações deverão ser 
desenvolvidos na busca de se reduzirem as taxas de evasão existentes que, contraditoriamente, 
apresentam índices cada vez maiores. 
O trabalho buscou, sem grandes pretensões, oferecer à instituição pesquisada diversas análises 
quantitativas sobre a evasão discente e contribuir com a avaliação de uma política pública 
educacional como o REUNI, visando a subsidiar novas ações de planejamento e gestão por 
parte dos gestores da UFU para realização de investimentos ou esforços com o fim de reduzir 
a evasão na vida acadêmica, pois esse fenômeno representa não somente desperdício de 
dinheiro público, mas também perdas que envolvem os segmentos pessoais, acadêmicos, 
econômicos e sociais.  
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