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Resumo

A evasão discente, na educação superior, é um grave, complexo e multifacetado problema, que deve ser
enfrentado e superado pelos constituidores de políticas públicas, pela gestão acadêmica. É composto por
dificuldades e sequelas que afligem e, eliminam milhares de alunos de concluírem a graduação. Gera graves
prejuízos à sociedade, devido às aplicações de verbas, sem retornos. Assim, o artigo mostrar as causas e
consequências da evasão nas IFES, com base nas súmulas de dissertações e teses, na área de educação, entre
2013 a 2018, objetivando enfocar práticas de etnocurrículo, como medida proativa, que corrobora para impactar,
de forma contínua, as causas da hipossuficiência dos saberes basilares à formação em nível superior, sobretudo,
nas deficiências em letramento, matemática básica e cálculo. Isso, visando a redução da evasão nas IFES, com
foco UFS.

Palavras chave: Evasão discente, Ensino superior, Etnocurrículo

Abstract

Student dropout in higher education is a serious, complex and multifaceted problem that must be faced and
surpassed by the public policy makers, by academic management. It is made up of difficulties and sequels that
afflict and eliminate thousands of students from completing graduation. It generates serious losses to the society,
due to the applications of funds, without returns. Thus, the article shows the causes and consequences of evasion
in the IFES, based on the dissertation and thesis summaries, in the area of education, between 2013 and 2018,
aiming to focus practices of ethnocurhlic, as a proactive measure, which corroborates to impact, in a way
continuity, the causes of the hyposufficiency of basic knowledge to higher education, especially in the deficiencies
in literacy, basic mathematics and calculus. This, aiming at the reduction of evasion in the IFES, focusing UFS

Keywords: Student evasion, Higher education, Etnocurhículo

La evasión discente, en la educación superior, es un grave, complejo y multifacético problema, que debe ser
enfrentado y superado por los constituyentes de políticas públicas, por la gestión académica. Se compone de
dificultades y secuelas que afligen y, eliminan a miles de alumnos de concluir la graduación. Genera graves
perjuicios a la sociedad, debido a las aplicaciones de fondos, sin retornos. Así, el artículo muestra las causas y
consecuencias de la evasión en las IFES, con base en las sumas de disertaciones y tesis, en el área de
educación, entre 2013 a 2018, con el objetivo de enfocar prácticas de etnocurrí, como medida proactiva, que
corrobora para impactar, de forma las causas de la hiposuficiencia de los saberes básicos a la formación a nivel
superior, sobre todo, en las deficiencias en letra, matemáticas básicas y cálculo. Esto, con el objetivo de reducir
la evasión en las IFES, con foco UFS.

Palabras clave: Evasión discente, Enseñanza superior, Etnocurrículo

Introdução

Dentre os gargalos que permeiam as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e, dentre essas, a
Universidade Federal de Sergipe – UFS, aponta-se a evasão ou abandono discente nos cursos de graduação,
como um complexo problema a ser enfrentado e superado pelos que constituem, gerem, a educação superior
brasileira.

Essa dificuldade abrange um quantitativo expressivo de alunos que, por diferentes razões, veem-se
desanimados e ou obrigados a evadir das vagas que muito se esforçaram para auferir, no ensino superior.
Ressalta-se que, o abandono do curso vai além da decepção com a carreira escolhida.

Dentre as sequelas desse fenômeno apresentam-se, ainda, impossibilidade de continuar os estudos, devido às
dificuldades financeiras, a ausência de vocação para o exercício da carreira escolhida, a inabilidade para
aprender e apreender os novos saberes acadêmicos, em virtude do frágil capital intelectual. Isso, por sua vez,
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gera frustração pessoal, dentre outros entraves.

Além das mazelas anteriormente apresentadas, esse problema provoco prejuízos exorbitantes aos cofres
públicos da União, consubstanciando-se em montantes expressivos de capital investido, sem obtenção dos
resultando estimados no planejamento e nas legislações orçamentárias anuais e, materializa-se na refração
anual do número de matriculados, na educação superior brasileira.

A Sociedade perde, também, pela redução do quantitativo de cidadãos formados. Logo, menos capacitados para
inferir positivamente nos diversos âmbitos sociais, na formação da família, no adentramento e assunção em
postos de trabalho com melhores rendas, na compreensão e efetiva participação política

Nesse contexto, esta pesquisa intenta observar o problema da evasão discente nas IFES e na UFS, para
conhecer, identificar as causas do fenômeno, analisar, compreender, objetivando propor às IFES e à UFS, se
necessário, um conjunto de medidas acadêmicas, proativas, composto por ações coletivas dos órgãos internos
da Instituição, que lidam com cursos e discentes da graduação, visando atenuar os índices de evasão nas IFES
e na UFS.

Medidas essas, contempladas no etnocurrículo, que corroborassem para reduzir o número de evasão, decorrente
da hipossuficiência dos saberes basilares à formação em nível superior, que estimulassem ações de promoção
contínua em letramento, para possibilitar a interpretação e produção de textos acadêmico e, também, em
matemática básica e cálculo um, para curar a ignorância e, alcançar aos discentes que mais necessitam dessa
formação.

Nesse sentido, a literatura contemporânea apresenta experiências de formação educacional, em realidades
dispares, a partir da aplicação de etnocurrículo, que se volte para uma visão e gestão acadêmica inovadora,
proativa, que apresenta papel central na busca de solução para a superação do déficit

Alude-se que, pesquisas que investigam a formação humana, em nível superior, tem significante relevância, visto
que esse nível de conhecimento edifica intelectualmente o homem, capacitando-o para a melhor compreensão
de si mesmo e do mundo, tornando-o capaz de inferir, de forma ética e positiva na construção e reconstrução de
sociedade, na qual está inserido, além de intervir para a sustentabilidade e crescimento acadêmico, científico,
cultural e socioeconômico do pais.

1 - Passos Metodológicos Essenciais à Construção da Pesquisa

O constructo metodológico do trabalho classifica a pesquisa como qualitativa, bibliográfica, sendo, no primeiro
momento, do tipo levantamento do estado do conhecimento, a partir da seleção de dissertações, teses, extraídos
dos repositórios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Nesse sentido, a
primeira fase da pesquisa foi realizada a partir dos descritores: evasão, abandono na educação superior, para
extrair as teses ou dissertações que abordassem sobre as causas e consequências da evasão discente na
educação superior.

Em seguida, foram selecionados os seguindo filtros: pesquisa reconhecida por pares, na área de ciências
humanas, subárea educação, no período de 2013 a 2018. Isso feito, a leitura flutuante dos resumos coletados
formou, na área educação, o corpus textual de 5 publicações, destrinchando-se em 5 dissertações na área de
ciências humanas, educação, porém não havia dissertação, nesse período, que abordasse sobre evasão, na
Universidade Federal de Sergipe – UFS.

Assim, foi feita uma segunda pesquisa nos mesmos repositórios de busca e com os mesmos filtros, porém com
os seguintes descritores: evasão, abandono, Universidade Federal de Sergipe. Para essa última experiência não
houve ocorrência. Diante disso, fez-se uma terceira pesquisa com os mesmos descritores e alterando, apenas, o
filtro da área de conhecimento, trocando de ciências humanas para ciências sociais aplicadas. Daí, a partir da
leitura flutuante, observou-se que, no mesmo período pesquisado, a existência de 1 dissertação que explana
sobre evasão na UFS. Alude-se que a pesquisa não observou outras áreas do conhecimento.
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No segundo momento foi feita pesquisa, para a seleção bibliográfica de artigos, reconhecidos por pares, que
abordassem sobre experiências, a partir da aplicabilidade do termo etnocurrículo, que apresentasse resultados
inovadores e positivos em relação à práticas educativas. Posteriormente a isso, foram observados, ainda, outros
artigos científicos reconhecidos por pares e, pós leitura, foram selecionados para composição do corpus desse
trabalho.

2 - Explanação sobre o Corpus da Pesquisa Bibliográfica

O Corpus da pesquisa selecionado para conhecer as razoes, identificar as causas, do fenômeno da evasão
discente nas IFES e, a partir desse conhecimento compreender, analisar, e inferir propondo medidas visando
atenuar os índices do abandono estudantil nas IFES, foi extraído dos repositórios da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES conforme abaixo discriminado:

Quadro 1 – Síntese do Corpus de Pesquisa

Dissertações na Área de Ciência Humanas - Educação
Ano Título Autor Palavras-Chave

2017

Evasão no ensino superior brasileiro:
riscos e arranjos institucionais

Luciana Guedes da
Silva

Evasão; Ensino Superior;
Políticas públicas educacionais;
Regressão linear

Evasão no ensino superior e sua
configuração em uma universidade
comunitária da região Oeste de Santa
Catarina: o caso da Unochapecó&39;

Franciele Santos de
Lima

Evasão. Ensino superior.
Universidade Comunitária.
Desigualdade social.
Desigualdade educacional.
Sociologia da Educação

Educação Matemática; Educação
Inclusiva; Diferenças; Deficiência
Intelectual; Matemática Inclusiva.

Mara Cristina Vieira
de Moraes

Educação matemática e
deficiência intelectual, para
inclusão escolar além da
deficiência: uma metanálise das
dissertações e teses 1995 A
2015

Desempenho, Evasão e permanência
dos alunos indígenas e negros
quilombolas ingressantes pelo
programa ufg inclui da Universidade
Federal de Goiás - regional jataí

Débora Sirno Santos Cotistas; UFG Inclui; Políticas
de Permanência

2016
Evasão nos cursos superiores da
região norte e estudo comparativo
para avaliação das ifes tocantinenses

Luciano Correia
Franco

Evasão nos cursos superiores
da região norte e estudo
comparativo para avaliação das
ifes tocantinenses

Fonte: Elaborado pela autora

2.1 - Transcrição literal das sínteses dos resultados das dissertações:

• Luciana Guedes da Silva, 2017

Os altos índices de evasão observados, mesmo após transpostas as dificuldades para a entrada na
graduação, revelam a necessidade de pensar em políticas públicas que visem minimizar as diversas
perdas envolvidas no abandono acadêmico. O modelo, que considera variáveis essencialmente
organizacionais encontradas no Censo da Educação Superior, demonstrou explicar mais de 10% das
taxas de evasão nos cursos de graduação presencial brasileiros.

• Franciele Santos de Lima, 2017
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Nossas constatações ressaltam a complexidade e multifatorialidade que envolvem a evasão no
ensino superior, demonstrando que a gestão acadêmica possui um papel central nessa questão e
que as históricas desigualdades sociais brasileiras continuam presentes. As desigualdades estão
tanto na saída (temporária ou definitiva) dos estudantes que não tiveram condições de dar
continuidade aos estudos, quanto nos casos de mobilidade estudantil, em que esses mudaram de
curso e/ou instituição na tentativa de permanecer e concluir a graduação, ainda que em condições
bastante desiguais e desfavoráveis.

Diante disso, considera-se que pesquisar e compreender o fenômeno da evasão constitui um desafio
aos pesquisadores e as instituições de ensino superior, dadas as dificuldades conceituais e
operacionais enfrentadas neste processo. Como síntese, reforça-se a tese que para alcançar uma
democratização efetiva deste nível educacional é preciso ir além da massificação do acesso.

• Maria Cristina Vieira de Moraes, 2017

Posteriormente, a metanálise que buscou unir os apontamentos dos pesquisadores, conjuntamente
aos nossos referenciais teóricos para demonstrar a possibilidade de construção de uma matemática
inclusiva para alunos com deficiência intelectual. Por fim, concluímos que o processo de inclusão
escolar na diferença e a matemática inclusiva na diferença são processos inconclusos, representam
um estar sendo, um constante devir da alteridade deficiente em seu mistério.

• Débora Sirno Santos, 2017

Os resultados do estudo revelam que o desempenho acadêmico dos discentes cotistas acompanha o
desempenho da turma. Os discentes relataram que, se não houvesse as políticas de permanência da
UFG Regional Jataí, já teriam desistido do Curso, pois não conseguiriam se manter na Universidade
e longe da família sem o auxílio financeiro e o acompanhamento Pedagógico.

• Luciano Correia Franco, 2016

Os resultados apontaram que nos Estados, de uma forma geral, a categoria pública federal
apresentou melhor desempenho quanto à evasão que as demais categorias administrativas. Dentre
as Instituições Federais, as do Estado do Tocantins apresentaram o quarto melhor índice de evasão.
Na comparação entre as categorias administrativas dentro do Estado do Tocantins, as Instituições
Federais apresentaram bom desempenho, obtendo o melhor índice médio de evasão anual no
período.

2.2 – Apresentação e Análise sobre o Problema da Evasão Discente nas IFES, a Partir das
Sínteses do Corpus da Pesquisa Evidenciado

De acordo com Silva, 2017, a análise do conteúdo teórico do corpus da pesquisa sobre a evasão discente nas
Universidades Públicas Federais revela que, mesmo após a superação do processo seletivo e, de todos os
entraves inerentes ao adentramento nos cursos de graduação, do ensino superior, constata-se altos índices de
evasão discente. Destarte, esta problemática manifesta a carência da criação e execução de políticas públicas,
para atenuar as múltiplas perdas oriundas da evasão acadêmicas

Nesse sentido, Silva, 2017, afirma que a aplicabilidade de regressão linear, sobre os dados pesquisado, mostro
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que, o modelo que analisa variáveis basicamente organizacionais do Censo da Educação Superior, explica mais
de 10% das taxas de evasão nos cursos de graduação presencial brasileiros.

Lima, 2017, destaca o papel central da gestão acadêmica no enfrentamento das complexas e multifatoriadas
causas que desencadeiam a evasão no ensino superior. Afirma a autora que, as históricas desigualdades sociais
do Brasil, permanecem, e, estão presentes na evasão temporária ou definitiva dos discentes, cujo aportes não
lhes permitiram concluir os estudos, quanto nos casos de mobilidade estudantil, em que os discentes mudaram
de curso ou de instituição, como alternativa de permanecer e concluir a graduação, ainda que em condições
desiguais e desfavoráveis.

A autora afirma que, dadas as dificuldades conceituais e operacionais enfrentadas pelo pesquisador, que se
debruça sobre o fato da evasão discente, nas IFES, pesquisar e compreender o fenômeno da evasão constitui
um desafio aos pesquisadores e as instituições de ensino superior. A autora finaliza sua síntese, reforçando a
tese de que para alcançar a democratização efetiva do ensino superior, é preciso ir além da massificação do
acesso.

Moraes, 2017, em sua em dissertação sobre Educação Matemática; Educação Inclusiva; Diferenças; Deficiência
Intelectual; Matemática Inclusiva., objetivando a inclusão escolar além da deficiência: uma metanálise das
dissertações e teses, no período de 1995 a 2015, objetivando expor possibilidade de construção de uma
matemática inclusiva aos alunos com deficiência intelectual, explanou, enquanto conclusão de sua dissertação,
que: “ o processo de inclusão escolar na diferença e a matemática inclusiva na diferença são processos
inconclusos, representam um estar sendo, um constante devir da alteridade deficiente em seu mistério”.

Já Santos, 2017, em sua dissertação sobre desempenho, evasão e permanência dos alunos indígenas e
negros quilombolas ingressantes pelo programa UFG inclui, da Universidade Federal de Goiás – regional, jataí,
apresentou o resultado de sua pesquisa, concluindo que o desempenho acadêmico dos discentes cotistas
acompanha o desempenho da turma.

Segundo os relatos dos discentes, eles só conseguem permanecer no curso, por força das políticas de
permanência da UFG Regional Jataí, pois seria impossível permanecer na Universidade e, longe da família,
sem o auxílio financeiro e o contínuo apoio Pedagógico

Franco, 2016, na defesa da dissertação sobre Evasão nos cursos superiores da região norte e estudo
comparativo para avaliação das ifes tocantinenses, afirmou que, os resultados mostraram que nos Estados, a
categoria pública federal, apresentou melhor desempenho quanto à evasão, comparativamente às demais
categorias administrativas.

Dentre as Instituições Federais, as do Estado do Tocantins apresentaram o quarto melhor índice de evasão. Na
comparação entre as categorias administrativas dentro do Estado do Tocantins, as Instituições Federais
aferiram o melhor índice médio de evasão anual, no período.

3 – Etnocurrículo para Enfrentar os Casos de Evasão nas IFES e na UFS

Michael Young, 2013, afirma que existem dois significados na afirmação de que a teoria do currículo tem papel
normativo, um desses papeis se refere às normas que orientam a elaboração e a prática do currículo; o outro
papel se refere ao chavão de que a educação sempre implica valores morais sobre uma boa pessoa e uma
“boa sociedade” – literalmente versa, para que estamos educando Destarte, o autor afirmou que, a visão
normativa da teoria do currículo se transforma em tecnicismo, implicando em determinar aos professores o que
fazer, se isso estiver separada do papel crítico

Nesse contexto, os escritos sobre métodos curriculares voltados para o aprendizado vêm revelando que, dentre
as estratégias de enfrentamento das dificuldades que afetam a educação brasileira, os trabalhos desenvolvidos
e publicados sobre etnocurrículo vêm ganhando considerável espaço nas publicações, por revelar pesquisas

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/estrategias_para_os_casos_de_evasao_nas_ifes_e_na_ufs_o_etnocurri.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



que apresentam métodos curriculares que contemplam as realidades dos sujeitos envolvidos no processo de
aprendizado.

Assim, a partir da observância de determinadas especificidades sociais, inerente à realidade dos entes
envolvidos, busca-se utilizar métodos específicos, a partir do etnocurrículo, que corroborem para solucionar
problemas sociais de grupos não contemplados pelo currículo tradicional.

Entretanto, na flexibilização do currículo tradicional é preciso ter os cuidados necessário, para flexibilizar,
atendendo as demandas específicas, sem, contudo, fragilizar a força do currículo como instrumento organizador
do conhecimento, balizado nas pesquisas especializadas e no saber cientifico.

Esse cuidado referendado na literatura, nas disciplinas de leitura em teoria do currículo, enfatiza que; o
currículo é o documento de identidade da escola, logo, sem o currículo não há a escola, pois não se pode
conceber a escola sem direcionar o que vai ser trabalhado.

Esta mesma analogia se aplica às universidades, pois, até a presente data, não se concebe a universidade sem
o estabelecimento concreto e formalizado de seus atos, práticas, de suas atividades condutoras do ensino, da
pesquisa e da extensão, assim como de seus atos de gestão administrativa

Concernente a isso, dentre os escritos acadêmicos, que velam pela teoria do currículo surgem as indagações:
Qual é a centralidade da composição teórico-conceitual de um etnocurrículo De acordo com a perspectiva em
que trabalhamos, trata-se da radicalidade do projeto etnometodológico que argumenta que, para todos os fins
práticos, atores sociais não são “idiotas culturais”, eles portam e criam etnométodos (GARFINKEL, 1967).

Nesse sentido, a pesquisa central da etnometodologia repousa no pressuposto de que os agentes sociais são
construtores dos processos de interação que se sucedem continuamente na vida cotidiana, e não meros
reprodutores das regras que regem a normatividade social. Trata-se de uma ação reflexiva e interpretativa, tal
como entendida por Garfinkel (1984) apud Sposito, Bueno e Teixeira (2017)

Entretanto são, portanto, seres irremediavelmente conceituais, o que significa que, de qualquer perspectiva, a
existência já é interpretação e sem essa condição não haveria ações e realizações humanas instituístes.
(Macedo e Guerra, 2016).

Nessa perspectiva, este trabalho observa o problema da evasão, as causas do abandono discente nas
Instituições Federais de Ensino Superior e, na Universidade Federal de Sergipe objetivando entender as causas
do problema, para propor as IFES e aos órgãos da UFS, responsáveis pelos cursos e discentes da graduação,
se necessário, um conjunto de medidas complementares, ininterruptas e proativas, compostas por ações
coletivas, contempladas em etnocurrículo, que possam corroborar para reduzir o número de evasão, oriundos
dos casos de déficits dos conhecimentos basilares ao êxito dos discentes, nos cursos do ensino superior, ou
seja,

Nesse sentido, Alain Coulon, 2017, afirma que os problemas de adaptação aos estudos superiores são
transnacionais e transgeracionais, afetam os países desenvolvidos e aqueles que, como o Brasil, iniciaram um
processo de abertura, de possibilidade de acesso que precisa ser intensificado ao lado de estudos e propostas
que examinem os desafios da permanência.

Concernente a isso, a literatura contemporânea mostra que, de forma mais ampla, as medidas propostas nas
Instituições de Ensino Superior visando melhores resultados e a redução do problema, incorporam: programa
intenso de apoio aos estudantes, em especial aos calouros, proporcionando-lhes assistência estudantil que se
materializa em: integração, moradia, acesso à internet, alimentação saudável, transporte, apoio psicológico,
apoio para participação de eventos acadêmicos com apresentação de trabalho, apoio financeiro aos carentes e,
até diversão.

Disponibilizam, ainda, bolsas de estudo com premiações por desempenho; exigem imersão e concentração
total do aluno na Instituição de Ensino e, no primeiro ano, buscam ser flexíveis, quanto a escolha das disciplinas
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na grade curricular. Assim, os discentes escolhem as matérias que mais se adaptam, observando algumas
regras a serem seguidas no currículo.

Isso faz com que os alunos acabem tendo motivação para estudar. Ao escolher as matérias que pretendem
cursar, ficam mais envolvidos com a disciplina, com o curso, dedicam mais tempo para a vida acadêmica. Logo
conseguem atender os níveis de demandas exigidos pelo ensino superior, nas universidades. Isso, corrobora
para que as instituições mantenham seus prestígios, por força da tarefa de motivação e sedução dos seus
discentes.

Crítica Sociológica à Etnometodologia e Casos de Pertinência da Aplicabilidade dessa Prática

Nesse sentido, Paixão 1986, com base na literatura sociológica, transcreveu, em seu artigo, trechos que
evidenciam a crítica à etnometodologia, elaborada por autores como Coser, 1975, Zimmerman, 1976, e Mehan e
Wood, 1976, conforme transcritos a seguir: “a rejeição da etnometodologia pela sociologia convencional
(marxista ou funcionalista). A rejeição’”, “como Zimmerman, (1976, p.IO-I) deixa claro, deve-se ao fato de a
etnometodologia não se orientar para os temas do poder e da desigualdade no nível macrossocial. ”entretanto,
volta-se para o estudo das "atividades de estruturação social" - práticas, métodos, procedimentos que montam as
estruturas sociais, com suas desigualdades e diferenciais de prestígio e poder, que constituem os "fatos sociais"
da sociologia convencional (Mehan e Wood, 1976, p.14).

Diante disso, de acordo com Paixão, 1986, o trabalho de Cicorrel revela que, no final das contas, é um estudo
característico de "atividades de estruturação social" pelas quais se geram categorias delinquentes: É um estudo
do poder na interação social o que, segundo Coser, contamina a substância da etnometodologia, porque ela não
discorre sobre ele. Em outras palavras, a geração de categorias delinqüentes é produto de relações de
dominação e submissão em micro eventos - relações de poder.

Diante do contexto, fazendo analogia entre o tema abordado no texto e, sobre a evasão discente dos cursos de
graduação das IIFES e da UFS, vale a pena observar, se, os maiores índices e as causas da evasão, que
implicam em elevados números de discentes evadidos, nas IFES e na UFS, estão relacionados às iniciativas e
ações internas e ou falta dessas ações; articulações políticas, dentre outras medidas, para reflexão sobre as
causas, as sequelas da evasão e o que é preciso fazer, de forma conjunta, articulada para superá-la e ou
amenizá-la.

No entanto, se o problema se retiver apenas nas instâncias macroeconômicas, as Instituições públicas e, dentre
essas, a UFS terá que aguardar a liberação de créditos orçamentários, visando promover as atividades que
corroboram para a permanência, o bem-estar e o aprendizado dos discentes.

Proposições para as Instituições Federais de Ensino Superior e para a Universidade Federal de Sergipe

A observância e análise do corpus das dissertações contempladas neste trabalho apontou a evasão ou
abandono discente, na educação superior, como grave e complexo problema, que se constitui de várias faces e,
afeta negativamente milhares de brasileiros nos cursos de graduação. Assim, deve ser enfrentado e superado
pelos gestores acadêmicos, pelos formuladores de políticas públicas das IFES, pelos que constituem a educação
superior brasileira.

A evasão, afeta a número expressivo de discentes e gera forte sequelas na vida dos alunos, que se veem
impossibilitados de completar sua formação e obrigados a abandonarem seus cursos superiores. Isso, sem falar
na decepção, pela não conclusão do projeto sonhado e, iniciado.
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Causa, também, graves perdas à sociedade pela redução do montante de indivíduos formados, capazes de atuar
mais ativamente nas diversas instância sociais. Isso, sem mencionar os elevados prejuízos aos cofres públicos,
devido aos altos investimentos, sem obtenção dos resultados esperados.

Em relação à assistência estudantil e extensão, há um constante e minucioso esforço para inserir, na UFS, mais
programas que primem, sobretudo, pelos mais carentes. Nesse sentido há uma gama expressiva de
diversificadas bolsas e auxílios financeiros, que dão suporte ao quantitativo de alunos, que apresentam
vulnerabilidade econômica, como exemplos desses auxílios, contam na UFS: auxílio alimentação, moradia,
material pedagógico, esportivo, acesso online, viagens para expor trabalhos acadêmicos, dentre outros.

Entretanto, esse suporte orçamentário e financeiro garantido pelo Governo Federal, através da ação 4002 –
Assistência Estudantil para alunos da Graduação, apesar de seu elevado volume orçamentário, ou seja,
praticamente 1/3 do orçamento de custeio da instituição, é insuficiente para cobrir as demandas, justificadas pela
Vulnerabilidade econômica dos discentes.

Diante disso, a UFS pode, na medida do possível, buscar apoio, parcerias, com outros órgãos e com o setor
privado, para a ampliação de estágios remunerados, que possibilitem experiências práticas de conhecimento, na
área de estudo do aluno e, que resultasse em filiação com o curso estudado, sem com isso, prejudicar a
trajetória acadêmica.

Ressalta-se que, em relação à faceta da vulnerabilidade financeira, dos discentes da graduação, a aplicabilidade
de medidas que, na gestão acadêmica, contemplasse ações conjuntas do pró- reitorias da graduação, extensão
e assistência estudantil, voltadas para ampliação de parcerias externas com o setor público e privado e, ajustes
internos, na dimensão financeira de benefícios, para que se revertessem em outros, mais abrangentes em termo
de quantitativos de discentes.

Concernente a isso, os atos de gestão acadêmica poderão ser estudados e, se pertinentes, aplicados como
estratégia para suavizar, ainda mais, os problemas oriundos de vulnerabilidade econômica. Salienta-se, então,
que estas práticas poderiam ser contempladas em etnocurrículo, com foco nesse fim.

A UFS, a depender da disponibilidade orçamentária, pode criar bolsas de estudo para alunos que apresentem
carências intelectuais, com premiações por desempenho dos resultados acadêmicos, a exemplo do que expõe
a literatura. Visto que, está prática estimula a dedicação ao aprendizado. Porém, a criação de novas bolsas,
implica em alterações, ajustes do orçamento vigente.

Objetivando reduzir o número de evasão, na UFS, esse artigo apresenta, ainda, o etnocurrículo, como medida
proativa, que pode corroborar para impactar, continuamente, de forma ininterrupta, as causas da hipossuficiência
dos saberes basilares à formação em nível superior, sobretudo, nas deficiências em letramento, matemática
básica e cálculo.

Nesse sentido, a gestão acadêmica, tomaria por base a cooperação entre a Pró- reitoria de Graduação, de
Assistência Estudantil e da Extensão, visando a criação de instrumento legal, tipo resolução, para a parceria
conjunta entre docentes da instituição e discentes, carentes, que apresentassem êxito no aprendizado, alto
rendimento com as disciplinas e boas notas.

Concernente a isso, após seleção e contratação desses renomados alunos, como bolsistas da UFS. Esses
passariam ser instruídos por seus professores, para agir na UFS como tutor e ou acompanhados, acadêmico, de
alunos da graduação, que apresentassem dificuldade de aprendizado. Assim sendo, A UFS organizaria um
espaço físico, uma sala, na qual os alunos instrutores, ajudariam, no processo de aprendizagem dos alunos que
necessitassem. Assim, a UFS iria instalar uma pequena sala, de instrução, monitória, funcionando em todos os
turnos, para que todos os alunos necessitados desse saber, fossem contemplados. Os alunos monitores e ou
instrutores, por sua vez, seriam guiados pelos docentes parceiros. Os monitores, instrutores, seriam
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remunerados com bolsas para estudante

A divulgação da existência desse espaço, seria amplamente disseminado, pela Instituição, pelos docentes.
Somando a esse procedimento, no início do período letivo, o novo discente receberia informações sobre site,
canais eletrônicos, etc, nos quais ele pudesse ter acesso, para rever aulas, aperfeiçoar o conhecimento, superar
as dificuldades em letramento, matemática, etc.

Salienta-se, que esses procedimentos seriam monitorados pelo professor orientador. Alude-se, ainda, que as
notas do novo aluno, seriam observadas pela equipe pedagógica pertinente, visando buscar soluções, no caso
de baixo rendimento, por dificuldade de aprendizado.

Nesse sentido, a aluno que, de fato, objetiva concluir a formação superior e inicialmente, apresenta déficit cultural
e de saber, terá nova oportunidade para reverter o caso e auferir formação, em nível superior. Isso feito,
objetivando a redução da evasão no ensino superior brasileiro, com foco no abandono discente na Universidade
Federal de Sergipe.

Por fim, a literatura vigente expõe que a permanência do discente na Instituição de Ensino Superior, exige
imersão e concentração total do aluno na Instituição de Ensino e, essa Instituição, no primeiro ano, deve busca
ser flexíveis, quanto a escolha das disciplinas na grade curricular. Assim, os discentes escolhem as matérias
que mais se adaptam, observando algumas regras a serem seguidas no currículo.

Conclusão

Este artigo evidenciou a evasão discente na educação superior como um grave e complexo problema que ocorre
nos cursos de graduação e, que deve ser enfrentado e superado pelos gestores acadêmicos, pelos formuladores
de políticas públicas das IFES, pelos que constituem a educação superior brasileira.

Nesse sentido, a evasão apresenta-se como um fenômeno multifacetado, expresso em dificuldades que geram
fortes sequelas a um número significante de alunos, que se veem impossibilitados de completar a formação
superior e, obrigados a abandonarem os cursos de graduação. Concomitante a isso, causa também graves
perdas à sociedade, devido os autos investimentos públicos sem os respectivos retornos sociais.

Nesse sentido, a literatura contemporânea apresenta experiências de formação educacional, em realidades
dispares, a partir da aplicação de etnocurrículo, que se volte para uma visão e gestão acadêmica inovadora,
proativa, que apresenta papel central na busca de solução para a superação do déficit.

Concernente a isso, o artigo mostrou as causas e consequências da evasão discente nas IFES, com base nas
súmulas das dissertações e teses, na área de ciências humanas, educação, no período de 2013 a 2018, visando
enfocar as práticas de etnocurrículo, como medida proativa, que pode corroborar para impactar, continuamente,
de forma ininterrupta, as causas da hipossuficiência dos saberes basilares à formação em nível superior,
sobretudo, nas deficiências em letramento, matemática básica e cálculo. Isso posto, objetivando a redução da
evasão no ensino superior brasileiro, com foco para a redução do abandono discente na Universidade Federal de
Sergipe.

Em relação à assistência estudantil e extensão, há um constante e minucioso esforço para inserir, na UFS, mais
programas que primem, sobretudo, pelos mais carentes. Nesse sentido há uma gama expressiva de
diversificadas bolsas e auxílios financeiros, que dão suporte ao quantitativo de alunos, que apresentam
vulnerabilidade econômica, como exemplos desses auxílios, contam na UFS: auxílio alimentação, moradia,
material pedagógico, esportivo, acesso online, viagens para expor trabalhos acadêmicos, dentre outros.
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Entretanto, esse suporte orçamentário e financeiro garantido pelo Governo Federal, através da ação 4002 –
Assistência Estudantil para alunos da Gradução, apesar de seu elevado volume orçamentário, ou seja,
praticamente 1/3 do orçamento de custeio da instituição, é insuficiente para cobrir todas as demandas dos
discentes, que justificam estar enquadrado em situação de vulnerabilidade financeira.

Diante disso, a UFS pode, na medida do possível, buscar apoio, parcerias, com outros órgãos e com o setor
privado, para a ampliação de estágios remunerados, que possibilitem experiências práticas de conhecimento, na
área de estudo do aluno e, que resultasse em filiação com o curso estudado, sem com isso, prejudicar a
trajetória acadêmica.

Nesse caso, em relação à faceta da insuficiência financeira dos discentes da graduação, a aplicabilidade de
etnocurrículo que, na gestão acadêmica, contemplasse ações conjuntas do pró- reitorias da graduação, extensão
e assistência estudantil, voltadas para ampliação de parcerias externas com o setor público, mostra-se como
estratégia de gestão acadêmica, para amenizar e ou reverter os problemas oriundos de vulnerabilidade
econômica.
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